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_ .ja ¿gy [о igyekeganek на]: Zsengeje, és’

Íwgy éppen чёт, Je azértfjs mivelA ming x
‚еду a’ magakzzemébeln elsö ¿s тай Mún

kcz, daal a’ tökélletçfséggel :gem birÍzat,

a’ melly еду ki-tcrjçf{kedett vi’sgàlódások~

kal lig/{ältt Нит: le~irásának шамо

na: ар manden Olvasonak , mmekelottc
ditk olvasottakról дает zienné, megfàn

tolnz’ flükség, E’ пуды teñát ag Iró
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mim’ a’ Magyar Комнат]: olly пережив

rejàeit ‚(дата ЬбиеЬЬеп meg-esmértetni.

_ Eîekben-is a’ ÍLz'jánofságÓ/cat kevesök eleget

‚‚ fognak találni руда/ага, de az Iró magát

megmyugtaq'd azlal ha taak keuesekbem.

vis terjefp/zette [вуалей által a’ ¿Magyar

.Hazel emlìtett reffzpinek _tößb tékz'ntetben

jontos esméretét.

A’ kik eten gyenge Munkában akar»

тегу пёфге] пеиеёепдб’ `Ízibákat,`és igazìßî

шит mélztókat, találándanale, eìeknek fel

fedqésére [диски Ёёгепегте/г, Ьгъопуфй `



 

шептал, ñogy ag:- ат! ag" Irót [дат r

[ед/Де, kinek-is еду fieliden oktató funda:->

l

_ тепюто: Criticánál nints kerlvesebb.

Munkátskáiálwg, annak Бурде ‚

Olvasóknak рейд világosittásokra, és дуб:

nyörködtetésekre tiz ¿arab Répmettzéseket

kéfìittetett ag Iró , melyek, a’ mint nem

ok nélkül reménylz', a( Ólvasóknak keelve'

sek, némeëyek рейд шиты interefsán- -

sok is lejéndenek;

„и, »l--u'J-uŕ ` ' 4 ‘ “ __». „_A ___ i



  

  

ELS@ чутким '

EGY 'ERUÈLYIL NEMES ‚

IFJU HAZAFINAK MAGYAR ORSZÁG’

FELsö RÉSZIBEN TETT UTAZÁf

ящик LÉÍRÁSA.“

: щитом

Рейтб] egy jó Barátòmmal, niint úfázó-Társommal

' -' 1793-Ьап junius Hönapjának elsö napjaiban el

indultam útra, hogy Magyar Ország felsö részében,l

`némely Vár-megyéket bé-járván, çzekben Magyary

Orfzágnak», mind természeti, polgárì, ’s gazdaság

‚ heli állapottyát , mind pedig -Nevezetességeit meg

И - lámáni, és hasznos tapafzralásokac' gyüjteuék, - ff

Úmmra ki fzabnff iam «xvid , a’ femm' ,Y ’

yútazàs-beli kerülés рейд;- Shoz- вёдер: nagy #om Y
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_jó, hanem kellemetes-is.

Azért-ïs mindeneket eléggë, a’ mint talánr kelletc

volna, fem meg nem visgálhattam, fem ki nem

tudakolhattam. _ Umzásomnak le-írásában éppen _

.ezért nem eléggé böv,` föt hij-[mos rudósitrások

lésznek. _ Azonban arról 'fem kell el felejtkezni,

hogy a’ mindjárt le irando Шпагат , IHju, és nem

meg-értt koru Ember tette.

l

Az elsö паров Peûröl Szirákig jöttünk, a’

mely helység Peñrö'l nyóltz 'me'rt-fo'ldnyire esik

Nógrád Vármegyében _ a’ jobb Faluk mellyeken

által mentünk, voltakt Pétzel, Bagh, Verseg. _

Pétzelig az Ut valamint Peíì Vármegyének nagyobb

részében mindenütç, föképpen Рей Várofl'a k6*

rül , _feierte homokos; azontúl pedíg nem tsak

Mert az Utazó fzép

völgyekben, erdo'kben, és kiesv téreken' mégyen,

_ A’ Vetések-is imm-ir Pétzelen túl, meg-mut

tattyák, hogy fekete földben, ’s nem homokban

teremnek. _ Szirák egy Раю melyet G. T. J.

Ur bix'. A’ vidéke fzép , és fekvése völgyben

vagyon _ A’ Kañély паду, és alkalmatos; he

gyen гении hegy oldalban. _ `А` helységbéli

lakosok E'vangelicus Tótok, _

Szírákrol Sáros Patakra ŕìetti'mk mely-ís oda

нёс napi járó föld, az ott tartandó Collegiumbéli

Examelgre. _ Sáros Patakra- menve Heves, és

Вегаса Vármeg'yén mégyen az Utazó kereszńìlw->

A’ jobb Helységek melyek útjában esnek: Ещё“, `

yKápolna, Kövesd (mely-is MezöVáros) Keresztûs._

'Etséd ‚ és Käpolna kò'zt Gyo'ngyös mellett mé.

gyen el az út, a’ mc'alyÑÍárosy a’ felette lévö паду

Mátra hegyével bah'a marad. _- Köröm neef(`

К
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Юз РШипЫ az Utazó Zemplén Varmegyébe ét, és

Szerentsen, Liszkán, két derék Helységeken ke-á

resztül, Sáros Patakra érkezik. ~ J

Sziráktól fogva Patakig , igen fzép vidéken

двести, erdös hegyes, völgyes hellycken ’s mât'

az агат! váró gabonával bövölködö téreken.l

A’ Mitra Hegye fájjéka különösön fzép K

dék. - A’ Hegy-alya pedjg- (melyröl alább

lészen fzó) melynek h'ofzfzát Szerentsröl menett

jól el-'látthuttuk , az alatta lévò’ Falukkal együttV

igen fzép nézéß adore, és 'közelebbis ljátván a’

Hegyeket (Patakrg menett áz Hegy-alyáuak fze'

lessége mellett menvén) пану ki terjedéseken, él

a’ mindenütt különös fzorgalmatossággal mivelt

fzòìlökön nagyon gyönyëgg'ködtem, ——

Patakra e1 érkezvén mindjárt` más-nap a’ Re.A

for. Collegiumban a’ fél-efztendönként tartarui fzo

коп гераез Examen el-kezdödött. — Elsö dolgom

volt hogy ebben meg jelennyem,i - A’ швам

„Gyülekezet igen fzámos volt, mind a’ Nexrxlesség,l

n'x'ind a’ más Rendüek réfzéröl. З а’ `tanúló IfJud '

ság-is pedig nem kis fereget *terr* Az Exe-r `

men következendö módon {туг} ‘

IFel gyül'ekezvén a’ Cui'àtorolì ‚ ё: minded* télì- _

den, ’s mind két nemen lévö Haigatók-,> à’ Tanitó'

a’¿tanitó Székbe fel álván, egy kis Megfzólitó`

befzédet és könyöŕgéiì- mondott, ‚минете az
éneklö Ikm' fzépl hármoniával ‚ egy az Ехашш

tárgyác Шеф, és éppen az Examenre kéfzittetetci

Enekec el-énekktt volna; melyek uxán az EXW.

Y .A- в

/A
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náltatandók nevenként elé-fzólliuattak; kik ís

a’ menyit csak a’ meg határozort rövid idö engedett,

vigim rövideden meg kérdeztettek. —— А‘ felsöbb

Tndományok Halgatòi, némely ki tett Theůseket ‚
vittanak 'és óltalmaztanak, és feleltek yakár melyik

Halgatónak Ellenvetéseire7 ‘a‘ kinek ezeket tenni

tettzett; a’ Clailìs-béli Tanúlók pedig как а’ Tani

tónak kérdéseire feleltek. Igen пиву fzámmal 1é

vén kivált a’ Clafiìsbéli Tanúlók, majd tsak nem

egy néhány fzóbol álló feleletet mondott mindenik,

és a’ leg-'tovább fzóllónak felelete-is alig tartott

két Minutát. Ezen Examináltatásban чаш ñettsé

get pedig az ап'а ki fzabott rövid idö okozta,

mer mind öfzve három napot ген; és ez az Exa~

men formájára nézve ugyan Examen volt, de va

loságoson ezt a’ nevet nem érdemli. Ugyan tsak

nékem azt bizonyitották.._»hogy még két héttel` a’

rendes Examen спит, а’ Clañìsbéli Татами агга

ki-küldött. és ki rendelt elfö Deákok által a’ та

gok ClaßîíTokban bövebben és keményebben fzok

tak examináltatni.

Az egéfz Exámenböl annyìt mindazon által

lehetett éfzi-e venni, hogy mind a’ Deákok , mind

a’ Tanúlók az eléjekben adott dolgokat jól nieg

tanulták; de ugy látzott, hogy fokak inkább tsak

könyvnélkül tanulták volt meg feleleteket, ,mint

a’ dolgot «.êrtették.'A «

Nékem kiváltképen a’ Vallásnak, mint egy

az Emlékezetec'terhelö és taak az: foglalatoskodracó

Tárgynak folytatása, és annak nem egéfzen tzél -

fzeréntvaló tanittása módja7 nem éppen tettzetr,
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-Siîîkség volnaininden Reforîn. Collegiumban a’ V

làsuak ranittatásában igazittáû tenui. 4 г

Minden matéŕiának e1~végzödése, vagy min

den ujj Claßisnák fel jötte után a’ más Claílisnak

Tanitója egy kis megfzollitàiì tévén, ismét hármó

niában énekelnek. _- Nékem ugyan az ének igen

шиши: de annak felette gyakor elé-fordnlását ‚ és

hçfzfzas tartását, az ugy-is kevés idölíek el vefz

tegetésére tartom lenni. \. . \

_ Következö napon `ismét Examen volt, mind

dél elött', mind dél-után ‚ ше1у а' fzokott mód

fzerént follyt. - Más nap reggel a* Pataki régi

Várat , és a’ Миша vKaiìélyát fzemléltem тез.—

Ki tettfzik hogy a’ Vár eröss volt, és Гона: fzeu

vedett, mivel nagy részint tsak puf'zta falai,
Yagynak. - A’ Kaíiély igen eröfs de nem fzép

Epület. Egy lréfze'ben lakható, melyben `a’ K.

Cameralis Perceptor lakik ‚ de más réfzében pufztán

áll;'a` pufztán ‘álló, és egygyik felén más le-ís

omlotc réfze, mivel azt a’ Menykò' érte , а’ fzebbik

réfze volt a’ Kaûélynak, a’ melyben Rákótzi maga
lakott. lEzen réfzin vagyorí egy törpe T01-ony

is , melyen ez elött `négy kis Tornyok Voltak',
es а’ теПу Villalbav tsillag nézö Hely volt. —

А’ Kaíìélynak Báûyáin fok lyukak vagynak, vala
mint a’ Várnak még,y egéfzfzen yle nem romlott

réfzein is fokak láttfzanak; ezekböl löttçnek. \

А’ Várban nevezetes ai’ >mostanì nagy catho-‘

licum_ Templom à mely ezelött a’ Reformátuspké

vólt, kiktöl elàvétetetç a’ _régi idökben.Y — А’ i

вегоппашзок azur-in késöre epinették magokngka’ `j `

к, A
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moftani Templomokat a’ Várorban ezelò'tt mint-egyk

hufz efztendövel. Ez-is nagy, és »fzép Templom.

' A’ Várnak fzemléléséböl meg-térvén , az Еха

menbe mentem; examinált a’ többek kò'zött a’ Ma

theseos és Phyíìces Profes. Szabó Dávid a’ Phy.

sicából. Az Examen Magyar nyelven folyt; ez

nékem igen kedyem fzerént volt, ki vévén hogy

némely ujj és éppen fzokásban nem'lévö Magyar

fzók jöttek elö.

’ Hogy az Examennek vé'ge volt, a’ Collegiumot

oda hagyó Publìcusòk Bucsúzó-befzédeket tar- ~

копами. Егщйп az eddig volt Rector hiva

ralát le tette, és e’ helyert más tétetett~Mindezek

után az Examen 'egy harmóniás énekkel rekefz

. reretrbé, ’

v Ezen a* napon a’ Collegium Bibliothecájában

voltam.' Ebben egy nevezetes könyvet találtam t.

i. еду Bibliát Lengyel nyelven Kéz-irásban, igen

fzépen Pergmnentre irva; ezt a’ Bibliát Hedvigis

az I. Lajos' M. Király Leánya forditotta magyar- -

bbl. (lásd Bod Péter M. Athénássát) 1390~dìk

Шаг. irarramrt ,_ dc tsonka mivel egy réfze ki

vagyon fzakafztva, r

A’ 'Cbllégium Bibliothecájárol az a’ meg je

gyezni méltó: hogy ez~elött fzáz efztendökkel még

igen паду ‚ és hiresv Bibliothecája volt a’ Patakl

Collegiumnak; de ebböl a’ régíböl nintsen a’ moñani

ban femmi Maranány, mivel réfzfzerint elpui`zv

tittatottf, réfzfzerint el-vefzett a’ fok háborus забит.
_beñ ‚ yée fzélyel hordatcatort. l



____-vv

'täfnà _ l l —

n A’ Штаб Cóllégîu'ńmâk fokfélé váltoiásai utáli

{дюйм}: `nyugodaln'las Meg-állapodása lévén , azu-v

ш gyujume a’ 'moßani ваьиошесэцас;  A'

ßollegiumnàk Museumába is voltamymelyben {'ok

féle >fzép> Phyûcâhoz való kéfziileteket és Efzköä

iökët, nem külömben egymég kezdöben 1676;

Не mât is nézéß érdemlö Minerális Gyiìjteményt'

'Ízemlélrèim — ‚А’ moûani Phyfìces Profeilbrlól;

{мы èzt â’ Musëuŕxioŕ tökéletes lábra állittańiigye-n

keiik,_'ç'ŕrë nézvé fokat lehet várni, ha tsak af

fzüksëges gs' hafzn'os выезда ¿1m feginemi fog

igyekmfè', f a - ‚

` . ` Q d' . . .

„ ‚ _ заем @ma вшей. сменным]: рву НуетЁ

Muséumnak Гр! állittásárol gondoskodni , ha кыш;

Ben a’ Tèrx'néleet Tudománnyát; éá Esmér'çtéç tze'I

fzerént, éi _ jö-elö4 шаманы _v k'ivánnyák fanit-Í

f « тег

. замши ¿g5-f' и; “авт; мы; к”«iè'gi'Va'u-al pèlìig doxńbbá helyen , Nàf-ńyó'gòtt feléâ`

és Èfçak fèlé' is HègyekA vagynak," a’y közelebb`

I_évöh a’ Pàtaki ës Ujjhe1yi> Szöllö_hegyek , mellyek

flïég a’ Hegy-alyâhoz parfoßnak. —- А’ Воде"

fog folyó vize, Patak пенек ‚Го1у; és ezen 4_ègy

derek нм vagyon'; „752; 56 iharó, jóuehef лада;

fos' ‚ `-- a’ Kútviz áinbáŕ tifzíább dem olyan '

mivèl ëdeé; azért majd mindenek a? Bodtog vizét“

ifzfzák.’ l"

Patak пазу Faluhoz hasenlit, és inkább`

érdemelÍ Раю, mint Város печенки. — А’ leg'

#ebb Epüktek a’ k'ét Templòm, és a’ Collegiumà»`

„Ji
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_a7/tnlibit középfzerünek fem nmndhatni,  Mort

Patßkot a’ К. Kamara birja, ez elött Rákóczi Iéfzág

volt, azután Некие; Trautfon , és Maradékai 101—

tak birtokába, mig nmgvok fzakadong'igy azután

#.Iîl'scus kezéhez jò'tt. -_ A’ Lakosok nagyobb

réfzint mind Refor. Magyarok, a’ többiçk Cntholi

сизо}: és Orofzok.'

Nem tehetem Ногу Sa'ros-Patakrói irvân, a'

Collegiumnak érdemes Professorairol ne Áemlékezzeem. -

.Ezeknckneveikz T. Ö,ri Iïiìlepl Gaboç, TÍzeol.z

Prof.  T. smi Györgyi шт, Philas. és.

шлеме. __ szombarhi Imán Hißoriar. @i

énaçigziignf- Szabó Dávid; PÍgy/z'ces, Mathe

,s'ços 'én Hijŕor. Natur.' Professor. A’ C'umttcl-~
ïçitgs'çzàkf'egyiéppen Parakon létemben tal-tatou'

Qyülés'éäéń'thrárbztaiott meg , Procuratgn’A Kövì

§ândor птах, minejurisf Patriœ Professornak

диез-1117552. Е2ев_ёгс1е1пез Tanitók közzül : Т. P.
Öi-i Eii'fep Gábqn, vegy~néhány n_ev'ezetes anntzia

i ' .ésh Néineïkönyveŕ тёк-(11:65: által ',`T. P. Szenr

(гущу: ypedìg Уеду ’nem tégen ki adott Phi'usœA

Рыж Mimk'ájà âlral , ily ritulns alan: ‚ТА/{гид 0*.

де: Lpgz'cœ' 'Metaphyßcœ, a’ Tudgî's VTag
çlötf qiŕséretesén esl'nérçtëssé tették magokat. P.

s_zabfq гам Uni-fik` i_§_'M|mkáji, ’s igyekezeœg

' {1}va Yaglynakâ' Kibri’ Ur'tó'l'peçlig'fokàt'ïëáì'haìnt

‘A’ HegyLalb/d, -` ТИФ/а; Tokaj. A’

Hegy-allya az a’ réfze Zemplén Vármegyének ,_ в"

mellyen ama’ hires# és közönségesen Tokai bornak

тщета BortE terin'b'. hegynk ‘ vagynak. _ A"

Неву -ъ11увй—Не1узё5е1‹ mind Hegyek alatt fekiílfz`

дек ‚ és аз ö Недуги: róllok nevezietndk._ Едет!

\

num*
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Недуг]: el-nyúlnak hofzfzábsn négy, es fze'lessé

.gekben ke't Méitföldxlyil‘ç§ mind Szöllö hegyck,

és leg-jobb módra miveltettek,

Orfzágòkat el lehetne talám járni, ç’ mig az,

embel- annyi fzép és паду Szöllö-hegyekre egygyütt

találna, mellyek az ö fzéles ki-terjedéseliért és

miveltetésekért bámuláft érdemlenek,.- A’ Hegy

allyai Hegyek mind, egy hofzleú sort- te'fznek, ki__

vévén , hogyÄa’ Танин és Tokai Hegyek a’ töbf

biröl meg vagynak шашка; шк а‘ изд-щадит;
БаЬЬаК is, .i " .‚ ‚

. У, ,'.Vh' _

Az Utazónak ezen Hegyeknek fzemiélésében', ~

leg elsöbb'az a’ különöiség шик _Г2ёшёье, me~I

1yet 'más SzöllöHegyekèn nem` lát :l hogy а’ Szöi->

lökben fok kö-falak vbgynak, melyek mefzfzéröl иву?

néznek k1' , mind'még annyí шашек. Ezek a"

föidnek tartására fzolgálnalé , hogßr a' meredek

Hegyeken, fem a’ Szöllökkel юнцы: föidek le ne:

nmollyanak , Тет pedig az изданы eLne mosassa-'ï

пак; de más hafznok az is , hogy bennek a’ Nap-Y

задах-1 meg-ürköznek , éq. a’ Szälßt tei-mis {шаге ve

rëdnek vifzfza, _mely (ища? fëldet érö melegség ›

тематик,“ Мафии:- hogy áraiyábgn mim!

denim a’ мышке: капала fwmiéiit ,Af har.,

т adik pedig;_ Imgy'v `ezen Szölökben Gyüinöljzs ‚

fik éppen nintsçnek, mind ,az rend fzérégt másut; r

1mi (гонец. _ A' шумят; мы; щ ‚ ‚ `

mondani _: hogy'az Ember ezeken a’ Hequkgn; '

fzenfçleti; qués BQr-éß Sajçolńfházalggt 'láxhgtŕ mi;

vel azok töbnyire a'z Helységekben идёшь-2:

kg nçvezetesebb . Неву дуй Helyekë. Тот:
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álb/a' ‚ Тащи, ’Ь`отЬог‚ 52:61:26, lifdaid;

Тайга, ЬеЦу, Sáros Рати

SärQs-Patakról Tállyára inentünk, itt_ égyï

i'êfzit '11"l Táiìyai leg elsö Hegynek, az ugy neve

z'ezr nagy Öì`z Hegyuek el-jartuk; _ Ezen d'

Hegyen fok-frêle köveket, Achároç, Капитоно

kat, S. а. t. '- A’ kövek az úton Y vagynaŕ

fZerte fiélyel, é's a’ fok közönsëgesek köàŕ gyaki

tan igen fzépekŕe találhatni. -l Tállyárol Тод

kajra mentünk. Itte'n egyl Fògadóba. bé fzálván;

e1 итак а’ városnak egy réfzit. 'Más nap hajnalbs

négyv orakor fel-mentünk, egy Nap-fzámos emberá

töl vezettetve a’ Tokai Hegyre, de az Ernberiinkl

ittas Iévén , ötet hátra hagytuk, és magunlitó! шеи:

tünk fe); egéfzfz a’ Hegynek leg magossab réfzire,`

a’ mely a’ többi felerr egy ujj hegyet готы:

Ezen fzöllö nem‘miveltetik, és ezt azért kopafz

Tetönek hivjá'k; _ ts'erék és mindenféle Plánták

boritja'k-be, fzerte fzélyel pedig, mind oldalán';

mind, tetején , нытик-пулах;

l т

_ A’ Hegymzigos,l de a" fel-menerel nem iigexi`

bájos: Ieg-fels'öbb retejéröl magy ki látás vagyon;
nyoltz és` több mért-földiiyiré lehet el látni.k

A’ Szöllö' Hegyek melyek ezen kopafz tetöt kön'

пущ чёГгйКд igen fzépen-mivelrtek. _ A’ Szölá

Ifïkön kivül petdig fok {тёк-[шва és földi-magyaró"

стает akad az/ember. Némelyik Hegyre fze'

keren'qehet egéfzi'zen fel menni, és néhol fzép'

ái-nyékos Járások közötr vagyon а’ felmenò`

. п—
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’ rög  Vallásuak,

A' HegyetI meg járvín, dél-után el-mentünk,

.hogy a’ régi Tokai Várngk hellyét meg-nézzük. Mìvel

Vez a’ Vár à’ Bodrogon túl vólt, a’ Bodrogon kel

{etett vólnä által tsólnakozni. Hem lévén fenki más

zsolnakos, egy Gye'rmeket vettünkfel, a’ ki {zol

gálattyát ajánlotta, de a’ Viznek а’ nagy fzél miatt

habjai lévén, а’ Gyermek nem birta lz evedzést, és

ха’ Viznek kòfzepínél tovább nem víhette a’ TSóna

kot 3 ott-is már majd fzinte ki fogyott fzegény

erejéböl, ugy hogy egéfzfzen tsak meg álván a’

Tsónak, mind hárman nem kevéfsé ijedtünk meg,

hogy a’ Tsónakunkot a’ viz'el ига; ugyan tsak

a’ Gyermek újjra öfzve fzedvén erejét, fzerentsé

fen vifzfza hajtott а’ partra, merr'òl jöttük volt.

Igy мы: a’»re'gì v'Várnak helyét meg nem шт.

tuk. —- Ezután hama: мамаши Patak felé Kaf

sara, v L.

Tokaj derekas Mezò'- Város és fzép vidékü ,

Fekfzik a’ Hegy tövinél , a’ Bodrog és Tifza mel

lett a’ щепу két egyesült Vizeken , egy igen j<`$ -`

Hid vagyon. Ezen Helységet a’ Kir. Kamara , bir

ja; de a’ Szöllökböl keveset bit, és tsak'.egy ne

hány Lapályt. -Ä A’ Lakosok nagyobh réfzent

Refor. Magyarok; a’ többiek Catholicusok, e's Gö

\

Tokajt el hagyván , c_ßvére Siròs-Patakŕà jöt-w

tünk, más-nap pedig délre Ujj-helyre, mindenütt
' a’ Hegy-alyai Heg'yek alattlmìenvén’,y Ujj ‘ьедугбк

_eilvére Lüztótzrg értünk, су igen игр—{6117653

  

Laknak ENangeligmsok-is. A’Y

nevezetesebb épületek, -a' 3. Yallâsnak Templo- _,

маис , egy Sóház , és еду nagy Serház, «s»
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Helységre , a' hofman egy partos helyröl Ungvárt,

és Vinna Várát ámbár ide niefzfze esnek jól lehetett

látni, — Lafztótzon K. P. Urnál, volt meg-fzál

lásunk , a’ ki пазу fzivefséggel fogadott. -—

Más Nap ezen jó Gazdánk érdemes Attyaßával K,

F. Urml, ezzel a’ Mu’sák fz'o'vettse'ges Baráttyával

egy társaságba Kafsára ìndúltunk, a’ hová is dél

Ъе el jutottunk. Kafsán három Napokat töltò'ttiink.

-— Mind a’ Város nékem különösen tettzett, mind

pedig az ‘irren telt esméretségekben nagy meg elé

gedéů .találtam ; melyek közül nem lehet nem

einlitenem a’ Kaffai Kerületbélí Fo' Studiorum

.Directort G. Török Lajos Urat, ezt а’ Hazánk

hafznos Fiát, és a’ Tndományok nagy Baráttyát,

nem külöń'iben Т. Piariña Baróthi Szabo Dávid

Urat, kedvelr Magyar Poéránkat, kivel mind Er»

délyi Hazánk-Fiával meltán ditsekedhetünk, -—

.KQ/:9a egy a’ leg fzebb Várofsai közzül

Magyar Orfzágnak; fekfzik a’ Hernáth vize тент,

egy fzép térségen; еду réfzrò'l erdös Hegyekkel

' környül vétetve. A’ Vidéke külò'nös kellemetefsé

gü. —— А’ Vátos bé vagyon keritve kettös kö-fa

’lakkal és jóllehet kitsiny, de igen fzép. - A’

‚ nagyobb Uttzák fzélesek és egyenesek t a’

nagyobbik Uttza kivált, a’ melly az egyik kapu

tólvfogva a’ másikig tart egyenesllinéában, fzé

leil'égiért hofzfzuságáért és fzép Epìiletiért méltán

ditsértethetik, A’ Tsermel patakja mer ezen utzán

камыш folly , a’ város tifztaságára fokat téfzen. 

Nevezetesebb EpületeiKaíTának: a’ Nagy Ersébeth

Temploma, mely kereth formára. vagyon épitve

faragott kövekböl. Ezt a’ Templomot Ersébeth

Magyar Királyné elsö' Károly Felesége вещем
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êpitetni, és elsö Lajo's fqutatia. - Mind ma

gára, mind két Tornyaira nézve melyek közìil az

egyik мошка, a’ Szent lûván Templońia'hoz Béts

ben igen fokat hasonlit; de ennnek nem annyira

fzépségire nézve enged mint nagys'ágára пене.—

‘A’ kmaisvdik meg-jegyzésre méltó Epiìlet: a’ Va'r

megye Háza; `a’ harmadilê: a’ Va'ros Háza; mind

a” kettö ujj, és\kivált az utolsó kiîlönö's fzépség'ú

Epüler; a’ negyedik: a’ Dominicánusok Tem

ploma, a’ mellette lévö Klaůrommal egygyütt; 

(Задай/е: а’ Sz. Mihály Temploma. melyet a’ Rc
' formátusok épitettek, de v.'izután töllök el-véte

„сек; —— a’ hatodik : az Academia Temploma

melynek .Báthorì Sophia ‚ és fia Rákotzi Gyisrgy

voltak Fundálói; -` a’ hetedik: az Academia

Epìile'te; _- а’ пу01г{ас1йе a" Kamarai Igazgatás

я. Háza; - kìlenqedik a’ Commendáns наш; —

2‘5{е‹1й à’ Kafzárnya. A’ Kiìlsö 'városban

‘vagyon azután a’ Reformatum Tempiom, és há,

rdm Lutheranum Templomokf, melyekben három

klilömbözö' nyelveken u. m. magyarúl, németiìl, és

Tótul fzokott az IPceni tifztelet tartatni.

Kafsának kîilsö vároi'saiban a’ tpbb fzeméllyes

Emberek kertei közt, vagynak némèl'y fzép fétáló '

kertekis ab Közönség Mulattságái'à. - Lakofsai'

ezen Városnak Magyarok ,QNémetek , és Tótok , kik

vagy Cathçlicnsok , vagy Reformátnsok vagy Evan»

'gelicusok, -

Kafsát el hagyván mentîìnk èbédre a’ Нег

leini vagy-is\ugy »nevezet-t шика: Savanyu vìzre';

fzörnyü rofzfz útban, mind erdös Hegyeken által. `

А’ Savanyu v_iz az »oda valo пазу öfzve gyülekezé

sért meg érdemlené, ilogy az {поп защитим --— \

‚пл-о'-un_n-QI,
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Heflein maga nem falu ‚ hanem így hivatik

az a’ hely, a’ melyen a’ Savanyu viz kiath

vagyon, és az a’ mellett lévö fogadó, ’s két Ven

dég ház; Rankai Viznek pedig Rankárol egy

igen közel lévö falurol neveztetik. —— Ez a’

Savanyu viz, vasas és kevés büdösköves réfzek

kel, elegy, és fok aer ßxuß’ tart magában -

Az ize a.’ Német `Országi Selteri vízhez valamen

nyiben hasonlit, ts'ak hegy ennél élesebb. Ezen fa

vanyu тактик gyönyörüséges vidéke vagyon;

a’ Hegyek mellyek Erdökkel fedettek Herleint

majd nem egéfzfzen köriil-véfzik és az ott mulatok

nak jó sétáló helyül vagynak. -

Herleinböl el menvén, Peklínre mentünk mely

is oda három fertály óra, itt is rofzfz út vagyon.

Peklinben az ott lévö Kamarai Kalle'lyba a’ Tifzt'

hez fzállottunk bé; más nap reggel öt orakor el in

dultunk Tserveniqára , vagy Verek-vágásra

-- Az erdö-Tifzt elöre el-ment volt, hogy fzá

munkra továbbig vonó, és háti Lovakrol, melye

ken a” Tservenitzánál lévö ОРД: termö hegyeket

meg-járhafsuk э rendeléü-tégyen. Tservenitzära

= ŕofzi'z utban' el-jutvän egy от; alatt, tsak hamar

azután Lóra ültünk hogy a’ Hegyre fel menyünk;

az erdö-Tifzt pedig más két emberrel Vezetönk

'volt. -— Mí tsak az egyik nagy Hegyet jártuk

meg , ' jóllehet többeken-is vagynak Opál Bányák,

de ezeknek el járására több napok kivántntnának.

—— A’ Hegyre való fel-menetel, néhol igen alkal

matlan , Szekeren-is lehetne ugyan egy darabig

menni, de ez igen bajos és nem minden fzekérnek

Való; a’ gyalog menetel pedig igen fáradságos vol

na , jollehet némely meredekebb helyeken másképen

'Wn-__x . .
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>iièm könyen iehetne , és itt a’ Lovakat vezettetni

kell; leg-jobb a’ fel menetel ló-háton. _ Ezen

Opállal bövölködö HegyekTservenitzát egy réfz

röl egéfzfzen körül véfzik, magofsak és a’ leg

fzebb Endökkel, és kafzálo rétekkel fedettek; a’

földjök teli közlönséges és jó-féle kövekkel és fok

értzes османы. -— Mint-egy két órányi me~

netel után az elsö' Opá1~Bányához értiink; itt a' .

Bányákból ki hányc kö-ŕakások вы: орё1о1ка1: не

resvën fokat találtnnk;‘ innen tova'bb menvén

>a.’ máíìk Bányához értünk, itt ís Opálokat Картин.—

Innen meredek'ebb lévén a’ Hegyröl valo le menés

y a’ hannadik Bányához egy darabig gyalog, azután

-ismét ló-háton mentîink. ~ A’ harmadik Bányá

/ná1, mer valamint à’ második Ibé стопа va.

gyon, fokáig kerestünk Opálokat; de ш nem

Картин]: egyebet fokféle ochráknál és egyébféle

közönséges köveknél. —— А’ több Bányákat me

Íyeknek el-jzira'sára` fél nap elég nem lett volna,

f nem néztiik meg; hanem a’ harmadik Bányától

kövekkel meg rakodván haza tértünk , és egy óra

kor vífzfzá-ìs érheztünk, -»

Az Орд-116111211 ezen I-Íegyeken пазу bövsége

vs_.gyong för a’ közel lé'vö téreken-is gyakran ta

láltatifx; a’ Ba'nyákban vez elött dolgoztatott .‚ és

I akág-kìnek-Ís' fìabàd 4Volt ёмкой; де а, K, Каши:

ezt 81 efztendötöl fogva meg Швеца, és molt

fern ásatni, fem kere'sni nemfëhgggitetik, a’ mig

a’ K, Катал-21101 а’ Bányáknak чаду eladatása,

иду kalmarai költs'égen' való dolgoztatása. meg nem

‘hatá'roztzïnikd Azért-ís minden Bányáknál, mer
eknek fzáuna.l tizen nëgy , Örzök vagyllak, '
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_Úgyan tsak reánk nézve, valamiut más betsîiletel
l

Шатки nézvefis, ' fzokort exceptìo réreren,

Vífzfza térvén a’ Hegyröl,"ebéd uta'nmind

járt'Tservenitzárol el indultunk, azzal a’ tzé11_a1 hogy

eßvére ‘Eperjesre' шпик.—

A’ leg-rofzfzabb úton melyet tsak gondol

ni lehet, erdösV hegyeken által ‚ keskeny kövesv

darabos út'akon, nagy lejtökön, és dölös helyeken

jöttünk , mint hogy TservenitzárólEpei-jesre éppelí

járatlan, út vagyon. Ugyan tsak hat óra el~telve

загар-Лад: Verekedtünk, mely-is egy fertály óra

Eperjeshez, és itt a’ Só-'fözésnek meg nézésére
' meg zillapodván,n a’ Só-fözö Házbq bé tértîink, —

Ez a’ Só-fò'zés az egyetlen egy M. Orfzágon, és

mind azért, mind pedig a’ Sónak bövse'giért a’

Indy-itt ki'fözetik, nevezetes. - A’ Só Viz

a’ kútból Lovakl által hajtatódó machina fegittséf

gévelv ökör börben huzatik ki, és ugy nevezett

Cisternákba шиши; е2еп Cinernákból azurán

háromméti áuás “rán a’ közel та só-fözö наг

hoz folly tsökben , a’ mely tsökböl az Üstökbe

mégyen. — Két Üst vagyon: mind a’ kcttö vas

vból, - Ezen Üñök alatt mind untalan (az еду

vasárnapot ki vévén) tüz ég, a’ mèly tiìzre min~

dennap tizen ö't öl-fa kivántatík. ,- Két órai

fözés után a’ Só ki fö., és meg fzáll, ezt

.azonnal lapátokkal ki vefzik és Tonnákba tefzik. ——

A’ Tonnák alóH lyukasok, hogy a’ viz, mer

me'g a’ Sóban vagyon, ki mennyen,` ésa’ Só fzára- _

zabban maradjon. Az innen ki menò' viz pedig

tsök által'egy kiilön viz-tartó helyre Ve-zettetik,

melyet Labstub'enne/r neveznek, éS innen egy

\ \

....wßmn* ik* ___* ___.A. _nM-«J
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nagy kerék 51:11, muy“ так еву Ember hij: a’

ŕajtá le'vös öblö rek/efzekkel ki merittetik, és egy

.más Viztartóba öntetvén , ebböl tsök által ismét az

Üñökbe `foly; hogy ezen ki fözött viz а’ többivel`

.elegyedvén , ujjra ki-fözefsék : és ez mind

eképpen foly , hogy igy femmi viz ki nem ате

tödik , hanem vagy fóba, vagy párába mégyen. —
А’ ŕTonnákban meg gyüjcötr Só egy darabjdeig

való állás után, ugyanv ezen Tonnákban fzo,

bába vitetik-bé, a.’ mer fzobát Szárazto i'za-v

bának hivják; ebben a’ fzobában eröfs fzén tüz té’

tetik, és igy hat napi idö alatt a’ Só egéfzfzen

`ki fzárad, иду hogy hafzon vehetövé léfzen. ——

Ezen Sö-fözö Házban efztendöt által fzáz hufz

»zer má’sáig valo Sót ki lehet fözni, naponként_

220 Tonnát tévén fel, minden Tonnában pedig 2%

má"sát. Minden má"sa а? Só fözés kölrségeit egybe
vetvén keriil 14- 15. Xrba, Ae1 adatik pedig három

IRhŕ'orinron és 8.' Xron'.

A’ Sô-föze-’snek meg tekintése u'tán Sóvârrbl

el mentünk Ерш-реке, hová rövld idö alatt bé is

érkeztiìnk- más nap a’ Vároßrei-jártuk, de még

ez пар el hagytuk; 

Ера/ед keritett és fzêp Vái'os , de Kafsa'nák `

aiább-valo ,. nagyságára nézve is Kafsának valamit

швед. Épîîletei nagyobb réfzint régiek , ét

rßi inód fzerint vagynak.- - Y _ p

. \ I

A’ nevezètesebb Épiìletek itt 2,1’ nagy Ca-V

:holicum Templom, mely belöl különös fzépse'gii ée

l1ifraságu; az Evangelicum Templom és 081529131'. .

;те1‚у a’ Cathçiicumtól :Sak egy-néhany 1ёрёвпущд
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fzolniìédságában vagyon ; ez «muck-:Imre а‘

]esuiták Temploma és Klaíìtoma volt, de II, Jósef

Tsáfzártol az Evangelicusoknak a’ kik eleintén Ы:

fik, és a’ kiktöl el-vétetett vala, pénzért vifzfzz

маток: mind a’ kettö pedig a’ Város равны

közepg'n állg- a’ Vármegye háza; mely-is igen'

fzép Epület: —— г.’ Franciscanusok Temploman és

кит-окна; — az Orofzok Temploma; mely ez

сит а’ Minorítáké` volt: — а’ Küls'o" va'rofsában

pedìg Eperjesnek fok kertek vagynak, kivált azon

` a.’ réfzìn a’ melyen a’. Város mellett ‘a’ Tartzal ра.
takja el-foly, melynek partjám egy hofzfzu

árnyékos járásban az ember fzép fétálo helyet-is

мы. -——

Eperjesnek f'ekvése kellemetes, és rérségpn

vagyon, de Hegyek alatt, kik vetéseket és réte

ket mutatnak: az agéfz vidéke-l's Hegyekkel

vagyon кыш ve've _ Lakofsai nagyobb réfzìnt

Tótok,'az elébb valók Evangelicusok, kik töb

nyire Néme'tek. — А’ tifzta Magyarok kis fzám

mal vagynak. 

Eperfesröl ugyan azon nap eßvére зашит:

Berthótra, és ort meg hálván, más пар jó reggel

el indultunk Lötsére a’ hová. délre“ el-is érkeztìink,

Itten a’ rofzfz fogadóba, mely a’ Városban a’ Pia..

tzon van , be' fzállommkT 

‚ " О

Lötse egy nagy Dombon fekfzik Hegyek мы,

az egéfz vidéke hegyes és völgyes; keritett Város,

:le köfalai némely refzein le omlottak.  Tekin

tetére nézve régi és nem fzép, ugyan tuk egyY

{légy fzegü igen nagy és jól épiilt piattza vagyon,

_ ...HA
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‘а’ melyen a" Calholicum Templom áll g еде"

Piatzon кыш egy réfzit-ís a’ Városnak nem lehet

fzépnek mondani: némely uttzák igen нашивок

és _egyenetlenek , ugy hogy kivált fzekeren, na-

gyon alkahnatlan rajtok járni. 

A’ nevezetesebb Lötsei Épììletek: az elébb

emlitett Catholicum fö Templom, mer a’ Piatzon

vágyon; régiségéröl nevezetes, és jó nagyságu,

1234Ье epinetett: - a’,Minoriták Temploma és

Klafìromag Iner is fzép Ерши; — a’ Vármegye

Háza; —- a’ Tanáts Ház; — az Evangelicusok

'Templomah mely a’ Városon kivììl vagyon, és nz

n Evang. Gymnalìum.

Lötsének klìlsö váròfsai nintsenek, ha tsaîk

Vmagy nehány Házat, és Мартена: а’ Városon kiviìl

ишак nem neveziink. Lakofmi majd mind Németek,

> Vkik nagyobb réfzinr Evangelicusok , vagynak ke#

vés Magyarok e's Tógok. -

/Lötse't el hagyván jöttünk negyedfél óra mulvd

Ífésmárkra , mind Hegyeken ’s völgyeken által,

a’Hegyeken pedig néhol igen rofzfz köfziklás útakon.

— Késmárkhoz közeledvén kimutatrák magokat a’

Hegyektöl eddig el-fedeiett Carpathusok, mellyek

Késmárktol egy mêrt-földnyire vagynak egéfz nagy

fágokban'. Magofságokat és fellegekig fel стенке

dert hegyes tetejekel:y fzemlélvén, ilyen {тканая

látás báxnulásra vont bennuüket. - I

Ké-smárkra ellvére bé érvén a’ következenda'y

‚пара: itt töltöttük: ‚—-- fzándékunk vólt, розу ai

Таи-вина (mert igy neveztmnekla’ Késmárk feiert'

’ Y B 2v
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lêvö magofsabb Скрытых) fel mennvîínk , és

azoknak egy réfzit meg járjuk, .__

Minekutánna azért mind a’ Társaságot, melyel

‚гуду îitt mennylink ki-tsináltuk, mind a’ Египет

telve való kéfziileteket (mint hogy három парок

fzandékoztunk a’ Havason tölteni) meg-tetttik 701—

na.: ki mentiìnk egy Stráska, nevü kis falnra,

f mely Késmárktol. egy fél órára efzk, Szepes Va'rme

gyei Ordin V. Ispány Coniil. Gradetzi Horváth

Staníìts Urhoz, a’ ki Teíìvérével Horváth Boldisár

Úi'ral` együtt ezt aa Helységet birja, és töbnyìre

ott is lakik. Itt Stráskán három napokat 16116!

1111111. а’ melyek alatt mind azt az idöt vártuk, a'

melyen a` Tatrára fel mehefsünk. — De hijába

volt várakoza'snnk, тет: а’ bé állott rút efsözö idö

I meg-nem fzünvén, és femmi remény ségünk-is

nem lévén, az Idönek jobbulására, mint hogy

további Utunkban háti'a' maradáíl okozhatott volna

- a’ sokaig való várakozás, kéntelenìttettiìnk a Cai'

patusra való fel menetelröl le mondani; mely nem

kis kedvetlenségünkre vólt. `

Strsifkárol azéri: Va.’ ‚ holott a’ Horváth L'ïak-` a

nak nem kevés fzivefségekkel és kegyefségekkel

éltünk vala , indultunk Késmárkon által Lörsére, hogy

onnan Utunkat tovább folytafsuk. -—

Késmárk régi keritett, és nem rút Városì

têrségen fekfzik, a’ Carpathusoktol еду méft-föld.

nyire a’ Poprád vize mellett, Kiìlsö tekimetére

nézve nekem Lötsénél fzebbnek tettzett, mind az

' uttzák egyenefségéert , mind az Házaknak еду

formább épittéiìérr, mind pedig kivált azérr, поду

О

y а . ` Il" l ‚

. и, l .hg нац—117 > l l'. ' f l
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irren több eleven'se'get ¿s mozgáfr tapafztaltam az

Emberek közott , mint' Löcsén; a’. hol az uttzàn

:iig mutattya так: magát, holott Késmárknál né

pesebb, —

Lakofsai Késmárknak majd mind Németek ,

kevés Magyarok és Tótok-ís vagynak.- A’ Kés

márkiak a’ Váfzon-fzövésröl, és véle való паду

Kereskedésröl, nem kîilömben Feûe's munkáikrol

meg-jegyzésre méltók, Valamint az egéfz Sze

› реГзёБещцЕу itt-is kiváltképpen a’ Len-mivelés és

annak meg dolgozása ’s kéfzittése a’ Keresemek

еду fo" ága. - A’ Váfzon fzövés pedig oly kö

zönséges: Вову kevés anda-ember találkozik, a’

v kinek maga Házánál ofztovátája nem volna. Innen

is lehet а` Váfzon fokságát goldolni: hogy a` mint

nékem bizonyitották, a’- Szepefségb'ól ei'ztendön

ként mintegy hat miliio fing Váfzon vitetik ki Ke
greskedésreA A’ Vál'zon fejérittéshez-l's itt és'

a’ köriìl lévö Helységekben igen jól értenek , ugy

hogy a’ Váfznat mefzfze 'földiföl ide bòzzák fejéri-v

tés végett. `A’ mi а’ Feßéii Шей: az is Késmár

kon fö-Keresetnek modja, és különösön dicsérte

tik. _' Mind maga a’ Feiìés, mind pedig a’ fok~

_fePrett matéi'iákkal valo fzélesen ki terjedt Keras

kedés nevezetes ; de kiváltképpen Bz Indigo

Feßéknek kéfzitése. -'

Ez a’ Feí'ték egy nêmetiìl Waid, ваш [га

tís tinctoria, magyarul közönségesen {ЕЩЁ—Ш nevi'i

Plántábol kéfzittetik; Kéfzitöje pedigOrvos Dr. Pfeif"` .

fer, а’ ki Késmárkon erre «in> végre egy I<`nbric2îNY

` nimm feu, mely а’ ’mim banomm az egéfz Ма—

ЕУзг Tséh ésAuñńái Birodaloinban7 egyetle'n egy- “д

l

` R
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A’ “1055509‘1111550 , Americai Plânta , ésv f

kül'ónösön éfzakiAmericában terem; а` kék feñék

is ugyan ott az Europaì Coloniákban kéfzittetik

belölle, és onnan hozatik Europába. — A’ Vaz'd
pedig mely hasonló kék feñéket ád v(mely fefték

azońban tsak a’ jo kéfzittés módja által vitethetik

‘ о1уап tökélletefségre mint àz igaz Indigo feíìék).

egy magos fzál fárga, felyiil bokros virágu Plánta,

mely Eúropában fok helyeken, és Magyar orfzágon. Y >

is terem, mint p. 0.a’ Szepefségen; a’ hol hafzon

vétele 'tudva lévén , termcfztetik-is. A’ belölle

чаш kék feßéknek rsinálása végerr .ez а’ Vaid

Plánta egéfzi'zen öfzve töretik, és a’ ki nyomott

nedvefsége vagy inkább leve az, a’ melyböl a.’

feûéket kéfzittik. —— Dr. Pfeifer mind a’ Vaid

Füvet bövön termefzti, a’_FeIìék fabricája fzámra,

mind pedig ebböl a’ Plántábol, a’ kék feíìg'zket

olyan jó módon мыса, hogy az minden tulajdon

saigairaul nézve, az igaz Indigónál nem mondatik Y

alább valónak lenni, és aval valo nagy egygyezé-

íìêrt Indigo feñéknek méltán-ís neveztethetik. ‘Еп

nek a.’ ke'k feñéknek, Magyar Orfzág’ kitíìny,

és fokképen meg gátolt kereskedéséhez верен, elég

magy kelere vagyon. -—

Késmárkrol azt-is mep; lehet jegyezni, hogy

a’ Tokai Borokkal jó kereskecleíì~ fzokott üzni,

ILengyel orfzágba és Gallitziába, а’ mely ugyan

moli valalnenyibe meg tsökkent. —

ч -Késmárknak nevez'etes Épîiletei : a’ Catholi

cum régi Templom, melynek egy magas ugyan da

Afuta Toi-nya Yagyon';`\- a’ Tanátsha'z: mely ujj

és igen fzép Ерши, Áés egy tzifra Toronnyal-ékese

i

Ñ/
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'kedik 5 —— egy'ezelött Panlinusoké volt Temploxn,

de a’ mely 111011: mindenkor üress, ás romlandó

állapottal vagyon ; -— az Evangelicum Templom és

Oskola melynek érdemes lRectora a’ Tndósok közt

esméretes PotkonitzkiÁdám Ur. Ezek a’ Külsö-vá
rosbanv vagynak :« a’ Templom nagy és belöll

fával fzépen meg vagyon bérlelve és ki féñve, az

Öltár, prédika'llo fzék, karok, orgonák ’s a. 1.

mind Fábol fzépen és meßerséges fzorgnlmatofság

gal vagynák rsinálva: az Oskola jó Ерши, és

eppen а’ Те111р1от mellett vagyon~ -— А’ Tököli

regi Vára még emliteni mélto, Ez a’ Vár a’ Város

kerittésével egybe vagyon foglalva g a’ külsö“

Falai melyek а’ kerittéů téfzik még fenn állanak,

de az ezekhez ragafztott Epůlet nagyobb réfzént

. 1е-01п1011; а’ mi még fenn áll-is, omló 'félben va

gyon z ugyan tsak a’ карета még épségben

áll; ezt belöll fzépnek mondiák. Ezr a’ Várat

az ò'regebb Tököli Iíìván épittette, és a’ To'köli

ház birra, a’ mofiani Késmárknak egy réfzivel

. egygyütt. -— A’ Vár bé menö Карп]! felett Tököli

Imiének neve Czimere és Symboluma vaqun köbe

metzve. -—— Több nevezetes vagy fzép Epületei

Késmárknak tudtomra nintsenek, külömben mind

qerék Házakb'oi 1111, és а’ ШПзё—чёхозЬап-{з j@

Epületek Vagynak.

Késmárkrol ismét, Lötsére jöttünk; a’ hon

nnn azután más nap tovább folyrattuk Útunkar.

Szomolnok felé ‚ Iglónak jò'ttünk ; egy derék Mezö

városnak , mely a’ tizenhat Szepefì ‘Városoknak

egygyìke , а’ holott n’ 16.Városok Igazgatásánakis

fzéke vagyon. Iglórol az Igloi Réz~Bányáknak

meg nézésekre mentünk, melyçk valamint a’ hOZZjî“

‘a ‚
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jok tartozo olvafztó-Szinek e's Stompok, а’ Не1уч

ségtöl egy órányira esnek. — Ezek ko'zt a’ Bányák

köztl leg-nevezetesebb az ugy nevezett Johannis

душица а’ mely is igen gazdag; ugy hogy egy

má’sa köre ennekelötte 30 — 40 font Rezet-is le

hetett vetni; és 4о-е2ег Rforintig-is bé-hozott;

mofì ugyan kevcsebbet ád-ki, de hufz fontot lehet

meg-is egy má’sa köre vetni. Az innen ki jövö

Réz mind méfzkovatsba vagy Kvárzba tei-em, és

büdösköves. — А’ Ьё menetel ebbe a’ Stollnába

Schacht modjára vagyon, az az egyenesen le felé,

_de à’ Bánya, Stollna modjára, az az egyenes hofz-f

fzaságbalnyulik-el- nagy inefzfzeségre a’ föld alatt,

és ezért is neveztetik; Stollnának; külömben a’

B_ányák , rendszerént a’ magok egyenes , vagy

mély bé menetolekröl fzoktak Schachtoknak vagy

Stollnáknak neveztetni. Ezen emlitett Bányán ki-V

vül vagyon még еду gazdag, közel hozzá, me

lyet Elizabeth-Stollnának hivnak. —— Minden Ig

loi Bányák (a’ melyekhez az Igló körül fekvötÍ

Ihelyeknél lévo'k-is értetnek) fzemélyes Emberekéi,

[kik еду külo'nös Hegy-mivelö Társaságot téfznek,

melyet , Valdburgerschdtnak (Ergiei Polgár.

ságnak) neveznek. A’ Bányákpál az Ertzek vá

111214“: (Ei'zfcheidung) azoknak ûompolását az .

arra kéfzitett malmokban, és , a’ кед-017110110

meg néztük. Az Iglói réz-olvnfztó Szinben, mind

az az Ertz olvafztatik, a’ mer az Iglói és 1161311

lötte lévö Bányákbol ki jon; de nagy bövségek

miatt, egy réfze a’ réz-Ertzekn'ek Szomolnokra А
vítetik, és oma’y királyi Bányáf'z Tifzttségtöl meg

vétetven, az ott való Réz-olyafztó Sz'inekben ol

' . vafztatik. A’ tif'zta ki olvaí'ztott Réz а’ Királytol

yáltgtik-be , iná’sája 31. Евы-1111011, és ezutaîn'iy

ь.
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каппу; réz-Hafmorokban meg dolgoztatvän 40-50

fońnrokon fzokott el adattarni.

„Iglórol Máïkusfalvára «jöttünk éjtzakaì

fzállásra. Ebben a’ Helységben МШ'МИ Раг

‘ kas-Umain пазу, és igen fzépen épült régi, d»,

meg ujjitott Kafiélyát„és annak belsò; el rende'le'sét,

nem külömben más ujjabb derék Epületeit, nem
leheterr különöi meg-tettzés néikül tnem néz

nünk. l ’ Y

Márkusfalvárol más nap el menve'n, jöttîînk l

Swendléren >áltsd eñrve Szomolnokra , а’ gazdag

viiéz-Ba'myák hellyére. Az ůt Markusfalvátol egéfz

’Sz'omolnokig erdös Hegyeken által megyen, de jó

tsinált út; az erdök mind fenyö etdök , melyek

0kel az egéfz Szepeíïég bövölködik, -— Itt а’ he

gyekben a’ több fokféle kò`veken kiviil föképpen

zöld és elegyes fzinü Márvanyokra találtúnk; egy

jó diu'abigy ei-nyůló helyen az út mellett, a’ hegy

« oldala mind ezekböl áll. - Szomolnokon más

nap vetsernyéig mulattunk, iner idöt egéfzfzen a’

ßányzifzntnnk,y meg nézésére forditottuk. El-jár

mk elsò'bben Bányáfz Cons. D. F. Ur társaságában

a’ Hydraulicla Machinákat , mellyek által a"Schach

tokból az Ertzek fe1»huzatnak, és a’ viz a’ Bá

nyákbol ki pumpóltatik (fzivatik). Meg néztük azu

25.11 а’ @ement az az rezes viznek sok саване

sait, és поп machinát, mellyel a’ Hegyekböl ki

pumpóltatik, és a’ Cana'lisokban Vmêhany' ezer öle

kig vitetik. ' Mind ezen Machinák nagy kerekekd

:öl hajtamak (nnellyeknek` diameterek vagy *Ál->
`taillójok 6. 7. öles) felyülröl a.’ kerekekre esö й?

által. ` ' '
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A’ Cément vagy a’ теге: viz a’ Szomolnoki

Hegyekböl vefzi eredetit , éS ex’ dCl'dOwl'trl'Oll's

vagy Gálitzkö favanyúbòl, és' réz réfzetskékböl

áll. yA’ Hegyekben t. i.` а’ bûdüsköves Кои

(ffies, Markqit) melly igen nagy bövségében

vagyon, el oleik, és ez Pklogi onját el чет

vén (rerméfzeti chemica operátz'o vagy válafzró'

munka által) башка favanyusággá (acidum Vi

triolivá v. oleum vitriolivá) léfzen, és vizzel

`elegyedyén Spiritus vitriolivá válik. Ezen Gä

Íìirzkö viz azntán a’ Hegyeknek minden réfzeiben

-eI-hatván fok Rezet válafzt-el , és аду rezes

réfzekkelegygyesül. Ezen gálitzköves'viz azután,

а’ Bányákban vagy inagátol meg gyülvén , vagy'

lpeg gyüjtetvén , a’ mélységböl isatornák ¿Ital egy

másban fzolgáló fzivó tsökben, a’ már nevezett

Machinák ваш ki huzatik , és а’ föld fzinére fel

vitetvén, ujjabb fzivó tsökkel hegyre vitetik ,i

hogy a’ vìznek hofzfzabb terjedö le :vitetése 1е

ЬеГееп 5 a’ viz e`fzerént ki pumpóltatván, és magos

.helyre vitetvén, innen réfz fzerént fedett, réfz

fzerént fedetlen Canálifsokban, melyeknek hofzfza

egygyütt véve egynéhány ezer ölet is téi'zen, el

foly. A’ Canáiisok azután Vafsal meg tölternek' ,

a' melyet azután a’ rajta el folyó viz Rézzé vál

томат. Ugyan tsak e’ nem valoságos el миома

tis 5 hanem g’ ŕezes gálitzköves viznek több atya~

ñSágfi Y.’ homogeneitáfsa lévén a’ Vafsal , azzal

egygyesül , és magával vifzi, minden Vas réfzetskék

helyetr Rezer hagyván v, prœcipitálván, Ezen

„Céinent vizben efzrendör iiílrfal пос. málsa Vas

léfzen Rézzé.



21

A’ Cement viznek meg nëzése után bé теп—

сйпкв’ Károly Stollna печи Bânyába, minekutánna

Bányáfz köntöíì vettünk volna magunkra. A’ Stol

' nának egéfz végéig mentünk 750. Ölnyiig; a’ vé

gihez éppen akkor érci'mk, a’ mikor а’ Ba'nyáfz

egy hellyet равна porral akart fel vettetni; itten

meg fzemlélvén a’ dolgot, és meg látván a1 Miná

záshoz való Kéfziiletet, egy bizonyos mefzfzeség

пуп-е el-távoztunk, és el-vártuk а’ puska-porral

való fel-vettetéít, mely kevés várakozás után meg

renditö hangal végben-is ment. Ez meg lévén , a’

Stollnából, vifzfza tértiink, minekutánna két oráìg

abban jártunk volna. _ Ez a’ Stollna horizpn

taliter és egyenes lineában nyulik, a’ mint em

littém, 75o.' Ölnyire; még mindég hofzfzabbittyák,

e's а’ Hegyen, melynek rövben vagyon, kerefztül

акт-дан vinni. A’ Siollnából a’ Bányánakmélyebb

réfzeibe mennek-le, Schachrokban, _Nagyobb réfz

int ezen mélységben dolgoznak, mivel a’ Stoll

nában magában kevés miveléû érdemlö réfzek

vagynak.

_ A’ réz-Értz ezen Stollnában, valamint min..

den Szomolnoki Bányákban, közönsëgesen_ Palakö

nemekben гашиш, és a’ büdösköves Réz, vagy

Büdöskö-kova~is, a’ mellyel itt a’ Hegyek olly
tellyeseki, hasonlóképpen palákban vagynak. Con

Ш. D. Urnál ebédelvén, és nem пиву ugyan, de

fzép és ritka darabokból állcî minerális Gyüjtemén

nyét meg' nézvén, ki mentünk a’ réz olvafztó Szi

nekhez, és a’ réz Hámorokhoz, A’ Réz-olvafz~

tásnak Manipulatiója, vagy módja ebböl àll:

' a’ Réz réfz, fzerént kö darabokban (ezek az ol

vafztandó Ertzek; az az a’ gazdagobbak , melyek

\r Ã

.- ` ‚ и
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а’ fzegényebbektöl fzoktanak a’ kalapáts által el

válai'ztatni) réfz fzerént meg üompolva az olváfztó

Szinbe vitetik. Itt еду fzc'nnel füttò'tt, és fziin

telen nagy fúvóktól fzeleltetett паду Keinentzébe

vettetvén, vés háromfzor meg-olváfztatván, válik

belölle az ugy nevezett durva Réz, vagy rohes Leg, `

а’ .mely már femmi kö réfzekkel nintsen egyben

köttetve.

2) Az ezen elsö Kementzében meg olvafzta

tort Réz egy más Szinben fa tüzre tétetik, és egy

ideig azon hsgyatván léfzen belölle az ugy nevez

тесен Долг; v. geroßetes Kupfer, fzárazrott
A*Réz, mely a’ tüzen gözo'lgésáltnl fok féle metal

lumos réfzeit el vefztette, és mintegy meg~fzá

raztatott. '

х

3) Egy az elsöhöz hasonló Kementzében vet

_ tetik, a’ melyben néhány/izben meg olvafztatván

válik belölle az úgy neveztetett Schmar{kz¿pfer

vagy-is fekete Rèz, melly ujjra fok idegen fél

' metallumos réfzektöl meg Шиш: ‚ de me'g nem

f. egéfzfzen tifzta; azért

4) Az utolsó tifztnlás végett az ugy hivatta

um тщась нетешёье (Зр1е5Г2-0Ёеп) гёсесйк , és

itty meg olvadván kei-ek és kitsiny Úiiökben, ki

fßlly, щепу meg lévén, innen ki vétetik vas fo

gók által. Ez màr yegéfzfzen tifzta Réz v. gar

Kupfer, és a’ ki-dolgozásra küldetik a’ réz-Ha'.-`

morokhoz,

A’ leg jobb v. 1eg«gazdagabb re'z-Ertzeket ,

ininekutánpa mind a’- három elsö Manupulatión vagy

а
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Munkân által mente!! volna, nem tefzik a’ végsö

tifztulás végerz a’ Splegk v. tifzcitó Kemenrzébe,

Диет egy külön Kementzébe, :nelly a’ Spleií'zi.

hoz hasonló. Ezen leg fainabb Ertzeknek utolsó

meg olvafzrását rosettl'roîa'snak nevezik, és az

' itt meg olvafztatott tifzm Rezet Roser: v, Мед- ‚

ßng Kupfernek , mivel a’ lifeßìnget v. Sárga

‚ rezet ebböl fzokçák kéfzitteui.

A’ .le irtt Muńkákat rendre nézvén, meg te

катеты; a’ réz-Probálásnak modját, :nelly fzerém
az Ezîiiiet vagy Arannyat tai-tó re'z vErtzek pro

báltatnak; azután pedig a’ réz-Hámort, a’ melly

ben a” kerek tànyér formában levò' tifzta Réz еду

igen nagy, viztöl hajtatott Kalapáts által vékonyobbi

veretik, és további meg, dolgozásra alkalmatosabbá

tétetik. ’— A_zok nz Ertzek, a’ mellyek fok Bü..

döskövet шпана]: magokban , minekelötte az ol

vafztó Szinekbe vitetnének, _elöbb a’ Büdösköföl

fzabadittatnak-meg hogy az álral a’ Büdöskö-is mog

nyerettefsék. Ez okból-több büdöskò' Kememze'k

vagynak kéfzülve, melyek 3-6. ölnyi hofzfza

ságuak, I-2. ölnyi fzélefségüek, es Q. ölnyi ma..

gofságuak fzoktak lenni. -—— Ezeknek oldalaikop

fok hofzfzukó lyukak vagy hasadások vagynnki a’

melyeken a’ Kementzékbe-meg olvadott Biidöskò’

ki folyhat, és meg hiilhet. Ezen Kementzék

' А fenekéi-e egy néhány öl fa rakatratìk, a’ fára egy

bizonyos mennyiségü Szén ,l erre еду rakás ki.

olvafztandó bü'dösköves réz-Ertzek egy lá yira,

ez'ekre közönséges tifztábbak, és igy a" Kel entze

egéfzfzen, a’ feliìletig meg пятак. —— Eg? fn

tsö által azntán, a’ mely felyülŕöl a’ Kementze

fenekéig ёж“, és meg „рвань, а.’ .fenékben lévì'

l
l I П З,
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fa leg elöbb tîizre kap, és a’ diz tsak hamar az

egéfz `Keinentzébe el harapodzik. ,_P Egy illy Ke

memzébe mintegy 5ооо. má’sa Ertzböl сист

тик—1:1 а’ Biìdöskö, ki olvafztására рейд 12. — I4.

Hónap-is meg-kivántatik, -—

Szomolnokról, ¿r а’ Íoná штоф Felsö

Magyar Ori/{ági Банд/а Heb/ekr'òl.

Szomolnok Mezö Város, és a’ Királyi Ka

marától birattatik. Bánya Vài'os is; de felsö Ma

gyar Orfzágon lévén nem tartozik а’ tiz Alsó Ma

gyar Orfzági Királyi Bánya Városok közzé, fem

azoknak Igazgatása аи, hanem a’ hozza tartozó

Bánya Helyekkel egy külön Kerületet téfzen, és

еду külön Bányáfz Igazgatáñól függ (")‚ ше1у

Királyi fö Montanum Oßcz'umnak ‚ Bánya

Tifzttségnek, neveztetik, és a’ melynek а’ Szo

molnoki , és hozzá tartozó Bánya Helyèknek mind

törvényes , mind bányáfzati Igazgatása Kezében _

„душа, —- А’ törvényes dolgok a’ Nagy Bányai,

ésv Oravitzai Bánya Tifzttségekrölis ide appellál- .

ишак. —-— Ez a’ Királyi fö Bányáfz Tifzttség ‚

egyenesen a’ Királyi Felségtöl fiigg, az. Udvari

Bányászati ’s Pénz-beli Kamaifa (Camera in mone

tariis & Montaniiticis) által. A11 рейд egy' {в In

, ectorból ké: Tanáts Urból, és hat Afsefso
Р z

rokból,

  

(*) Nagy és Felsö Bànya a’ hozzá tartozó Bá

nya Helyekkel, és Oravitza' a’ Banatusban a’

hozzà тампоны, hasonloképpen külön Bá

nya Kerületeket tefznek, ’s külön Bányáfzf

трещат: fügynek. ` ‘

„м... 1..;4 „ьшшмт



  

Szomolnok hegyen , és Hegyek közt fekfzik

egyenetlenîil, e's éppen nem [зёрен épitve. Ne

v'ezetes Epîileteitudtomra nintsenek, ki -vèvén a’

Pénz-verö-Häzat, melyben a’ Réz pénz fzokott

verettetni. A’ Lakosok Németek , és Tótok, Val

lásokra nezve Ev'angclicnsok és Catholicusok. -—

у A’ SzomolnokiBányákat ‚ némely fzemélyes Bánya

mìvelöknek tsekély réfzeit ki vévén, a’ Kir. Ka

'mara mivelteti. Meg jegyzésre méltó ezen Bányák

rol ‚. hogy a’ mint inondatik, ezek a’ Magyar Bi

rodalom fenn állásátol fogva а' leg régibbek, és

még a’ lûdik Százban неметь miveltetni, AZ a’

Неву, melyben-a’ leg elsö Bányák vóltak , és

még moilis „души, а’ Városnak alsó réfze felett

vagyon -- a’ több’Hegyek-is a’ Városhoz közel

feküfznek, _ l - ‘

А’ Szomolnokhoz tartozó Ba'nya Helyek a’

Következendök I

1) Swqu ‚ és 2) Svedlér. A’ шин-‚э

Кашага Birtokában. Az elsö H_elynél gazdag Vas

Bányák vagynak, a’ melyekbò'l a’ Hámorok min

tegy 5. ezer má’sát шах-ы, ennek a’vVasnak nagy

réfze pedig a’ Cément-rézzé való által váltóztatás

ban kél-el Szomolnokon, A7 Stooszi Vas Reze:

. is- tart. A’ máíik Helynek Erdökben vagyon"böv

sé'ge 5 - itt Rezet jó áldáfsal mìvelnek ‚ egy ne

hány ezer má’sát nyervén-ki a' Bányákbol a’ dol

goztató Társaság, —- А’ Királyi Kamarának egyik

-Helyen íìn'tsen fok réfze. A’ Suedléri K. отгиб

Szinben ei'ziendönkent mintegy Qcog fáin ( v. R0

setten )‘ _Réz шашни—ы, -
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' 3) Ein/seda р. Remake. 4) выпад

mindAv a? két Hely gazdag Réz-Bányákkal bir _-`

mellyekben többnyire tsak Személyeseknek vagyon

Yéfzeko '

5) Krombach. Ezen Helynél tsak Vas Bâ

ayák vagynak, hanem a’ hozzá tartozó Helysé.

gekne'l áldott Re'z Bányák miveltetnek Személyenek

Tàrsaságálok Y л

6) Borassod. In, és az ide {этом вахт

es Bimini Re'z Bányákban fok Réz nyeretik. -—

itt-is a’ Kamarának kevés réfze van. — Ezek a'» _

Helyek mindnyájan Szepes Vármegyébe fekìifzueki

7) és s) Felsö és alsa Meqenìefen. és

9) Jajfìón, mer Helységek Abauj-Vármegyében

vagynak, Réz Bányákat inivelnek.v

10) Dobsón~is Gömör Vinegyébe jó Réz

Bányák vagynak ‚ valamint az ide tartozó lRedovái',

Slav,\Rekkenberg, és Роют, nevii Helységekne'l,

11) Rosnyó ., hasonlókeppen Gömör Vár

megyébem Ennek a’ Városnak tájekán Réz, Arany

és Antiinonium Bányák találtatnak. — Ezen kivüi

még ugyan ebben a’ Vármegyében Krafzna-Horká

nál egy gazdag Kén-esö Bánya vagyon f hoiott

igen fzép Tzinobrium törik.

12) Iglo és Wallendorf, Szepes Vail-me

l.gyében , holott , a’ mint máremlékeztem is, gazdag

’Réz Bányák vagynak.
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` А’ 52011101110111 fu Bányáfz Tifznség a* ¿L

Királyi Mezö-Városokban u. m. Szomolnokon',

Svendléren ,.és Stoofzon a’ Bánya Meůereket maga'

'nevezi-ki, a’ több Helyeken pedig a’ Bánya mive

iök Társaáágátol válafztatnak, és a’ Szomolnoki fö

Tifzttségtöl hel'ybe hagyamak, ’s meghiteltetnek,

A’ Réznek bé váltása Királyi Jus , mely fzerém a’

Személyeà Bánya mivelök , a’ magok ki olvafztotr

Rezét tartoznak a’ Réznek jóságához képeß a’ má:

egyfzer meg határozva lévö árron 29-30-31.

Rfth bé adni; az Iglói Bányáfz Társaság pedig kiì

lömbség nélkül mindenkot 32. thon 30. Xron гагу

10211: Rezé: bé adnì. Еву az 1174dik efztendu

bén néiiai nagyhìrìì Confll. Born Urtól való Szám

’vetés fzerénr _a’ Szomolnoki ’s hozzá tartozó Bá

nyákbol 21,000 Má’sa tifzta Réz nyerettetett. 

` А’ Kamarai Bányák ezen Summának a’ harmadác

ädtáka

További Ut. Szomolnokŕól Metzenzéf're

jutván éjtzakára, innen más nap reggel Iáfzón men

I tiink által, а’ 1101 az igen fzép és nagy, de :non

le égett fedelü és pufztán állo Prémoníh'atenlìsek

Lakhellyek volt, - A’ Klaiiromát, és az ehez

tagafztott `Igompás és márványos Templomgt meg

néztììk. A’ Iáfzai volt кыш-011111911 egéfz Eplilete

muß a’ Kir. Kamaráé , egy Cameralis Tifzt-is lakik

az Épület egyik réfzében. Ebédre Tórnára, innen

pedig elìve'r'e Szögligethre ugynnl tsak Torna Vár

megyében éi-tîînk;` itt Torna Vái'megyei Fö Szolga

Biro G. I. Urnál fzállottunk bé. Más парта kel've

Fö Szolga Bìro G. Uri-al egygyüit el mentünk [Аз—в

háton Szilitzére egy Torna' VármegyeiHelységb'e;

hogy a’ nevezetes Sgilitìei Bnrlangot meg tßkìn-ï

_.

.
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ltsìik, a’ fzekeret pedig Agg telekre каштан, а’

hova fzándékunk volt eûvéi'e menni. _

Szilitze're hái-om óra ат: е1 jutván azonnal a’

falútol inintegy fél órányira lévö Barlanghoz men

tünk gyalog, еду nehány helységbéliektöl kisér

tetve. A’ Szilitzei Bui-lang egy, a’ Terméfzetnek

tsudállásra mélto Munkái közzìil. Еду Неду 01

'dalában fekfzik, паду magofságu mintegy 15, öl.

nyire fel emelkedett, fél hold formára állo Köfzik

láknak allyában. — A’ beléje való menetel tágos,

ésynyoltz ölnyire lehet nyilását verni, tsapanyo

lag megyen ugyan, de nem meredek, és nem a1

kalmatlan. A’ Köfziklák, mellyekben a’ Bai-lang

уедут, alatt egy boltozatot forxnálván egyenesen

magafson` fel emelkednek a’ Barlang felett. Külsö

tekéntetére nézve a’ Barlang ollyan formán ötlik

fzembe mint azt az ide гаданию“ Rajzolatoknak el

söje mutatja- : belöllröl pedig félbe haíitva, ’s

óldalról nézve, oiyan, а` mint a’ második Rajzo

' larban fzemléltetik.

Ezen Barlangnak egéfz földe, mellyen az

embei: jár menedékes és lejtös mind a’ leg alsobb

réfzéig: 'itt a’ Barlang’ leg alfobb réfzében a’

Köfziklának éppen töviben nyilik еду Lyuk еду

méllyebb Barlangba, mellyen tsak kötelenn lehet le

erefzkedni , de nem menni , mind meredekfege

mind a’ »légfmiatn Az is pedig, millyen, és

mitsoda ki terjedésii, és méllységii lehet, a’ nem

'tudatik, mivel azt fenki még eddig meg nem vi’s

дата; jóllehet benne már egy néhány Emberek

voltak: de ezek fzerentsétlenségböl éftenek be'

léje, mivel a’ ńagy Barlangban Jeget vágván, bé

l



 

 

minimumw\

hetik ebbe a* Barlangba véfzik magokat. `Találhn

ekkor benne fzámtalan fok Legyeket, és Szunyago

kat, [ereg Denevéreket és Bagllyakat; hasonlo-i

képpen Rokákat, és Nyulakat, kikl ezt a’- Lakáß

тащим mind oda hagyják. l
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_ bb Вагйггтпутп1:5ива-1«шинным-‚г` -`
’A edni , de nem menni, mind meredekfege- ‘

Iég'miatt. Az is pedig, millyen, és

ki terjedésü, és méllységü lehet, a’ nem

‚ mivel azt fenki még eddig meg nem vi's

. jóllehet benne már egy néhány Emberek

z de ezek fzerentsétlenségböl éûenek Ье—

mivel a’ hagy Barlangban Jeget vágván, bé
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Íik'ámlottaxmkl a’ már meg irt lyukonn a’ mêllyebb

barlangba , és ekkor tovább azonn hellynél, mint

a’ meddig eilenek vala, nem visgálodtanak.

' A’ Nap világ` a’ Barlangnak leg alsóbb feléig;

föt a’ mléllyeblí barlangba is egy darabig el hat;

azért is ebben» foha. fetét ininsen,' a’ mellyet a’

Barlangnak tágos~ nyilása , és a’ Köfzikláknak

egyenesenn való fel-emelkedése okoz. Ногу Ред

dig a’ Barlangnak terméfzeti nevezeteßégeiröl fzoll

tak: ebben Nyárban hideg és Iég vagyon, Tél’

ben pedig inérsékleit Aer , é's femmi fagy nintsen.

A’ Köfziklákból ki tsepegö viz mihellyt melegebb

парок kezdenek lenni fagygyá lefzfz, és mentöl hé

vebb vagyon annál nagyob és több Iég-tsapokat

formál. . ‚

De nem tsak a felsö' boltozat, hanem a’ Ван

lang’ földe is néha még a’ nyilástol fogva Jéggel va

gyon egéf'zfzen fedve:  mert'a’ Barlangba bé'

felyo effo' viz, vagy a’ Köfziklâklßl a’ fo'ldre le

перевес: ксйгд meleg napokban mindjárt Iéggé

léfzen; olly teli vagyon pedig néha Jéggel,_hogy

az ember' hanemha a’ Jégben vágott gráditsokann, f
könynyen beléje nem mehet-ï és tsak а’ nyilásnál х ‘

kéntelenittetik a’ Barlangot fzemlélni f Télnek

idejében fok Állatok., kik a’ hideget nem fzenved- .

hetik ebbe a’ Barlangba véfzik magokat. `Találhntni

ekkor benne fz-ámtalan fok Legyeket, és Szunyago

kat, (ereg Denevéreket és Bagllyakat; hasonloa

ke'ppen Комнат, és Nyulakat, kik’ ezt a’- Lakáů
tavafzfzal mind oda hßgyiák. I

~Gail

l
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А’ Barlang nyilásához közelitvén az ember .

hivefìttö fzellöt é'rez, de bé indulváuïg's bellyebb

menvén ‚ mindég' hidegebb Aerbe jönn, melly

темы Ье11уеЬЬ шедуеп az ember, annál hidegebb; ï

bajos volna meleg köntös nélkiìl fokáig ki,állani;

Az én itt létemben ködös idö lévén, én egéfz

a.’ d-vel jegyzetì környékiig mehectem bé; tsak

imitt amott lévén addig Jég; de ezentúl ma'r a’

Barlang alsobb réfze e1 volt fedve fén'yes I_éggel _

A’ Köfziklákonn is ekkor kevés jég сварена: fzem

léltem. ’

A’ hideg ebbe a’ Barlangba föképpen a’ tö-`

viben4 lévö barlangbol jönn; de mi {Жопа azt

ott is, nem tudom. Yalóban kiìlönös dolog ‚ az ebben

a’ Barlangban lévö Aernek ‚ а’ külsövel való olly

паду eilenkezösége! Méitó volna hogy ezen ter

méfzeti kiìlönösyjelenés terméfzet vi’sgáló fzemekkel

meg-tekintetnék,

A’ Barlaîg meg-nézéséböl vifzfza jövén, а!

Szi'litzei Papnál zebédeltiink, azután рейд mind

jalrtl Lóra iilvén; e1 indultunk Aggtelekre, Három

orányi m nés utánn az Agteleki Barlanghoz érve'n,

iti тед allopodtunk, és Lovunkrol le fzallottunk,

Bé kiìldettük azonnal a’ közel/lévö falliba Lova

inkat, és izentiink„ hogy a’ Falúbol vezetö és más*l

Emberek jönnének világgal , kikkel a’ Badming
s{nehetnébk — Kevés idö tölt belé , hogy ezek el 'i

jb'itek. Mind egygyütr 1évéu тем: fáklyát és fe

nyöfa. világot gyujtatvgin a’ Barlangba bé iudultunk.

Bé nienvén a’ Barlangnak kitsiny ës t~örpe nyilá

sán, еду darabig `tsapanyolag erefzkedvén , egy
паду lÜregbe jöttünk : ---` azurán-több más

i
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1 “Тонкая teilesebb lévén nállúnknál, nagy bajjal n

'  hetett volna. Abban az ÜregbenI mellybe leg uw.

lyára mentünk, egy kis Tsepegö-kö szlopnak a’

xetejéŕe еду kis papiros tzédulátxettünk: mellyre

`nevììnket és a’,Bar1angban járásúnknak napját fel
jegyeztilk , ésezeun papirofsat , legyv darab Tsepegb'

_kövel yhogy le ne eíféii meg ’ n'yómtattuk,



 

    

J l ,1ea'arlanga_ 

,- vaés idö tölt belé , hogy ezek el " J

Iínd egygyütt lévén тем: fáklyát és fe

ffgot gyujtatvìán a’ Barlangba bé iudultunk. .

ény a’ Barlangnak kitsiny ёв t_örpe nyilá

Vdarabig tsapanyolag erefzkedvén , еду

gbe jöttünk : `-« azurán-több más
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Üregekbe is jntottunk; ezek valamint az 'elsö_, na

gyok”, föt nagyobbak, és oldalaik ’s magosubolto

zatryaik mind`Köfziklákbol állanak. Ezen Uregek

Tsepegö-kövel` tellyesek7 melly mind a’ Kö fzik

lákor fok hellyen egéfzfzen bé borittya, mind

паду és kifsebb Барона: és mlndenfe'le formáju

’s nagyságu kö-darabokat és ñgurákat forlnál. ~

Igy lát az ember a’ Képzelésnek tsak kevés fe

gittsëgével, az Üregekben' nagy kerek Amphithé
Y Íárrnmokat, Templomakat , Portálékat, 0leopos

Szálákat, Анд Képeket , szlopokat, Pyrámifo

kat ;' a’ Tsepegö-kövek ennyi fok ábrázatokat

tsinálván. Ezen Üregeknek egyìkében follyó

рацию, és másban állo.)vizre találtunk, mellyekenn

egy néhányfzor által kellett l mennünk; egy jó

forrásra isy akadtunk, kmelyböl ittunk, `

Az Üregeknekgegy“niáÍTaIL/közösülések i'zo- ’

Y tofs Iárások által vagyon, hol egyenes, hol pedig

fel-felé vagy le-felé nienö köfziklás darabos úra

konn , a’ Iárások néhol igen törpék és fzorofsok ùgy

annyira hogy hajolva ‚ föt négy kéz-lábonn ináfzva

is ‚ és hasann`tsufzva kelletìk bé. menni: néhol
egyikJÜregböl a’l inálikbya egyenesenn kell lle felé

botsá'tkoznl, a’ Köfzikla darabokonn. El~jártunk

mintegy 12 Üregeket,'de, a’ fzoroíîabb által me

netelü Üregekbe menvén, fö qulga Biro G. Urat

másod mkagával тёща hagytuk , mivel ö Kglme.

'fakkel tefiesebb lévén nállúnknál, Vnagy bajjal me

heteet volna. Abban az Üregben' mellybe leg 11:01—

lyára mentünk, egy kis Tsepegö-kö szlopnak a’

,tetejéŕe egy kis papiros tzédulátiettünk ,"mellyre

’nevììnket és a’,Bar1an'gban járásúnknak паша: fel
jegyeztiik, ésezenn pnpìrofsat, yegy dai-ab Tsepegö- ~

el hogy le ne eiïék megÍ n'yómtattuk,

И / ~/—37..
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Innen vifzfzá térvën és magunkat hátra. ha

gyott G, Urammel egyefitvén, azon útonn , mellyen

а’ Вяг1апдЬа jötriînk vala, à’ Barlangbol ki inen

tünk, minekutánnaxbenne 3. oráig jártunk volna.
Ez a’ Bariang Amfég fokkal mefzfzebb mégyen mini

a’ meddig -ìudatikg és fenki még végit, 'vagy más

hellyen valo lii.,jöve,te1ét nem tudja; tsak addig is

. . а’ meddig tudarik, két Mért foldne'l rovább el tari,

— fok tekervény'es útak és fok Üregek ¿zagynak benne,

`mellyekbe még_ a’ Vezetò' fem járt és járni fem

mért, félvén a.’ 4ki jöverelnek bajos vßltârol. An

nyirafis a.’ mennyire mi jártnnk vefzedelmes volna

jó Vezetö ’s`.elegedendö világ nélkiil'menni; inert

a’ Járások fokfélék , és könyen» el lehetne tévedni,

fò't ollyanhellyekreáis juthatna az amber, mellyek

böi a’ leg _jártosobb Vezetö is nem tudna kl jöni,

mivèl még ‘bennek foha fem jáî't. Ноду azért az

ember bátorfággal in'ehell'eu а’ Ваг1апдЬа, meg ki

vántatík hogy jó Vezetòfje legyexi;á1’~kil máx: fok

Embe reket vezetett, és hogy fákllya-vngy más vi

lági-ol elegeclenkgjképpen gondoskodjék. «Mivel pe

" dig а` világ néha ki aludhatik, és meg fem gyujf

-tathatikz fzükség, hogy a’ ki a’ Barlangba megyen

a’ Hellységbe adja hirré ‘másoknak'ismenetelérg

Ьоду ha fokára ki цепи-5611“, keresésere ' men»

пушек, ` ` f

.Az Aer ebbeii Barlangban hives és nedves,

de nem hideg ‚ a’ nedvefîég a’ Köfziklákbol ki

fzivárgó és le tsepegò' vizbo'l ‚ és a’ Barlangban

levö follyó, ’s álló vizekböl ered.

/ Még аз: jegyzem meg fel'öle hogy fok Ember

Koponyák tliltatnak benne,Y Аи mondják hogy а’
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régi Villongáífok alatt, fok Emberek ide rejtvên

` 'magokat az Ellen'ség ‘afBarlÃ/ng lyukánál пазу tu

Ъ

ze: tsiná'lt,fl/mellynekTokáig tartó fiiíìje miatt, а

benn lévök el vefztenek; finhol fem lévén a’ Bar

langnak femmi fzelelö l uka vagy más be' és ki

menetele. Einlitésre méito végtére az: hogy ezen

Barlangban két Szekér vágásnak nyoma látfzik,

:melly egy Üregenn egéf'zfzen kerefztül mégyen ‚ és

:fenki fem képzelheti a’Bar1angnak kitsiny nyilásá

hoz képeft, miképpen jöhetett volna oda bé Sze

kér vagy Igás Matha, és miért kellett volna a’

Barlangban Szekérrel iárni. A’ Barlangnak moñani

‘_ formájához képeß nehezen is lehetne ezt meg

magyarázni, ugyan tsak _erröl 111011 egy vagy más

módon vélekedni nem tzélom. Külsö ki nézése

az Aggteleki Barlangnak , bé menetelénél Шуга

forma, mint azt az ide rekefztett Rajzolat mu

tatja.

\ A’ Barlangbol fákllya vila'ggal a’ faluba tér

vén, itt a’ fogadóba bé fzállottunk; ’s -ugyan ott

meg háltunk; más nap reggel pedig Aggtelekröl el

indultunk Losontz fele'. G. I. Uram pedig kinek

hózzám valo fziveiTégével eléggé nem ditseked

hetem , ltöllünk el válván Szö'gligethre vifzfzâ

ment. Ertìink ez nap ebédre Tornallyára a’ „11011—

nan Lovakat femmmiképpen nem kaphatváh , Ök

rökkel mentìink az eifötöl meg romlott Utba Bat
kára éjtzakára; innen lpedig Rima Szombatonn egy

паду Mezö-Városon által, más nap eûvére Lo

sontzra egy hasonló derék Mezö-Városba jöttiìnk

Nogrâd Vármegyébe7 mellyet többnyire Magyarok

és fzámoè Vármegye-béli Nemesek laknak, azoxnba

kevés Evángélicus Tótok és holmiNémetek is. L0
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' sontzon eg); Réformátnm Collegium is vagyon ,

melly éppen ollyan lábonn áll mint a.’ Debretzeni

és Pataki Collégiumok; azzal a’ kiilömbséggel,

hogy a’ Tanúlók kitsiny, azoinban moli eroÍTen

nevekedö fzámmal vagynak és Profefforok is tsak

ketten. Az érdenaes Tanittóknak egygyike PÍIÍÍOS.

Profeß'or Rozgoni Ur, magát ki botsátott munkái

által is а’ Közönseg elött esméreteilé tette.

Losontzról tovább follyractuk Útunkat Befz
tertze-Bánya felé. Elsöbben is y,egy Tót faluba

(melly tótul Mytho) állapod tunk meg, Itt ujjra

kezdödöt; a’ Tóttság, mellynek. Torna Várme

gye'nél vége fzakadt vala; mert Torna Vármegyén,

és Nográdnak felsö réfzin jövén kerefzrììl, majd

mind Magyar Hellységekenn ùtaztunk által.'

Mind ezek a’ Vármegyék fzép és kellemetes

vidéküek, Hegyekèt és Erdüket itt is Гона: lát~
harni, паду te'rséget pedigv nem, _ Torna Vár

megye foképpen Hegyböl és Völgybò'll all; négy

Vólgyekre-is vagyon el ofztva , és ezek tefzik

az egéfz kis Vármegyét, - A’ Hegyçk itt (va

lamint Gömörbe is) nem tsak hogy fzép Erdöket

teremnek , hanem jó legelö hellyeknek is fzol'gálnak,

a` Szöllö mivelésre is alkalmatosok, a’ Völgyek

pedig valamint а’. Gömör és Nográd Va'rmegyei

Téreknek termékeny földjei , mindenféle Vetésekkel

tellyesek, Mythoról, Vigle'sen által , а’ hol Hertzeg

Efzterházinak egy régi Vára vagyon , Zlatinára

vagy Zalathnára jötti'ink; melly Hellyfég Zollyonn

Vármegyében esik; más nap innen Zollyom Vá
_roíllán мы Befztertze Bányára érkvezrtünk,
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Зоб/от ¿s Beïîterqe Bdnya.

‘Zolyom, Vetusolz'um , AltsoÍzl, egy régi

Város; af’ Скатать vizénél fekfzik. Szabad Kira',

lyi- Bánya Vároâ, és derék Helység, Lakofl'ai

majd mindnyájan Tótok, kevesebben Némete . -

A’ Város déli réfzében egy hegyetskén á’ Var Гек—

fzik, melyben Mátyás Király gyakran mulatott,

és azérr nagy .Epiileteket-is emeltetett benne, a’

melyeknek helyét moll egy ujjabb Kañély foglalja,

melyet a’ Várral edjütt a’ G. El'zterházi` Familia

bir. Ebben a’ Várban tartotta BethlenGábor Fe

jedelem aï'Magyar Kotonát, minekutánna azt a’

Posonyi Vár meg-vétele után kezére nyerte. Zo

1370111 még arról nevezetes, hogy itt Isö Lajos

Király _1378ban egy Legyel Orfzág Gyüléíì:

сапоге , a’ melyben Leányát Hedvigìů , kit a’ Len

gyel Jagelló Vláleo vett feleségììl, Lengyel Or

fzágban a’ maga Köverkezöjének és Királynénak

вех/еще. -— '

„ Befztertîe Bánya, Neosolz'um, Bifìtrz'

Cid Neusohl. _' Befztertze nevét a’ hasonló

nevezetü Bifztritze Vizétöl vefzi, mely a’ K`ülsö

városnál foly el, Külömben a’ Garamb vize mel

lett fekfzik-egy erdös és hegyes Környékben. -—

Szabad Királyi Bánya Vàros. Eredetét 2dik An

drás Királyîól vefzi, ki is ide` ne'mely Száfz Co

loniákot telepitett a` Bányák miveléséért. _ А'—

Belsö Város Köfalakkal kerittetik, és derék Épü- l

letekkel bir: nagyságához képeit azonban népte

lennek láttzik. A’ Vár a’ Várpsban fekfzik és

hajdan eröfs lehetett, moil benne némel-y Épületek,
és 2. Catholicum§Temploxn тип. I Az nßgyobf

hik Tempiom fangen капищ épün, Rézzel. f».

\
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dett, 6s munkás épittés.  Maria'Thére’sia Ki

rályné 1777Ьеп itt egy ujj Büspökséget fundált 6.

Kánonokkal edjütt; a’ Püspöknek pedig fzép Lak

helyet épittetett. A’ Lakosok , kiknek fzámok

mimegy 5ooore vettetik, Tótok és Némerek, a’

Magyarokat itt-is meg lehetne fzámlálni. - Val

lásokra nézve Catholicusok, és több Templomokba

jail-Hak; az Evangélicus Lakosoknak a’ Külsö-vá

rosban vagyon egy Templomjok. A’ régiebb idök

ben tsupán Nëmetek Yoltak Befztertzének Lakói,

és a’ Piatzon lakó ugy nevezert Ring-Burgerek

‘nek régi privilegiumok volt, hogy tsak Németet

vehessenek fel magok közzé.  Azonban kénte

lenek ezen Privilegiummal nem élni С“). А’ Pol

gárok Meñerségeikböl ,` Kereskedéseikböl és Bá

nyakból vefzik Keresményeket. Emlékezetes Bcfz

tertze a’ Hiftoriában arról: hogy itt 162оЬап- а’

Bethlen Gábor réfzén lévb' Orfzág Rendei Gyüléß

»tartván itt ötet. Királynak tevék. .- In еду Bâ

nya Tifzttse'g vagyon: ez alá tartoznak a’ Vidék

beli, és а’ Herrengrundz', vagy SpahjaDolz

naz' Bányák , melyek 2. Mértfò'ldnyire esnek Befz

tertzétöl, Iegy hasonló nevü Helyfégnél.  A’

Bányák igen gazdagok, és különösönY a’ belöllök

eredò' Rezet tax-té vitriolos viz, a’ milyenröl Szo

molnoknál emlékeztem., a’ Cément'rezet ‘nagy böv->

 

("') Erdélyben-ìs а’ Száfz Székeken az 0151101:

nak rsak a’ falu végibe, тазу farkába fzabad

Ie-teîepedni - de meg fzaporodván a’ falu

nak felít-is el foglalják - m_ert a’ Száfznak

2. gyermeke, az O_lábnak pedlg 3— до. 1‘20

kort lenni rendfzermt, - ’ \

 'há-lum, gr- .nu-w.,
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légben adje. —- Tajjován-âl, mely közelébb efik

Befztertze Bányához az olvnfztó-Szinek vagynak,

melyek között nevezetes az, a’ melyben az Ezüs

` töt tartó Réz-értzekböl az ugy nevezett Tifztitás,

>magy Válafztás (Säugerung) álral, Ónnak fegím'

ségével, az Ezüů az Olvafz'tásban ki vétetik: 111 el `

fzép ‚ és nézéPc erdemlö Bánás módja vagyon. Az

Ezüñöt tartó Réz»értzek nem tsak az alsó Magyar

Drfzági7 hanem а’ felsò’ M. Orfzági Bánya Helyek- `

bò'l-is mlnd ide hozatnak nagy fzámmal, ’s ezekböl

igen fok Ezüiì olvafztatik ki. — Minthogy azon
banolyy felette fok az Ezîiñöt tartó Réz-értzek

nek a’ fzámok, hogy az Ónnal való Válai'ztáífal

egyedül nem gyözik, de minthogy ugy-is 189812

talták, hogy ezen emlitett Válafztás módjâval az

Ezüiiböl mindenkor valami ,e1-véfz, ez okból az

Amalgamátzotis ez elört mintegy 20. efzten

dò'kkel fzokásba. hozták, mely ugyan egy regi , de

a’ mint közò'nse'gesen tartatik, a’ tudós ne'hai Та—

Tanátsos Born álral- rökéllerelìtrerert Találmány.

Az Ämalgamátio az, a’ mikor a’ Kén-esö által

válafztatik el az Ezüíi Ja’ Réztöl , a’.melynek mód

járol mindjárt iogok emle'kezni. — Elöbb tsak azc

einlitem , hog ennek a’ Válafztás modjának bé

hozatásakor minden ezüftöt talrtó Réz-vagy Ezüñ

’s Arany-de Rézzel elegyes Ertzeket Amalgamátio

által tifztitottákgés akkor több Helyeken voltak `

Amalgamâlo Szinek fel állitva. Мой а2опЬа11 tsak

egy illyen Szin vagyon Befztertze Bányának Kül

'sö-várofsában, és ebben-is tsak Réz-értzek, melyek
t. i. Ezüíiöt'is, de tsak keveset tartanak, neml

pIedig Ezüû , ’s Aranyat tartó , Rézzel elegyeS

Ertzek amalgamáltatnak ‚ minthogy ezen`utobbak~

11811 Amalgamatiojâban nem látnak olyan ‘haflllût

l
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lenni, és ezek a’ régi mód fzérént Ónnal 'való

Tifztitás vagy-is Säugerung által yálafztatnak el;

melyre való nézve Selmerzen-is, Körmötz Bányán- '

is т/адупак iliyen Säuger-Hutták, vagy Szinek, az

Ezìiñ-ertzek fzámára. —

Az Amalgamatio nagyobbjában ekképpen töt

ténik: a’ második olvafztásu ‚ Ezüñöt tartó fekete

Rezet (Sc/zwar(l Kupfer) poi-rá törik, tüzen meg.

' fzáraztják, és Hordökba tefzik ‚ ugyan ezekbe

egy bizonyos mennyiségü Kén-esöt öntvén. _ ì A’

~ Hordók azután fzinre egéfzfzen vizzel megjöl

. retnek 5 azurán minthogy Cylindrus forma'.

juak, és horizontalis tengelyen fordulnak, egy

viztöl hajtatott Keréktöl forgattatnak, тегу min

den Hordókat a’ Mechanismus által mozgásba 1202.—

A’ sebes forgatás alatt a’ Kénesö., aŕyañsága lévén

az Ezüsthöz aval egygyesiìl, a’ Réz рейд kiil'òn

válik, mely mintegy 12. Órák alatt meg fzokott

rend fzerént esni. Akkor azután a’ 4Hordók 1е

тзарокашйпд _а’ Kén-esö minthogy nehezebb , azon

nal ki foly a’ Hordók alá tartott,edényekbe, és

midön 111211- látják ‚ hogy a’ Kén-esö fzinte ki

folyt , a’ Hordót bé атак, és az ki folyó Rezet

‘ Tsebrekbe erefztik. A’ Kén-esöt azután bör Zats

kokba tévén azokból/a’ fatsarás által ki nyomjáleg

a’ Zatskóban az Ezîiů meg-maradván golyobis Y

formákban tömötten. _ Мёд ezen golyobisok

‘ ìilíén-esöt tartvän magokbzm, hogy az Eziìû tifz.

' tán maradjon, еду nagy Mo’sár forma шатёр Üi't-y

,böl' ki érö rudatskán lévö tányérokra tétetnek:

.Az Üit pedig félig vizzel töltetik, és a’ Tüzhe

lyen, melybe-bé van alóll helyheztetve , felyiil

nein ér. Елец Üflre, a.’ belölle ki nyúló ' rud

и
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nak fedezésére egy hasonlâ nagysâgu Üfi tétetik

fel-forditva., ugyilogy a’ két Üíl egymásra esik„ -
lA’ Tüz-helyre azután a’ifelsö Ш! körül tüz ra

`kattatik ., melynek ereje által a’ Ken-esö az Eziill.

bölkl’ párállik, azonban nehézsége, és az alsó

' Üílben lév/ö viznek gözölgése miatt ‚ a’vizbe eiik. —
rIgy blzonyos idö alatttvaz ezüíl tifztán так-ас! a’

felsö Üil el-vétetik, és a’ rudnak tányeráin lévö

gelyobisokat nz ember kifsebbeknek, a’ vizet pe

dig Kénesövel telyesnek сдана. ——

Befztertzè Bányáról , Körmötz Bánya'ra

mentîink. -1 Körm'o'q K. Bánya Város ‚ egy

Hegyektöl ‚кыш vect mély Völgyben гении; ki

fmy de tsinos Hely. — A’ Belsö Városban több

32.Háznál nintsen; a’ Templomlpedig a’ Piatz

közepén áll, A" nevezetesebb Epületek benne-v A

a' Bányáfz Tifzttség Ha'z , a’ Pénz-verö Ház`

és a’ Vàlafztó Надя vagy ugy nevezett scheid.

gaa'erz ,'¿holott-is az Arany az Едины válafz

ltntík. Еву Váratska-is vagyon a’ Város mel

lett egy ADombon épììlve, A’ Külâö-városnak

nekaitsiny ki terjedése vagyon, és ebben az

Evangelicus Lakospknak-is vagyon Templomjok;

ugyan~is itt nagyobb réfzint Catholicnsok , Nemzet

tségekre nézve pedig Németek és Tótok. _ 'A’

leg elsö ÑLakos'ok Ne'met-Száfzok “как, de ugy n

штык, hogy még Quädusok és Gothusok-is mi

* veltek volna ittenY Bányákat, és иву vélekednek, f

hogy azon fzinte érthetetlen Német befzéd, melyet

а’ Щитовок` a’ Körmötzi Vidékben bef'zéllenek, t2!

lám még azon leg régibb Lakosokkal valo elegye

désböl fzármazna, - Számát a’ Lakosoknak

Ioooore vetik., A’ Városhoz tsak közel a’ gaz

dag Bányák vagynak, melyek réfzént Királyiak,

_v_
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f' réfzént'Vároíiak, és fzemêlyes Bánya mivelökéi»

: Ennek elöné móg ‘fokkai áldottabbak voltak a’

Körm'ö'tzi напуган, mint moli. Ezekben a’ régi

паду fzorgalmu mivelésnek, a’ mikor még a’ pus..

ka-porral való bánás nem esmértetett, fok‘helye'~

ken láttzanak jelei: -— a’ Hegyeknek Pedig nagy

réfze már а’ régiektöl van meg mivelve, ’s ki \

furva. Еву az Üregei miatt öfzve omlott , és
egéfzfzen le fuhadott Hegyet тащат is fzemléltem. ч -

А' gazdagabb Bányának a’ Catharina Stollnát

итак, mellybe a’ bé menetel is könnyü, az

Üregekbe való járás-i's nem alkalxnatlan, és a’ vi’s

gálás méltó — Különösön fzép (Rothgüldefz)

Verçfs eìiyî-Erqßk ereire talál az ember. __1 .

A’ Bányába kiñiny talyiga forma fzekérkéken

memünk bé egy egy Lótol huzattatván, mely al

kalniatosságkor el lehetett mondani, hogi a’ Bányá~

ba fahroltunk, vagy fzekereztünk, mely ki {е

jezéfsel a’ Bányáfzok fzpktak élni, ha mindjárt

négy kéz-lábon is mennek a’Bányákba: — Агопа

ban ritkán megyen az ember ilyen Urimódon bé,

mint mi mentünk a’ Catharina Stollnába, A’ Bâ?

nyákhoz közel a’ Stompok, és Mosó-Szinek vagy

nak._ Ezen utolsóklian a` porrá töretetr, és Schlick.

nel( neveztetett Ertz, vizzel elegyitretvén, és

tsapanyolog álló Táblákon le tóltetvén az Eziìß és

Arany a’ Táblákon lévö pokrotzokon, vagy tsu

pán a’ meg kartzolt defzkán is, nehézsége fzerent

агонии meg.fenekfzìk , а’ mig a’ több tifztátalan

Ertz a’ Táblán le foly, —— Az egyfzer le-folyt

Érrzemòfbb izben-is le «mik а’ Táblán, а’ fene- д

kénA lévö Ezüstöt ’s Arannyat pedig le seprik, vagy -

а’ pokrótzot ki mofsák, ’s _kiìlön Hordókba '

töltik, a’ melyekböl azután az Arany, a’ mennyiri

Щщ..__ - ._  .‚-_.._. _-“

  

d. ‚ .._._._‚д‚
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мы, ,egygyes Nap-fzámosok a'ltal kis tekenyök~

ben, fokfzori :viz rá-töltés és rázogatás uta'u ld

mosattarik. Alz EzülìfScÍzlicÍz (vagy штат,

és má: mosott Ertz) pedig,y mely azonban minden

kor még Arannyat-is tart magáben az olvafztó

Szinekbe ndatìki - A’ Körmötzi Bányákban fok Ga'

`1itz-kö-iis találtatik, mely egy arra §kéfzitett Szin

ben (Huttában) ki fözetik. -

Arany , iner az alsó Magyar Orfzági Bányákból , és

a’ más Bányákból, az Ónnal vagy Kén-,esövel való

Válafztásra Befztertzére hozatott réz-Ertzekböl-is

k`1 jö ‚ Körmötz Bányán verettetik pénzzé. —

А’ Pénz verésre elöbb ‚задан v ettetnek, ezek

böl pedig két atzél Cylindrusok özött, melyeke:

viznek , vagy Lónak erejétöl egy nagy Kere'k

téfzen forgásbak, a’ rúdak a’ vererendö pénz lapos"

ságára vonatnak hofzfzan. Ezen lapittáson kerefz

tül esvén ugy vitettetik azután az Ezüû a’ pénzzé

vaió verésre, hoiqtt-is a’ Pénz elsöben a’ maga

nagyságában- verettetik-ki, azután a’ fzotofs mér

tékre vétetik, és ha annál többet nyom , addig

refzeltetik belöllle, mig azt meg-üti; ha pedig ke

vesebbet пуст .‚ ujjra rúdhoz olvafztatik. _- A’

Mértéket meg-ůtö pénzre végtére többfzörì ртом.

Vlások után egy febefs és nagy erejîi Sajtó által-az

atzélba щенят forma , lalóllról és felyülröl еду

fzersmind réá nyomattatik. ' Az itt veretett Arany

Pénzek K. В. betükkel jegyesek.

Selmetzre ÚtbanKörmötzröl indultunk,

’ ввек az ugy nevezett Glas-Hütteni meleg Fei-edn

Skleno nevü falu határán. Az meleg források

egy Hegyetskének tövében erednek, és 3. külöm

bözö feredökbe vítettetnek, melyek a’ пешей ‚ kö

. .

Minden Ешь és'

ц .

__-v

чик. и
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E’ ’ zönséges ‚ és fzegény feredöknek hivattatnxk. A’

Viznek büdösköves fzaga van , és ámbár fem me

' _legsége , fem tifztasága nem változik, még lis еду

. bizonyos Kö nemnek réfzetskeivel terhes , melyek

mind a’ tsöken, mind a’ feredökben 1év_ó padokan'

meg-ülnek, és azokat egy kö hárryával bé huz

zák; ez a’ кв hártya pedig Darà’s kO'nek4 lenni

esmértctik. Azon Dombnak óldalában, а` melyböl

а‘ forrásolt erednek , еду hasonló Dará’skcböl

, formált terméfzetes Lyuk vagy Üreg vagyon , me

lyet Izzadó-lyuknak neveznek, _ Ez is еду Ге

redö , inert egy fél ember magafságnyira mind az

o_ldalról, mind felyülröl Viz fzivárog bé; mely a’

Lyuknalf fenekén meg rekefztetik: a’ Kobe радон

vagynak bé vágva , melyeken mintegy hufz feredö

Ember ülhet’. A’ Lyukban pedig mind a’ Viz

`nek melegsége , mind a’ Viztöl hevitett Kö miatt

oly паду а’ hévség, поду a’ leg eröfsebb Ember- `

is egy fertály óránál tovább ki nem állhatja; mind.

az ‘Ältai gözöt, чаду füllöt az ember benne femmi

képpen nem érez. _ Vizkorság és tagbéli Be

regségek ellen ezek a’ ,feredök igen hafznosokuak

tarratnak. Azon Hegyetskének tetején, melyi-.ek

tövében az emlitett források erednek еду Templom

van épitve a’ mellette lévö Tzinteremmel ваши:

fa’ Tzinteremnek földje pedig oly meleg, hogy az

ide temettetett Teíiek еду fél el`ztendö alan el roti

'hadván porrà lefznek. 

‚Затеи а’ Sklenoi' feredöhez két orárn

esik. —- Fekfzik ez a* Várós еду köfziklás Нее

gyektöl каш] 'vétetett hole'zu Völgyben , mely'

Amagofszm fel felé vonulván a’ Házak mefzfzünnen

egymásra láttatnak épitve lenni, _ Ezen alkal- _

l
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inatlan fekvés miatt. a’ Véi-osban mind a’ fzekeren,“

mind a’ gyalog való járás nehéz , és nem igen

kellemetèst Télbe kivált, nints baj nélkül; és ám

bár minden Vátosnak kívánni lehet, hogy utrzái

kövezettek legyenek, Schelmetz Bányán éppen д’

Kövezet nehezíti leg-inkább а’ járál}. - A’ vá.'

rosnak némely réfzei. egy щам el fzakadoznak ‚

úgy hogy a’ угнал/шей: és a’ Schittersberg

nevü Uttzák ezer lépésnyire, a" Hodritî nevü

Uttza pedig egy Mértföldnyire esnek a’ Város Го

réfzétöl.  Külölnben a.’ Város, melynek bel

söje hajdan kerítve volt, és két Vár-Kaûélyokkal

is bix-t (ezeknek Düledékei moll is fenn állanak)

némely uttzáibän', és- egy tágas piattzán nem ke

vés'nagy Epületeket, és tsinos“ Házakot fzemlél

ytet;v - A' több K; Bánya Városok közt pedig

`Selmetz a’ leg nagyobb,“ és leg népesebb: - mint

egy I dooore,`vetterhetik Lakoíïìnak паша, kik Nem
zettségekre nézve Németek , és kevesebb réfzint Tó-y

' vtok, Vallásokra nézve pedig nagyobbáraEvangeliqu

sok kevesebben Catholicusok. Bányáinak gazdagsá

gáŕa és {zámára nézve7is a’ több Bánya Városokat fe`

1yü1haladja;- A’ túdós D e l i u s a’ ki a’ Selmetzi

Bányäfz Akademiának ProfeITora volt , és a’ Bányá

fzatról egy nagy Munkát-is irt; a’ maga' fel-vetése

fzerént ugy találta; hogy x74otöl fogva 177.3ig, a’

Selinetzi Bányák 7o.' millio mái-kEzüüöt és Arannyal

adtak légyen ki.- Ugy értettem, hogy efzte'nqönkénr x

а’ Körmötzi és Selymetzi ezüíì-és arany-Ertzek-’g `

böl mintegy 3; millio_Eorinr verettetik.“ -- _A’ Ё

Bányáknak éé a’ B'ányá'fza'm'ak le-irásábzi “belé

nem eréfzkedhetém“; mert ez едуыу tán-gy ,`. mélyi

"i'jöl Könyvet lehetne irnì g -- arról' ngy fiéllmiaf

‚лову az/ ember a’ tudni kivánoknak' eleget ne té

B

J



gyen, rofzfzabb, mintYA fem halgatni; — tsak az:

kivánom meg-jegyezni: hogy tudós és jártos Em

bereknek-is itélerek fzerént a’ Bányál'zat oly virág

jában és tökélletefségében a’ Világon nintsen, mint

irren. _ Meg a’ Saxoniai Bányál'zatotis, mely

пек eddig vetélkedöje volt , felyül mondatik múlni.

Azért-is nem keve's Tanúlók küldetnek idegen 0r

fzágokból az itt lévö Bányáfz Akademiára, -`» a’

mely is mag-lt egy Delius, jacquin, P0

rla ,_ Peut/zer , Born, Scopoli , és

Ruprecht által egéfz Europában nevezetefsê

tette, e's molt-is igen érdemes Tanitókkal ditsek

fzik. - A’ nagy mellerse'gü és fok féle találmá

nyu Ba'nya'l'z Machinákat, és azokilak munkáit az

ember bámulàfsal és gyönyörüséggel-is nézheti: a’

Bányákat vi’sgálván pedig, azokban a’ Terméfzet

nek áldását, de az emberi éfznek és fzorgalmatos

ságnak mindenl akndályokat gyözü nagy munkáit

is, tsudálja. _ '

v A’ Selmerzileg°gazilagabb Bányák а’ Packer

Лотка, ElisabethßoZZ/za, Vindsclzacht, a’

"mer nagy mélysége'röl,l és a’ Stephanischacht,

a’ mely az ezüll-Értz Ernek 18 ölnyi fzélefségé

‘ röl nevezetes. Ezen- utobbikban mi-is voltunk.

Mintegy 60. ölnyire megyen le az eniber a’ leg

mélyebb Bányáig ‚ és lvagy azon a’ Schachton,

melyen a’ Bányábol az Ertzet fel huzzák egy bbl-be

le erefzkedhetik, vagy egy más Schachton lajtor

jákon mehet-le; mely utóbbi le-menetel módja nem

vefzedelmes, tsak egy kevel'sé fáradsa'gos. — A’ '

le-menò' lyuk v. Schacht, mely nem igen fzorofs,

fa gerendákkal keményen ki van béllelve és ki tá

mogatva; minden ké: két ölnyire nyuló Lajrorják

мам..

.-›—-ч..дцц.__....__.
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таи pedig e'gy Defzkázat vagyon .‚ melyen meg

lehec állapodni. —-— Puska-por Lövélsek, kalapátsok

dörömbözései, ’s Értzek zsuhanásai halla'sa кош:

botsátkoztunk: a’ Schachtbol; melyen le erel'zked

tünk, hol itt, 1101 amott bév térve'n egy oldalos

Stolinába, holott a’ dolgozó Bán'yáfzokatfegy vagy

más munkába `Iáthattuk. — A’ felsöbb 510111151:—
ból alsóbbakba lebetmenni, az egymásbn ásott

fzorofs Schachtotskákon', n’y lxielyeken az Ertzek

is le-tafzittatnak lmig végre. a’ leg alsó Stollnábn

meg gyiìlvén, onnanxvagy ki hordarnak, vagy a"

Schacht'on ki huzattlatnak. Az .ilyen egy másra

épitett Stollnákat Fürßenbaunak nevezik , és

ezeknek felsöbbikáböl alsóbbikába gerendákon ereî`z~

kedik le az ember, Iner gerendákba be' vágások

vagynak, hogy Láb-begygyel понга lehefsen lépni~_

_mondhatom, hogy, fzokatlannak nem tréfa dolog

'ilyen gesendákon а" fzorofs lyukakon le és _fel

máfzni. _ A’ fö Stollnábaeérvén , a’ leg Бата

gabb Érre. találtunk, melynek fzélefségét emlitém;

а' fok nagy Üregeket ,limelyekböl már a’ kints

ki-vetetett , bámuláfsal jártuk-el. Azon az (non,

meiyen le-mentünk, a’ Bányábol ki~is jöttiìnk. Gon;

d'olhatja kiki, hogy 6c»v ölet fel háguì nem «sib .

izzadás nélkül; 

A’Sche1mètztöl távoÍabb esö, ug'yan itsn'kV V'iä`

néiebéu вещах каши, аз elsöbbek: az Antal -

Stollnája és `a" ‚Но/2 Sienna, mely ùtobbikba ha-i

souleképpen jártunk, még pedig némely Uri Afzè

fzonyságok Társaságába, a’.kik az afzfzonyi Není l

.félinksége't egy kevés idöre le-vetkezték valsa

_ Ebben a’ Stóllnábnn egy а’ Vizet ki fzivó Hy*

__a'ŕaulz'ca Мастит nevezetes, a’ mer a’ Bânì'áf

, D 2 д
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ba Ре1у111г611>6‚&1(есетг‚ ’s a’ Bánya Hegyétöl jó

mefzfzeségre .__lévö Tóbol ïjövö viz által téretik

mozgásba., ’s ki fziván a' vizet, annak, a’ hajtó

vizzel edjütt, a’ Bányából fzabad ki folyálì enged

a’ Stollnán. ‘ ~

J
¿i i

к A’ Selinetzi és Körmötzi Bánya Hegyek egy

vt»fközönséges nevezettel Saxum Metalli erum

¿i

?'i

‘1 у
i

пак hivatott Köfzikla neméböl állanak ‚ — ez ke

mény , fziìi-ke , agyagos , és majd Крича] majd

Scorillufsal, majd Méfîspáthtal elegyes. Az

Ertz-erek »magokn чаду fzììrke Iágyabb Адуад

пешёЬсп, vagy Onnal és Kvartzal elegves Tzinoà

pelben (а’ Jaspisnak leg keményebb és Értzet tai-tó

neme igy neveztetik) ‚чаду Spáthtal elegyes Kvartz

ban vagynak. Az Ertzek tifztán, és terme'sesen,

itt felette ritkán találtatnak; ugy hogy  a’ mi Ег

délyben az Aranyra , és Saxoniában az Ezüllre

nézve igen közönséges ‚ az itt a’ leg nagyobb rit

kaság,_ Az Arany és Ezüíl egygyiìrr elegyed

ve7 Onnal Be's fél metallumos réfzekkel értzezve

találtatik rendfzerént, minden M, Orfzági Bányáka

ban.  Приз Vármegyében ugyan Magurkánál,

Körmötz Bányán, és Ujj Bzinyán, för felette rit

kán Schelmetzen-is ásarik tei-més Arany, ——- de

ez igen keveset téfzen; és alig-is láthatni ezekböl

a’ Bányákbol ki' jövö gazdagotska tei-més Arany

Stuñ'ákat. A’ termés Быт а.’ termes Aranynâl

még ritka'bb. _ A’ Terméfzet tehát itt nem niu

tatjä mindjárt ki gazdagságát :‚` hanem_tsak az Ет—‚‚

' berek vi’sgálodása, és munkás fzorgalma által ki

vánta azt eleitöl fogvav fel fedeztemi. _".

‘ Ч
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teńgelye el (бы, akadályt ne láí'son,' тег! fok baja!

Iefzí'z. -— Meg-esett rajtunk-is. Emlitenem kell ezt
a’ bajt , tsak azért-is , hogyy az 'ember az ОШ:

Characterröl maga'nak idéát tsinálhaí'son, _'Nyoltz

felette meg terhelt nagy fzekerek (Oláh Szekerefek

hajtották) kik Ebesfalvára a’ Kereskedöknek Por

l‘rékalkot утек ‚ elöttünk memek a’ lejrön. Öc

fzekér lrńár le ért l"‘folt,':1’ mikor a’ hatodiknak ke-'

reke el rörék. - Ez a’ történ'et a’ mi mjeneteltin

ker-is meg akafztá: és annyival irikább, memöl

lafsabban fegittettek magokan a’ Szekeresek,  A’

fok unfzalás után-is kés¢öre> amaz le ment fzeke

reknek egyikéböl egy kereket ki-vévén, a’ törött

`kel-él; helyett, fzekerekhez ìgazgatták. —- Alig

mozdult meg ez a’ hatodik fzekér, a’ nyoltzadilbv

nak e1 щёк а` fkereke, Már elìvellett. - А‘
többi гниёт nem fokat vigyázván az utolsóra a*

л lejtörì Ie палат ‚ és a’ щи: vég'érò'l nem igen

mefzfzire à’ páñnton, egy .E1-dò' alatt ki-erefztett. —

Mi` és Tselédeink eleget kiáltottunk ezen fzekerek

mellett lévö Emberek akin, de hja'ban, mcrt nem

akarták hallanì. A’ mint egy databig várnánk ezek

nek fegedelmekre, e1-is menvéu az elöttîink lévö

- fzekerektöl vagy нёс Ember, а’ kit mi kerék után

menni gondoltunk, шк nzon vefzfzük éfzre ma

gunkat, hogy a’ hátralévö két Ember a’ fzekéŕ

bül ki fog, és tsak hamar a’. Lovak-kal el-rünik;

.kiáltottnnk ntánnok, kérdezxük, hogy mit анаг—

nak , inem volt félelet; vártunk  gondolva'n hogy va

,lami fegittséget gondolnak ki, de el-tölt egy {виду

óm, hogy nem ”титана magát egygyik-is a’ SzèA

keresek_kp'zzül , mi pedig az e1tört kerekü fz'ekér

miatt nem mozdulhattunk, - Máx' meg шедших,

hogy az еда; ерша: ш keu тактам, mm' «'2
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4 hívtuk. —

Oláhok máfsal nem fzoktak gondolni. - Már ho

mályosodott. Le-índultam azomban másod magam

mal, hogy fel hajtanám az Oláhokat, hát látom“

hogy a'.lejtötöl mintegy ezer lépésre Aáììauak fze

kereik: - odamegyek ,háromOláìmál többet itt nem

kaptam; ezek pedig a’ régebben le-jött fzekerekkel

voltak. A” többi mind az Erdöbe fzaladt -- hiába

Egyfel réfzeg Klereskedö Legényt,

a’ ki vig-yázás végett volt a’ fzekerekkel álmából

feLkölNén, és két Oláhot, mert az egyik meg

fzökött , magunkkal a’ tört 'ketekü fzekérhez

vivén , hogy valamiben fegittsenek ‚ más módot

nem látván, ezt végeztük: hogy a’ terhes гике

ш le-rakjuk, és azután helyéböl meg-mozdittsuk,

a’ lejtön le-vontatva'n. Rettenetes munka volt; a’

fzekér felette nagy, és nehezen terhelve lévén,

két egéfz óránál többet bajlodtunk, míg a’ folt

FerfchlagokagHotdókat, Vas-Rudakat, és egyébb X

Portékákat' le-raktuk ‚ a’ melyeket mind a’ lej

tön le-hengergettünk, ott az út mellett hagyván.

„Igy ofztán _а’ fzekér meg üresedvén, a lejtün le

vontattuk. Kárt ugyan ch-tékában nem tettünk,

de 1,12 Oláhoknak a’ nékünk okozott hajért а’ kül

tsönt infzfza-is adtukuu- Mert terhes volt ugyan a’

1e raka's7 de terhefsebb volt nekik más nap a’ fel

rakás ‚ mert a’ köteleiket-is el kellett vagdalnunk.

Tizenegy откос helyünkbo'l meg-mozdulhatván,

Ejj-fél után bé értünk Ebesfalvára. — Az úg

(rofzfzatska, és egy helyt egy meredek Hegyen

kell fel kaptatni, ahol а’ Székét könnyen vifzfza fzaa

шпаг. Y .

aEbesfarlvaz a’ nàgy Kükíillö mellett генами;

nem nagy , de tsinos “Város. Majd mind Örmények

ŕŕŕv.. „щ, _ A„AAA.4_J¢_
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lakja'k, kiknek élelmek'nagyobbíra как a’ Kei-eske

dés; vagynak Magyaxok-is , és kevés Németek
l közöttök: iiiky föld-mivelòk, és Meñer Emberek.

Ennek elötte a’ két Араб Fejedeimek birták ezt a’

Helyet` a’ hozzà tartozó öt falukkal edjütt. Нам

lok után a’ K. Fiscusra fzállott, e's Maria Thereíìa

Királyné G. Bethlen Gábornak ajándéknzta,
ki ŕannalk utánna az Örményeknek, magoknak t. i,

az Örmény Lakosoknak el-adta, és 111111- moß ezek

а’ magok .Várofsokat a’ hozzá tartozó б: falukkal

edjüt/tw a’ Királyi Adomány mellett örökös jufsal bir

ják, - Az'Iygobéli OrfzágGyülése lallait респ;

ez a’ Vái'qs Kiralyi Várofsá tétetett, a’ máfik Ör

mény Várofsal Szamos~Ujvirral odjütf, -—

Itt a’ mi nevezetes volnn, e’ иена: a’ Catho

lirlm Templom , és az Apañ Kañélly. — А’ Tеш

рот ujj, és még egéfzen nem volt kéí'zen ekkor,

’mivel némelly Oltárok, és belsò’ ékesitttések híbáz- .

tak benne. - Külsò' képpen nem pompás de fzép

пишете: ád, és tetején két Тогпуа vagyon; elöll

а’ két Tornya közt pedig egy tornátzon, а‘ Szent

Péter, és Sz. Pál Álloképei, alább két más kis

sebbek vagynak a’ falba bé-helyheztetve. _ A’

középsö bé-menö ajtó faragott Kö oleopokon

`nyúgfzik; mellyek két felöll mallette (Шашни. Ezen

ара: feletc illyen Irás olvaûatik: Deo Еды.

betÍzœgue Patronœ гиде Ármena Pieïas cx

ß'ruxit. Mely irás' Vegyi"zersmiud ‘az Efztendö
lí'zámobis» magában foglalja. Belsöképpen a’ Tem

. plom- паду, és méltán fzépnek mondathatik. #--.

A" fò’ Oltár difzes, föt pompás is ya’ más Oltárok

azonban mivel еду máfsal mind nem egyeznek, ¿s

Imivel kan@ közif'illô'k femmi képpen nem пиетет:

P
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hetik fzépnek, a’ Templomot nem igen fogják éké

íìtteni; —— az Orgona fzépen kéfzült, 

ч Emlitt-ésre mélto tóvábbá Ebesfalván nz Араб

Kaíìélly,mellyben különöso'n az elsö Араб 111102011;

molt ez el-pufztulval van ugyan; és nagy réfziben

meg romlott, de hajdani állapattyát ki-lehet belòllel

látni. —— Е2 à’ Kaliély az egygyik гей: felo'l, a’

hol a' bé menö Kapu van, mélly Árokkal, és

báñyás. kö falakkal van erölitvet-á- a’ föbb réfzei

feldl pedig terméfzeti` ei'öfségc volt, mivel еду T6

vette körül., a’ melly а’ nevezett Árokba-is bé

folyt. — Ennek a’ Tónak mol`t nyoma nem látfzik.-_

A’ Kañélyt mellynek egy meg ujjitott réfzében a’

Vároíì Tanáts Ház vagyon, a’ Város molt egéfz

len ujjittattya , és lakható állapotba i'zándéko-l
zik tenni: itt mind a’ таит «Háznak , mildl

Vátolì fzállásoknak, mind`Kafzárnyának is беге]:

а1ка11паю1`ьа1док kél'zülnek. — `Ettöl а’ Kañélyröl

miem meffze vagynak Араб Fejedelemnek volt Кеп

jei-is, mellyeknek egygyikében еду lilegoria mégl

ferm áll, mellyen az Араб Tzimer van. -— Еде:

_ket-is a’ Város birjá. 

v- Ebetgfalváról Holdvilágon (1101 à’ nagy Kü-î

kůllöń által jöttünk) és Szt. Láleón által, Almá

Kerékre mentünk, melly-is egy Száfz Helység f.

‘Feje'r Vármegyéhez tartozó. G Bethlenek 1113111.—
Еппе1: elötte'Apañ Jófzágés az Араб fláznak te~

metkezö Helye volt. _Ugyan 'is a’ többek között

a’ második Араб Mihály Fejedelem is Feleségelìöl

az Evangelìcum Templom glatt lévö _Kriptában

\
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feküí'znek: Ú) de minden Monumewhmz петь

k'Vagyon itt еду nevezetds, és néze'ít érdeinld

‘ Молитепшт Араб Györgynek az elsò' Арий

Mihály Attyának“ emelve Ez еду Dambon Шуб

Kápòlnában vagyon, azon Kripta Шеи ‚ _ melîybeu

_Apañ Györgynek Teñë гении. _i A’ Моли

mentum felsö réfzén, Араб Györgynek Teíìe,

‘a’ mint Pántzélba ölt'ò'ztetve fekfzik, Köböl ki
vau farangŕ , mellette Tzimere, és fok Emble

matz'ca /ìgurák hasonloképpen ki {ах-вдув.

Négy feio'll az oldalain fok lráspky отшаг- .

nak , egygyik дыша gedìg, Араб Györgynek három

ñatskáji vagynnk ki faràgvaKöböl, а шт: egygyik

haiva генам, a1 más kettö mellette térdepelvén;

'ezek vélle remettettek. ‘A’ .lllonumentumnak fze.
.geietein Vegy egyv faragott figura >vagyon. Араб

Gyürgynek a’ Felesége-is, a’ ki ezt а’ Мити

тгпштог neki emeltette, itt fekí'zik, 'mint ezt

еду ‚а: emlékeztefö Köben ujjabban bé merrzerett

lrás msëyeî e155 Араб Mihály -Fejedeiem tétetett,

bizcnyittya. -` Kàr hogyiez а’Мтитепшт fe

lette fok Г2й1квёё+е1еп1г$асЪша1 van meg terhelve'

melyek mind ezërt, mind pedig azért, hog'y több*

nyire-nem az illö helyen vagynak bé mettvze, нет

tsak fárafztyák, és untattyák az olvasó fzemet,

` hanem a’ АИопитепштог-йз rutiryák, A’ Мод“

mentum felett 'egy fábol kéfzült és meg Гейш Bal~

dac/zinum-_vagyon , melyás ujjabb атаману..—
Ezen-is Мене fok azY Irás, és némelyik isak azt

тошна más гадит, а’ mit a’ Kübe mettzett.

  

у.

С“) De :ö Apafi Mihály Бердыш; ЁеЗЁГНУёГЭЙ

van teinetve. ’ ' ‘

' Е
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Egy Irás pedig mely Ieg-elöbb flambe tünik, hi

"bás: тег: jóllehet a’ kö Monumentumban le

het olvasni, hogy Араб György 1635be holt meg,

ezäaz ernlitett Irás а’ Baldachimmzon a’ M0:

numantumról аж mondja: In IVIemorz'am Ge

отец Ара]? Ö А0. 1634. — Ме1у fzerint az

elöbbkéfzült volna,1nìnt az Араб halalla «гнёт;—

pedig egy más Irás is a’ Baldachinumon mutattya,

ногу 1635Ъе сешецесесс е1. Ugyan ezen a’ Bal..

dachz'nzmzon ki van Fában faragva, Генуе ‚ és

aranyozva,Y az' Араб Tzimer egy-más Tzimerrel

'egygyütt ‚ melyl a’ Felesége Tzimere.- Араб György '

а` kinek Monamenmmáról fzouék, a' Fejede- .

lem (elsö Rákotzi György) Titok Tanáttsa, Kü`

kköllö Virmegye Fö Ispánnyá-és Törvényes Tábla

Fia volt.

A’ Monumentumnak Ke'fzitöje' egy Eliac

Nicolai nevü Szeßeni Kö-farago volt, ya’ ki jól.'

lehec az Äesthetica réguláz' fzerint а’ Kép-fara

gáPc bizonyofàon nem tanulta', még-is o'iy тете}:

Munkát tert, hogy mint akkori idöbe'n kéfzült"

Munka, az akkori Izlés fzerìnt itélve, minden te

kińterben fzépnek mondathatik.rAzomban moli is

сгёь‘ёсшаЬЬ fzemekkel nézve, fok melierséget, és'

fzépséget lehet benne смыва, és Kéfzitöjének em?

lékezete méltán ditséretbe таща.

kezetefsebb pedìg ez a’ Mo'numentum Erdélly

ben, hogy ehez hasonló nintsen.

Almakérékrölsegesvárra mentìink, щепу-15 oda

négy óra. Az út téren megyen,l a’ mig.az ember

arra a’ Hegyre ér, melyröl ёрреп Segesvárra erefz

kOdik le, -— ` .

Annyival emle- „
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„ De 'fzollo'k immái' az egéfz Vidékröl mellye'nl

M. Vásárhelytöl fogva Segesvárig áltai jöttexn. Ez,

némelly útban lévö Hegyeket ki vévén, minde

nütt vagy egyenes, vegy dombos Térség, meilyét
_két felöl 'törpeh Hegyeknek foi-ai rekefztnek , ezel:

magyobb "réïzimì4 ишак; és Legelòkkel ’s Szántó

‘ földekkell fedettek,1 egyl ŕéfzint pedig Erdösök vagy

'Szöllöket teremnek.' ` .

v A’ шик, melyeket az Útazó fürüebb fzám-Y

knal láthat ezen Utjában, mint {он más réfzében

Erdéllynek, és azoknak fzép fekvések, gyönyörü

Èéggel fzemlélteghetnek. -- Az egéfz Környékben

фей; valami kül'ònös _vidámság, es> kelleme

`ilel'ség vagyon,l mellye't inkább érezni , мы le?

iŕni, lehet.y

Segesvár.

_, l îEz a’ Szäù Királyi Város à’ magárol nevezetf

Száfz Székben, а’ nagy Kiiköllò' mellett fekfzik;

Hegyektöl кыш vagyon véve. Az xlggdik Efz~

tendöre tefzili épittésének idejét, Két réfze van:

az elsö a’ felsö Város vagy-ìs а’ Vár,L - a’ má

ñk réfze pedig az alsó Város.

l _ I) A’ Vár egy Hegyen van, kerittéfsel ésfok

eŕös Báûyákkal vagyon meg eröíìtve, - hajdan

erös lehetett , de már moítV a’ kerrirtése fok

y helyeken le' romlott," és meg hasadozott. 7-—

_ . A’ Hegynek egygyik réfze., e" máfik refzéî

.gél fokkgl magofsabb; èzen _fekfzik a’ пазу és rég*

' ‘ E2

l

E
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Evángelicum Templom ,l és еду- ujjonnan' épine

. ` .. - т

Gymnafium, de egyebb hpnlet nìntsen. -- A Vár

'mk рейд Köfniai, és Bállyái erre a’ magossobb

теги: is fel vonulnak; de regenten ennek a’

réfznek külön erölittése-is volt. — `

‘i 2) Az alsó Város, a’ Hegynek, mellyen a*

Vlr vagyon 'épitve, éppen tb'vében fel-szik, ée

аи: fe'ìig körül vel'zi, hofzzan, és görbén a’ Vir

` aia-.t el „уйти _ Régen kerittése volt ,de már

111011 lemmi nintsen , hamm a’ bé menü Карий meg

vugynak ‚ mint más keritett Városoknak; egygyik vé

gén еду, а’ malik végén két Карп: láttam, _

A'. паду 4.Kiiköllö ezen . két Kapil` те]—

left foly el, mellynek egyiliénél ezen а` Vizen еду

Malom, a’ штаны pedig еду Hid vagyon belly. ~

тщетен- Az alsó Városnak fü uttzája (тег: a’

röbni (сытые: nem-is érdexnel) el nyulik a’ bé

menö Карме! fogva egéfzfzen a’ ki menü Карта,

de nem egyenesen, för inkább görbén, mégyeh,

a’ Város >tágas piattzát közben vévén.

Ebben az uttzában еду nehány Карим: 1е

` Yhet. fzemlélni rmelly Kapuk ezt néholl meg-re

kefztik, és valaha a’ Városnak'jobban, és többfzör

Штаб meg oltahnazására fzolgálhattak , de molt

nyirva, Ш: miuden ajtók ценны állanak. _ Az

alsóVároson kivül mind két felöl a’ Kiìlsö-'város

“БУМ, mellyben a’ fzámos házakon kivîìl igen

fokïfzép Kerrek , (’s többnyire Gyümöltsösök)

fzemléltetnek, mellyek különöfsön ëkelìttik -‚ ¿SÍ

kedvelrerik Segesvár tájját. _. ' А" köriîl lévö

H¢gyeknek еду réfze Ежевика а `ég идет hellyelk
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kel, más réfze Szölökkel т fedve, vallmint а’

Várat hátán tartó Hegyuek oldalaí-is , щепу

.Hegy a' körììl lévökkel öfzve függ. Az alsó Városban

n’ f6 uttza tágas és töbhnyire régi, de jól épült

`‘gy emeletìì fel.I Ha'zakat-mutat. -—- A’ félin lëvò'

uttzák pedig fzóroíkabbak , tekervényesek, és еш

ben faluû низки, mellettek lévó Kertyeikkel

fzemlélhetfz. - dA’ Va'rban a’ Ínevezeresebb

Epületek: a’ паду és régi Evángelicumfïemplem,

melly a’ Hegynek magoí'sabb réfzén áll, ё; е‘ теНеп

az ujj . és még épìttésben lévö igen fzépen Едина?

magy Oskola На: д ehez a’ Templomhoz egy hofz`

fzu fedett grádits унес. Ezen kivül vagyon а:

Várban egy más Evangelicum Templom, :l1 mellybeï/

` gendfzérint fzokiak jámi a’ Várbeli Lakosok , inert

a` Hegyen` lévöbe tsak Vasáŕnaponként vau`lfieni

tifztelet. Az alsó Vámsban is vagyon még гагу

' Evangel, Templom. Van a’ Várban агу Garlic#v

licum Templom-is, щепу a"1"ranciscnnus Bar-áto- '

ké. —- Emh'thetem még a’ nevezefes Épülerek kö-`

zört a? Szék., ’Segyfzersmiud, a’Váfos Tanârs Hi

zát. A’ Várban tößbnyire régìek az Epiiletek , de

vagynak .fok tsinosokás köztök; maid mind еду

emeletîi kö Házak , hauem fok felette meg топтат

kat lehet lámi a’ kìfsebb uttzákon. - A’ pint!

„виллу, az uttzák nem igen tágosok de elég сдуе

nesek , a’ félen valókat ki-vévén.  Az ege'fz

Vir-is nem nagy , és pufztaságot véfzen éfzre benne .

ат ешЪег. - л

Á’ Segesvárìk Lakosok maid mind Evangeh

Szâfzok. 'Vngyxmkl azomban kevés Catholicusok , kill#

ngpbbára vìdegen le :elèpedett вышек, *Sele*

‘A ’y  д l › l. .

le ‚ . ч ' ‚

\
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dek, vagy M'eßer-emberek , а’ Külsö-vzirosban

Oláhok,f es Tzigányokis vagynzik.4  ' ‘ " ’

> l Ez uz egéfz Város Keskedéséröl , és nil-gy

Sokadalmairól meg jegyzésre meltó. "

Segesvârt el-hagyván mentîink a’ nagy Kü

köllò' mellett, a’ Segesvárt körül vévò' Hcgyeken

túl fzép Térségen , Fejér-Egy-Házára, egy Heîy

ségbe, mellyben Grof Haller Sigmund Ur bit, ki

nek-is itt fzép Kañéllya; és Kel-.tje vagyon. 
A’ Falu Lakofsai egynehány VMaigïfîymrokon ki

vül mind Oláhok; lennek elötte Reform. Magyarok

наши, mint аи: а’ fenn álló Reformátum Templom i

bizonyittya, de ezek mind pufztnl'tak, éê a’ Tem-Í

plom is pufzta: a’ leg régibb Lakosok pedig Szá
fz'ok volt-fik. ' ' ‘ ’ ' ` l

Fejér-Egyházán-túl, Héja's` falvá't так, а'
'mellynek Malmánáli a’ паду Kiiköllön Hidasori

által mentünk. — Azntán Székeìly Kerefz

tux-ra Íjöttîink. — Ez egy'derék Мага-17:11:05

Kerefztur ñu-Székben, LakoÍTqì Cathol, Reform.,

es Unitàrius Székellyek , e's Olalhl Рад-Лисов..—

A’ Helyet még másképpen зим: КегеГшпгпаК-З;

hivják, mivelitt a’ Lakosok fok видана: kéfzitte

nek, és 'azokkal kereskednek. -' Erdéilynek leg

tifzteletre méltóbb ò'reg Магма/а В. Кога’дпё,‘

hir itten a’ többek`között5 egy Afzi'zonyság, kit

az Erdéllyi Uri Affzonyok fzámában a’ leg öregebb

nek тактик, de a’ kit az öregség az _iñjabli efz'

tendöknek elevenségétöl meg-nem fofztott, Kerei'z

шипы a’_nagy Kükò'llöhöz ismé/t közeln érvén e’

тент memünk БзёнеИу—Пёчагьыущ;пав)? Gf!n

’ ' . ze.; „Агнии, Д„__.„_‚.-г__`_._. _. _‚‚‹
‚‚ ‚ ._

ß ' „MA
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lombrfalván, Bőgözön, és mis falakon-is kerefz

túl. """ l

Udvanhelyig igen {zép a' Vidék, és hasonlít

a” ki: какала Mellyékg'hez, -

S5 Udvarhelly egy alkalmas nagysága

Mezö-Város, majd nem egéfzfzen Hegyektöl van

“körül véve: -.- Ш: egy kis réfze a' Városnak Dom

bon is vagyon. -- Szép Városnak nem lehet mon

“ dani ámbár azzá lehetne; némelly uttzái azomban

‚душем, és 'fzélesek, kivált а’ '-fo' шкив melly

hofzfzu-is; ebben a” Házak-is egy formán és jól
épültek; majd mind all Házak. - A’ vpiavz'm'md

нём, hogy kitsiny , mind pedig azért , hogy-éppen

nem mutat fzép Epületeket, ki vévén a’ Bar-¿mk

Teemplomát,I tekintçîre nem méltó. -- A` Szék

Háza {gép Épület. Nem külömben jó, és alkal

mates vEpiilferek: a’ Rçformatum Collegium.

q.’ Rfor. Templom a’fe>lyebb említett Barátok Tem

' рюши, és az e’ mellett lévö Klafa-cm. - A’ Ca

tholica Plébania két más Épületekkel egygyiitt egy

Dombon темы. _- A' ¿Templom ujj, és igen

{zépen épült ,_ mind az Architectura , mind a’ Tcm~'

plomnak belsöAlkotása, ’s minden réfzei meůersé

get,_ jó ízlést, és fényes ékefséget mutatnak; ke

vés "illyen TemplOma't láttam Erdéllyben. Az e’

> mellett. lé vö egygyik Epületben a’ Plébánus , és Käp

lánnyai laknak, a’ másodikban pedig Catholicum

'Gymnaíìum vagyon. —- Ezek az Epiiletek annak

_ elötte а' Iesuitákéi voltgk. - A’ Hegy alán-is

áll egy derék Kö Epület, menyben az al

aobb Oskolák vagyunk. —- А’ Reform. Collegium

gnnek elötte mintegy 20 Efztendökkel épült és áz
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elò'tt гм]: egyV néhány köziínség'es al-Ha'zokbol, éq

еду Kö felHázbol запои, mellyben egyébb еду

.Anditoriumnál nem volt; de azután a’ mondott ido'

rájban az Erdényi Reformas réfzen lèvö Рано;

nátusnak segedelmek гика] , е’ mellett pedig Néhai

ì Udvarhellyi tudos Profefìbr T. Gerger Шуе.

kezete és T. Málnâíì _Láleónak a’ Mlgos fò' Сип.

jißorium Papjának {шаман által (а’ ki tunni

illik a’ fzükséges Collectát egygybe gyüjtögette)

elegendö ‚гидами, nyervén а' Collegizìnz: a’ то.

Rani alkalmatas Epület épittetetr , a’ mellette lévö

Profefsori Наша] egygyutr, hozzá ragafztatvin a’

régi Auditorinmhoz , a’ melly ngyan taak той-55

az. -` Ez a’ Collegium négy fzegeletre és еду

emeletre van épitve; fok jó alkalinatofságok узду.

nak benne, és fzámos Ifjuságnak ‚ melyet mind öfzve

500m lehet verni, fzolgál réfzfzerint tannló réle'ze
l tint Lakó-helyül-is.l  A’- Collegium 325120

thecája, még tsak a’ zsengéjében van. Mert a’

Collegium fundufsa kitfiny lévén, még eddig, nem

igen nevelhette Könyveinek гадит, fem nem igen

válogathatta azokat.- Ezel; nagyob réfzint 161

tévöknek adománnyai. Ajándékozïak Nehai Grof

Teleki Jo’sefné , az az Eccleßák’ , e's Tudományok’

nagy Pátronája (ezek mind Magyar Könyvek)l

Néhai G. Székelly Lál'zló, T. ‚МАМЫ Lál'zló,A és
ne'melly. mások-is. »- Még Ikidìny, ezomban né@

zéíi érderulö Gyüjtemény. 

Udvarhellyett nevezetes egy régi Vár щепу-1

'nek még Düledékei fenn állanak 1v valaha erös 1e

hetett. Ez a’ Var a’ Városhoz ragad. A’ mint
‚- ¿gy még a’ régi Yronilott Köfalba lévö Iiás `mutat`

ii? Janes ’Sigmund Fejeiielem idejében (Египту;
I J l’ . n . i
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s’ Székelyeknek Támadá'sok шву-13 Zenebonâjok

ntán (melly ezenFejedelein так: tljrtént) a’ Széke

lyeknek a’ mint' gondoltatik , meg- томата. '

Hajdani neve volt: -— 5{ё11еЦу Támad. 

Hasonló Vár volt még Udvarhelly Székben , n’

melly Slékelly Bánnya nevet тек. Mind a’ kán

Và: idövel el pufztult: mellyet a’ Székellyek

nem-is bántak, Szokások ellen lévén, hogy 170166

kön Vár'legyen. - Eleitöl fogva azt 4.tarmtták ök
magokrólV hogy: Pectora Siculica Jlá'œnía

уйти fatís, l-~ nA’ Várat tehát nem az ellenség,

пашет magok ellen gondolták epittetve lennì'. ——

’ Az emlitett Irás, az Udvarhelyi régi Чёт

”(кьЫйп, ez», (Мессе а’ _Magyar AOrfzaîgi 12111121

van Köbe" уйди). ’ „ ’

` Нага guiczmgue vides Лет ìn/ìgnía _'

Ducz's;

Pro Рита Gratès, Hungare lœtus

f ages. f

Сиг vagas extremis terrarúm jim'

- bus erras? ч —

Ел ‚ргоре quem multo Sqngvine,

guœrz's habas,

Quippe peregrini ‚ quam fit dam

пош pote/ias . .

Principz's , accepta диете clade

.Iones. 

Fleíle genu Domino, felicibus utcre

faule. _ _

Sanguine [ublato ,l ‚Леса :mznebzar

‚  human'
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Ézen versekkel az Erdélyiek, kîîlönßsb'n pe»

dig a’ Szélgellyek Iános ’Sigmund Fejedelemhez чаи _

y. hiìségre intetnek, —— f

Á

Udvarhelynek Lakofsai majd mind Székelly

Magyarok; `vagynak kevés Oláhokis. - A’ Szé

kellyeknek еду гёГ2е földes Uraság alatt vagyon,
i és G. Gyulai Uraknak Taxár ñzet, más réfze pe

dig Priviligiátus, az az fzabad Vároíì Lakos,

és a’ шага‘ Magiftrátufsától igazgattatik, а’ Szék

rölis femmi fiiggésben nem lévén. Laknak íttNeme

sek-is a’ magok tulajdon Curiáikon, kik a' Szélg;
ltöl fiiggnek, -- k ` ъ '

Udvarhely eleitöl fogva az `а’ Helly vólt , a3.

îhol а’ Székelyek a’ magok Nemzeti Gyììléseket fzok~_>

так vala tartani. Udvgrhelly Szék az elsö-is,

a’ több Székek között , és mindenkorï-is Anya

Széknek mondattatott a’ többiektöl. ~A A’ Szék
LeveIes IHázában lehet olvasni a’ Székelyek Conñif

шток, avagy-is jus Consvetudinariumjokat

' a’ melyekben minden Törvényeik Igafságaik, és‘V \

Szabadságaik fundáltatnak ,v és a’ :_ńellyeket màgok

'fzerzertek magoknak a’ leg régibbI idò'töl fogva.

Lehet itt olvgsni a’ Székelyeknek не: rendbéli Lu

Ради-53, t. i. azon Lajfh'omor , melly fzerint èl

söben Bethlen Gábor, mást izben респ; Rákotzi

György Fejedelem által a’ SzékelyekI rendeńként,

és fejenkém a' mim kiki катаных akker а’ Pri
l7710F6ó`€k a’ Primipilusok ‚ és Pixidarìusok ~

közzé tarrozorr , és oda tartozását meg~bizonyitotta,

фантастики. __.

`
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'Udvarhe'ìlyr'òl Oláhfalura fzándékoztunk,

melyìs oda két Mtfòîd. Utunk egy darabig жёг—

Ье1уеп ment, de majd azután a’ Szßrkakö нет

Hegyhez érvén ezen kellett felmenni'mk, tsak nem

inindenütt fzoros útban. -. A’ Hegy тёте ki
jutxèán, innen Udvarhellynek közelebb fekvö Yi.

`dékér jól Марш: Ьё-Мтй. ‚— Le e'rvén, egy dara

big térfölden jìörtünk,'a’ honnan immár a’ шагом“

fekvö 01áh-fa1ur‘ a’. мы певец ш Havasokkal

(kik кыш a’ Hargita_ nevü' Неву leg magofsabb

на}: és leg ńevèzetefsebbnek is> шпагах) látni lehe

‚ tefç. -‘ A’. Hombrodi Bor-Vi{Íze{ , тещ,

- útunkban esett 'közelèdi'ém _egy mélly7 és йогов
Völgybe4 erefzkedtìüuk.'J Ebben a’ Völgyben ащк

’ fginte közép саван fekfzìk a’ Вот-шаг, а’ Homorod

гамма танец; Egy kitsìny, körül ki 4rákott feder

1en Kút, melly à’ Saxìanyu Vizzel ege'f'zfzçn meg

telik, -‘ A’ Kút körül a’ Yölgyben fok Epületek
vagynak; vfan-I'Ilalízak` és Szinçk, de nem rofzfz Al

kalmatosságok. -`>-4>'Iñ¿a'llók ázomban nintsenek. 

Àeror-Vizhez jävöimek ‘èleségröl , és egyébb

fzîikségekröl itt gondoskòdni kell, шеи a’ faluk
mind mefz'fze tyagynak: Oláhfalu~is , a’ melly

idg leg lxözelebb_ŕ treí'lk,4 еду óra.  Ez a.’ Ho

inórodi Saványu Viz az egéfségre nézve пазу hafz

папа}: mondatik lenni, azért-is eröfsen járják, az

ige igen jó; Vasrefzetskékkel , és fok aér /îxusfal

telyes,. tsipös, és éles , azomban nem nehezen

iható. _ Jól hajt,  0 b

_ ¢ A’ Ho'morodi Vizet e1hagyváu a’ Hegyen fel

tartottunlg, lés felefte köves alk'almatlan útban a

hol h'egyre hol `'lejtöre -menvén, végtére a"Hegy~

nek tetejérc `éppen Oláhfalunál ki értünk ‚ fetét
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еще flklya гнёта. Àlsó тёмным, és egy Szé..

kelly Gagda, Ember Házánál fzállottnnlibe'. -’ A'

ч ешь nem _volt сайтов, az Erdöie lévén: понг

bnn a’ стащит egy máx' nem Щи de ferény'

’ ' Afzfzony , Székelly modra forgolodott , hogy mín

denekct fzükségiinkre el rcndeljen; egy ñatskája

volt míntlenben fegîttöje. - A’ Szona tágas vlé-`

vén, abba jol bé-férkez'tiìnk, jôllchet egy паду

’ ol'ztováîa., és fok féle háziEfzközöl! Voltak benne.'

Hamar vatsoránk-is kéïzült. - A’ Konyha a’ Szé« ‚

'kelyeknél там mindenütt tsak a’ Szoba z annale

egygyik fzegeletiben t. i. egy may Kementze

vagyon, mellynek tûz-helye a` {бы fzinével egy'en.
l lo' . és a’ mellynek a’ ny‘lása v, fzája a’ földtöl a.’

Ka'îyháig mintegy singnyi magasságu; -- a’ kür-'

юге pe'lëg egyenesen megyen fel felé. Minthogy

a’ Szoba tágnsabb, mint más Erdélyi faluů Há

` yTaliban (és ezt a’ Székelly földön mindenügt ugy

talâltam) a’ Konyha nemlfok helyet foglal-el, és

' a’ Keinentze tsinosQn lévén kéfzìtve, a’ Szobát nem

мигнул. ~ Gazdal'zfzonyunk jo Malé Pulyìfzkát. .

fo'zvén, egyikünk azt fzalonna 'sirral, тащит}:

téjjel, valamint a’ tejes Riskását, jó izîìn meg

ette - ’s nem fok ido' mulva le nyugovánlt. ——

Másnap >‘alsó ОШ: FalubóLfelsö ‚ОШ: Falun kerefz

till Tsik felé elindultunk, — De meg-érdemli Oláh

fain, hogy többet fzclljak rollal. '

Ez a’ HelységV1v 't Fàluból all: az alsóbol, e's _

y a' felsöbböl; mind а kettö egymáshoz ragadván,

igen hofzfzfm nyulik, Fekfzik egy magos Térsé'- ~

gen, egy felöll Hegyek alatt.' Jol épült Наши

` bit', a’ meilyek mind fa-Házak, ~fioronálliol фин-Ц

tek, és réfzfneńnt meg tapafztva, ’s be' mel'zelve д
'

. _ \
м
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~vagynak, réfzí'zerint tapaí'ztatîanok, és deïzliákkal

чаду `sendelyekkel fedettek. - Еву eglf Gazdá

1:lak jó паду Udvara van; azon Lakóháza (меду

is еду his pitvarból, еду tágas Lak-fzobíbol és

еду Ка111а1°21Ьо1 áll rendfzerint) kiîlön Simi háff. ,_ és

еду defzka fa-vágó Szin, mellyet Árnyéknek ne

денек külön; Iiìálïó-is mét külön. Az [741111111

nak defzka книжек vngyon.  Ha a’ Lakf'»_

Y Yfz'obíîha. bé mégy, еду tsinos tágas Szobát lárfz, jó

I' Gerendázattal nem tö'rpe ajtóval , és elóg magy

Èiveg ablakkal. A’ Szoba közepében @gy 01210

váts. van, mellyen чаду kemler,` чаду gy'ipju fo

nalót femelle,> чаду а’ keum 0131121, Го: nella Суа—

pottatÍisfa- A.’ Geïendázaton fok kender, és

gy'apju fonalat fzemlélhetfz', a’ falen реши, a’ fok

‘ ш1пдеп1`ё1е31й21 Efzközö'keç egy két lSzenlî Képet 1

YKerefztet, és Olvesot; inert az Oláii falufixk mind

:gy Valláson vagynak. Az Oláh fnlufiakrol meg

~ jegyezni méltó, hogy' ök _az Orfzágbau еду knit-'u

‘Megyéryrefzneh és tulajdon Izarirdictz'oval bir

nak, valami Vármegyétöl , Széktöl чаду Várostól

függésben nem léqén, Privilegíumok régi és elsò'

Leopold Tsáfzár 'általis meg-erösictetett С). ÍEzenl

f Privilegiumnak erejö fzerint ö nékíek egy Kixily '

 

С“) 01511 falutól nem mefzí'ze )ragyon еду Zete

Alaks: nevů Sze'kely Helyseg ‚ xxxer hasonló

külò'nò's Szabadsaggal bn', ’s mind a’ kéc

Hely§ég az ugy nevezett Taxális Helyek

.közze taŕgozik , gf meläek Erdélyben пеш‘

kevesen vagynak, és irlályì Városokhoz

hasonlók, f5: a' Kir. Vàrosok~is a’ Taxalìs ,

Helyek közzé (11’ fzónak legftágasabb,értel'~

mében) értetödnek Erdélyben
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надавив еду Tanátsok ,' és két Hellység bélx'

Birájokfvagyou , a’ melly Ílldgistratussok min..
dennémìì Dólgaìkûî folyîaitya. lA’ Peŕeket az elsäi

Urban а’ k. Fiscalis Director elejébe vifzik, а’

kinek minden Efztendöben yoda kell jönni Так,

-vényt lámi. __' De а’кага1у1тдьшю: а’ Guber

ninmhoz és а’ Féjedelelnhez-is ишак fenyebb,

A’ Király Birójokrol vkérdézösködvén a’ Gazdafz
y fzonyomçol; azt_fe1elé,'hogy a’ bizony Ésak olyan

botskoros minfa’ tö'bbi botskòŕos Lakos, In Ро

liticl's egyenésexi a’ Királyi ancrniumtól függ

nek, -' Az emlìtett Privilegiunz fzerint továbbá

minden Katonaságtol-is menttek; külò'n Követeketis4

küldenek az Orfzág Gyülésére.' -l Gazdasági álla?>

potjáról Oláh-falunak azt lehet meg jegyezni: hogy

a’ Lakofsai tsak a’ пешка kereskedésböl , és a’

Szönésbò'l keresik Elelm'eket, Ugyan-is termékec

len földjök lévén; a’ Gabonának femmi neme fem

terem, ki-vévén a’ Zabot." Azérf mind a’ Gabo

‚лёг, mind a’l Töröldsuzát,j mellyel eröfsen élnek,

y pénzen ve'l'zik; pénzt pedig tsak a’ fával való Ke-V

reskedésból fzereznek. Mert шву Havafnik vngy-`

пак, а’ „ko'nnan' a' щ; fzebb meö Шт bav

_ségbe'n кардан. „Агокьы azufánffürérz", Malmaik

fegittségénel ‘De'fzkákat kéfzittenek , a’ _imellyeket
паду fzámmál vifzik ell-adni, különösön Segesvárra,`

М. Vásárhellyre , _és Károly l'<`ejérvána;` azomban _

' n nem kevés faradságokbá jut af fzegeny Oláh falu,

ûalmák, azon Élelmek Ke'ŕesésének módja. — А’

fok fával való bánás', annak ,hordása, emelése, a’

fok út annak vitélében, nékiek igen têrhes, Az

öregebb Emberek nálok igen el-erötlenedtek , és

meg romlottak, föt kevés jut közüllök Vénségre.v

Innen vàn, Вову _а’ Férjfìak fzáma közöttök az

l

LMA»
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Àfzfzonyokéhoz ke'peß Шквал kìfsebb. »__ A'

ini a’ Szóvésbeli fzorgalmatofságokat Шей az

мамашами: annyi Kendert és Gyapjut für:

Gyapotzátìs mindenkor meg-dolgoznak a’ meu

ùyivel a’ шавок Ruházatbèli fzükségeikcr ki-kcll

èlégirrenek _ de rubber: nem.y - 

Oláhfaluf elhagyváu l, egy darabig шея.

'menvén , a’ Havas felé Hegynek tzu-tommk , és
tsak h'ämm'v lréa is értiink; a’ hon'nan а‘ két Ola'h

fam ‘káfzáuó réfjeivel, zab, és Render {выды

vel egygyütt fzépen lehetett látnì; шитьё, ho'`
ínefzfzebb` ‘noil közehabb Hegyek vetettek határt

a’ fzemnek. — ` А" Hegyen xńellyeu jöttfmk.

1az Olàhfalufìak Erdején mentünk kerefztůl, -'

Innen vefzìk а` Lakosok minden épìttö fá#

jokat: az`Er§ìö nagyobbára Biìkkös. A’ Hegyen

¿è réfzerint az Erdiiben vagyon a’ Széna füis, és a’

Laimsok a’ Kafzállàsra ’s {вмазала röbbnyíre

Lóháton fzoktak ide fel járni. --` Ezen Erdön не.

ŕefztül menétç , fok gyökeréstöl ki fzaggatott лаву

fa'kat Г2еп11ё1сет5— ezt egy eröss fzél tsinálta a'

mult Efzteńdóbén, a’ щепу ugyan akkor а‘ Lakosok

bizonyittása` fz'erint »a' Havasokban-ìs aunyì кап

tett á’ fexiyö fakban, hogy al mint~ mondották a’
Man-haisl álig járhat a? fok le-dült, és öfzvé romlott

:fa miatt.;I ,éppen ez- a’ Szél pkozta azt-ís, hogy

a’ Lakosok kénteleńittettek egy fenyò’ Erdöt а’

Havasokdn, más Helységtöl bérbe venni, hogy'

Tô'ke fájokbati (Яду nevezik az't a’ fenyö fát, mely

böl a’ Defzkát- flìréleik)rńlelyböl való Kereske

dés ältal élnek, és a’ mellyet eddig a’ mago'k Ha

«нацисты vettek, fzükséget pe~1áfsanak. Евреи

ézeni паду kàrérc pedigl mellyet Ol'áh ‘fam mind' i
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Havason, mind n’ Недуги lêvö выедет fzenve'ŕ

:lett , a’ Felséges Királytol ezen 1794dik Efztm,

(Юге Adója el-engedterett.

Utunkat az elöbb emlitett Erdön еду databigv

» folytatván nem fokára magcfsabb Hegynek знает.

‘ tl'mk menni. ~ Пётр—15 а’‚’1`511101 Udvarbellytöl.

el-válal'ztó Havason álßal vifzen :izI út. Ezt a'

Havuft a', mint emlékezem Tetöfönen nevezik. Kép

zeld a’ leg kóvefsebb útat, ahol a’ fzekér egy nagy

Loröl a’ mafìkra döttzen és нёс felé Инд/311111111;

аттЬап gondold, hogy egyfzer liegyre kaptatz,

ч ‘maillot’ lejtöre erefzkedel, a’ lhol a> köveken a’

" L6 fzüntelen llkamodìk; gondoly továbba' egy'

fzorofs útat, а` 1101 ritkahellyt áll ki egy fzekér a’

máíìk шт, igy meg tndhatod millyen az út ezen>

а Havason: mentöl magofsabban jöttünk .‚ annál.

rofzfzabb volt. A’ Hegynek magofsabb réfze Fe
nyo' fákkal fedett, ittis amortis еду kifs parakotskaY

ered, - hives van, es véfzi az ember e'fzre,

h'ogy Havason jár. —- ' Kezdvén a’ Hegyröl lej

; teni, felette alkalmatlan volt ugyan, az útunk, de

` :i/.ért ne'ln'ink egy más Gyónyörüség eleget сеп.Мш—

i.emölI ¿nkább ki »jöttünk а‘ Fenyvesböl , amnál`

fzebb tekïntésre való Tiigyaknt kapott fzemìink,

az мистик „meg-ielenö gyonyörü Vidékben. -

Az egél'z Tsik-Széké fzinte egéïz hofzùában és

egéfz fze'ìében elöttünk állott. A’ Hegyröl ŕhofzfzan

e1 nyúló zöldelld kies Térséget, a’ falnkkal ed

Íìitt, mindenütt a’ Tsikot körül vévö Hegyeket,`

¿s Наташка: ‚ balról különöl'sen ‘- Gyergyónak

kopal'z köfziklás Bértzeit, fzetnbe ,velunk a’ ‘Ha’

tár-Havasokat láttuk; lobbfól a Kafzom? тмин"

01111151216 Hcgyeket fzemléltük' '_ my gyönyö't'
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rüs'éges rekinret , melly a’ Iegfzomoruabb Ember:

ìs meg-vidçímicharná. — Mert lehegetlen volna Em

beri iátó fzemnek а’ Terméfzetnek oly nyilván ki

láttzó fzépségét meg-nem esmérni ‚ és Emberi

fzívnek, azt egy bizonyos Öröm  érzéfsel nem

érezni,  ' '

Le jutván а’ Hegyi'ò'l egy kis fél óra- акт,

Sîeredára, érkezrünk, minekuraînna UrunleOláh

Ватин fogva fzinte riz órákat tartettyolna. ——

Т82К‹8{ёгс3а egy alkalmas nagyságú', és

fzép'en épiìlt Falu , Téren fekfzik еду hofzfzú domb

elast, közel az Qlt Vizihez (а’ :nelly-is Gyergyó

ból e'redvén Tsìknak hofszáll el-foly, és Hegyek

Ватт Háronifzékve vcfzi iltját) A’ Lakosok mind

Katona Székelyek. Еву kis távůlságra fekfzik a’

Falutól а_’ Vár, a’ me11y a’ közel lévò' Tcmelì Раз?)

susra nézvie az Ellense'g be' ütésének meg 'akadáß

lyoztatásáért, van épitve Még régebben épiilr, u. m.

1620bä és akkor Mikóvárnak hivatott Mikó Fe

хетты az akkori Tsik Gyergyó, és Káfzony’

Székek Её Kapitányárol а’ ki épittette; de azután

a’ To'rokök x661be bé ütvén el-ronrorták, кашу

Tsái'zár pedig njra helyre á'llittatta; ez a’ Vái' ki

tíiny, és nem is tulajdon eröfség', négy fzegeletre

van épirve’s egy Kompániát veher bé Örinecá

nek. - ' »y

' Egy' négy_ fzegeletü nagy Épîìletnél, :nelly-is

Kaleárnya ‚ más egy nimsen benne. -' Azelsö

Székelly Gyalog Regement Oberltere itt {донок

lakni. - Tsik~fzeredáról а’ Тешей "Pafl'nsra'eßye*

nes út gifzen, 8 óra alatt a’ накапать“ el _1“
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het jntnì , a’ holowi's a’ Cońtumácìa, Harmimzad

és a’ fzélsö Örizetek vagynak, -- 19{ёр- Viìen túl

a’ melly Falut az ember T'sik-fzeredárol leg 111361111

is’oda közel éri, több az egél'z Наши“. _fzélig

nintsen; ugyan is Tsikfzereda háta megett egy fél

órányìra' már a’ hegyes Vidék kezdödik és едем

а’ Széìig tart, a’ mellyhez 'közel a’ Hegyek-is

inkább Мне fúrüednek, és nagyobbra emeìhednek -

Havasoka.: formálván. —— ‘

l

' A’ Pafsustól nem mel'zfze еду G_)fémes Lunka

neviì Vòlgyben az ember Lakosokra talál , de ezek

‚ valóságos faluba nem laknak 3 hanem ittis, amottis
Гипс fzélyel, legy egy (ворог: Házakat láthatfz.

Ezek а` Lakosok Székellyek ,» kik lafsanként ide

` meg--telepedtck; nagyobb réfzint a’ Tsi'ki falukból

vonták ide magokat, de réfzfzerint Moldovából-is

jött §zékellyek,vagy Magyarok, mert ugy kell

megìtudni, hogy Moldvában illyen ki vándorlat

нац-1111151: Székelyek igen fokan vagynak, és ne~

vezetefsen ezen utolsókn'ak két пазу falujok-is

vagyçxnf- A’ melly öt Magyar falut telepittettek \

lìukovinában , az-ìs ` mind ollyan ki-vándor

lott lVIoldovaú,` Magyar, és Székelly Lakosokból

áll , kiket oda öfzve vontak. ---I '

Ezeket az emlitett Gyémes-lunkai Lakosokat

Y af таянии ’lîsańgokrzak nevezìk: lehet hogy ez

a’ Nevezet onnäîrjön , mivel ök vándorló Emberek

és Lak helyeket gyakran el hagyták; az a’ -Szó

Tsángó pedig, ollyan értelemben ŕérexik mint

»' kóborló, vándorló.- Az ö Gazdaságnk föképpen

a’ Juh tarlásban, és Marhákban áll , а’ Wildes



А àdót _mínbmás Lnůsokfìzetik. A’ földes Ига

ságnak is (mínthogy mindlnagyobb Székelly Bix

tokosoknak, és úgy neve'zett_Székelly Nemesek~
nek С“) ЕёЩёц 1а1{11а.К)_ Тиха: ñzetnek, паду l

rezan: Karonák; шк щам im {11111 kulömben

is Kalonálmak lévén conscribálva , a’ falukbdl

ide вытащи. ~‘ 5 '

\ l

Tsík~Szeredáhqz egy kis fél ¿rl a’ Somolyai

китом ‚ a’me11yìs ègy'Templ'ommal, és egy Kä

Pohlával egygyült az иву печена: Somolyoi недуги

fckfzìk. AÍTemplom, a’ mellyben ogy Gymna

. jìu'rn-ìs yv/agyon , ‚а’ Francisçánuaoké, és ezt a’ ieg

ïégìebb Kìaftromnak mondják- Erdélybe. Máx а`

nzenharmadik Siázban' itt, a’ mint mondatik Ва

таюьуонакгае nem tudatik hizonyofsań mitsoda

Szerzet. А? Hegy alatt, чумы Virdotfalva,

más {вы Tsobád-ŕ'alva nevüfahìk feküfznek. —-`

Tn'Á-Lg'ìareddrol el~jövén , folytattuk , 1511111

vkm .Háromfzék- ш; Tamás falván, Szent Kiri

. lyon , ës Копий: nevîi Falukon , mind derék Hely

ségeken jöttìink kereí'ztül, Három órai menés után

а’ Nyergeà пес-11 Hegy ali értünk, tnind addig a’

leg kiefsebb Térségen тет/ел ‚ Gabona шаек,

Кёпдег földek, és“ Тигр Rétek танец. A' жуете“.

Hegye(T/sikot длить Káfzontól. Nagy Неву;

„gy jó Ш óra keu af mig az ember a’ Hegy tere

("*) Minden Székelly ugyan Nemesńek .tártatílf,

de bìrnak а‘ Székeìlyek kò'zötr ffokan`D0~

nátioval, és Arínálís mellerr; és ezek fulal" .

' donképpex; Székelly Nemesekuek nevezgeœ

Jako Р“ ` `

ï д 1
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je're ki~ér, а’ teîején egy degy fzegeletü Sántz

„Буди, _g A’er jövetel a’ Hegyröl egy fél óráty

lismét `meg tart, le érvén pedig az ember` rövíd

' idö alatt Kál'zon Ujj falu'on jo', cgybe. a’ Káfzon

fin Szék Helységei köziil. - .KQ/{on falli

' Völgybe fekfzik , derek Helység; rél'zfzerint fznbnd

\

‚мидии—и _A _ __".

Székelyek, réfzfzerint Parai'ztok lakják , a’ kik-n’

nagyobb Székelly Birtokosok, .vagy az ngy neve

zett Székelly Nemesek földjén laknak. —— lanlá

snkra nézve Cntholicusok', valamint a’ több Kálzon

Sze'ki Helységek-is .‚ mellyeknek fzáma 'öt, Innen

el menven útunknt egy hofzfzú Völgyben folytat

tuk„ a’ 1101 a’ Káfzon patakján kerefztůl-kawl kel

let mennünk. Két óra alatt az embei` Káfzon lflu

Székböl ki jut, és Szent Le'leken-túl (mellyis_a`

Kálzoni Hegyek végébe fekfzík,) Három -fzékbe

ér. - Jobbra Szárazpatak, Peselnek és Karatna

nevü Helyse'gek es_nek , mellyek Fejér»Vá1-megyéhez

tartoznak , igaz' hogy ez kiìlönös (*). Szent Le

leken G. Mikes Ur bi1', s` kinek a’ Hegy allyálgan

egy régi és meg romlott Kalte'llya vagyon. Ezen

а’ Falun túl az ешЬег a’ leg fzebb iik Térségre jut

ki, a’ Hegyek mind ke't réfzröl igen mefzfze 151702

van.

‚ \ (*)`Vagynnk még Háromfzéken ollyan Hellysé

gek , niellyek Fejér-Vármegyéhez tartoznak,

de ezek Három-i'zéknek а’ fzélében feküTz

nek, Háromfzék és BraiäóÑidéke kò'zt, u. m.

Hldvég és Arapata'k, Ezek a’ Nemes Familia

Iolzágni, a’.mellyeket még a’ 4dik Béla Ma

gyar Királlynak Dona'tz'ojából birják, melly

akkoron , a’ mint azon тёк meg lévö Donatio

mutatja, Tatárolitol el-pulztittatott Föld és

.nz elött a’ Székelyeké volt. -_-_

Tsikhez hasonló Terséget láfz , tsak hogy Ь

1—
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гп’ёд egyenesebb , és fokke-l nágyobb ki terjede'slî;

fzép Gabona földek, Rézek, és fok Haritska че—

tések mellert megyen el-az urad.l Irt is amottis

YHelységek özlödnek fzemedbe. Sz. Lélekröl еду

fel óra alan bé-jutottunk Kéìdè VásárÍzelb/re.

В: inás nap fzinte delig mulatván, ekkor el men

tünk Al-torfára fö Hadnagy G. к. Urnak Шкода—

tzisára.a` kivel fzándékunk volt a` Büdös nevü пе—

vezeres Hegyhez menni„a’ впадет Lyukaknak,

és а` Hegyalatt lévö Bor-vizeknek, és Feredöknek

nem külömben az ehez közel fekvö тадоз Недуги

ép'últ Bálványoá Várának meg tekintésére. Al-Torja

Kézdi-Vàsárhellyhez., еду fél órányira esik. —
Innen не: óra tájban el-indúltunk , és Fel-Torján,

`«gy magy Falun menvén által, ezenHellységen túl,

` taak hamar Hegyek közé érrünk bé ’s fzoros 761

gyeken кед-шип négy óraí menés után jutottunk

a’ Biidös Неду alatt lévö Bor `vizhez, mellyis еду

kis Völgyben fekfzik. 'Ez igen jó Savanyú-viz.

A’ ‘Bálványos LValra~ is itt гении ‚ ёрреп a’ Büdös

Неду’ által ellenében a.’ Völgyy felett, a’ honnan
elle fel is-lehet mennî, Ez а` Vár еду igen magos

Hegynek tetejére epittetett , felette régi, és már el

romladozott. Hajdan еду егёГз Kalìéllyból állott,

к mellyet kétfzereé Kö~falak vettek körüll , munkás

eröfsége-e's épittése рейд тёд шоШв ki сект;—

a’ fel menetel igen fáradságos.- Vélekedesem fze

rint "шок, а’ kik ennek a’ Várnak épìttésének leg

v alább neveztetésének idejét akkorra tefzik, a’ mi'.

'kof szf. Inván Király Erdéuyf Мадуаг Orfzáehoz

Катает ‚ "îalán közelittenek az igazsághoz. Ивуар

is ‘a’ Neve ez'en régi Várnak azt láttarik mutarm,

Вазу a’ Bálványokról, чаду Bálványozókról ne»

\

“ад,

и ‘ l
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`те21е111ь Ти631111 pedig ezt а' НШбгййЬЬЫ, _

hogy -Szent Iûván Király a’ Kerefzténységet tei-_.

jefztvén , minekutánna атак kemény Ellenzöjéz

az Erdéllyi Gyulát шея-дуйте, és Erdéllyc hatal

ma alá hodicotta volna, irris a’ Kerefztény Val

láß buzgoan, for igen buzgóan t. i. Бедуин-е] ter-'

jefztette, A’ `vadeMagymo'k, vagy Székelyek

köziil pedig fokan mind Szt. Illvámwk, mind а'

Kerefzxény Vallásnak vakmeröen ellent állottsk , és'

magokat mind a’ függetlenségbe , mind ìpogány

Vallásoknak gyakorlásában шея-511311511: mindm

erövel шпат. На tehát ugy vélekediìnk, hogy

ezt a’ Bálványos Várat a’ Pogány Magyarok , vagy

Szëkelyek a’ magok опытом-а, vagy meg tartá~ `

okra. épittették, vagy ha már akkor fenn állott,

magokat ebbe vették, ée itt oltalmazták, és hogy“

ö' rollok anint Bálványozókról neveztetett вам- _

nyos Várnak talán valarnit ki-találtnnk. Ezt az

okoskodáñ eröfiteniláîfzik az. hogy még más Bál

ványos пек/11 várat is taláhínk Erd'ëllybe, u. ш. а`

52а’1п05-П37й1' mellett volt régi Bälván'yos Vânt,

a’ mellynek Köveiböl a’ moíìzmi Szamòs Ujvári

vVár épinetett. Azomban ezek mind vélek'edések,

és Hijfóriai dátumok nélkül'tsak találgatunk, —‹

-‹ Minekelötte a’ Büdös Hègyre fel mentîìnk

volna, elöbb `az alatt mentiinka’ Sóósmezö neve

zetîì Völgyhez., a’ melly á_’ Büdös Hegynek más
oldala alatt fekfzik. A’ nevét ez a’ YVölgy onnan

vefzi, hogy ebbe egy Sóós forräsotska faked, a’

mellynek Vize a’ Völgyen e1foly, de lafsankénç
191511161 be-itatik» .-. п ` A

L_A
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Elben a’ Völgyben vagyon еду Savanyu  viz

is, a’ m'elly Шеи: егёзз; ugyan ebben a’ Vöigy

ben pedíg a"Büdös Hegy által ellenben lévö Неду

nek allyában »vagyon egy meleg kénköves Feredö

is С). Ä’ Sóós mezöröl a’ Biìdös Hegyre men

tiìnk fel; 36 daràb ideig kell menni , és (от: kell

hágni ¿zen 'az erdös Hegyen, a’ mig lz ember a’

Büdös Lyukakhoz ér. Az elsö Lyuktól mèfàfzetske

a’ második, ehez_va.lamivel kò'zelebb a’ harmadik

biìdös L'yuk fekfzik 5 "mind egygyik nagy Kö-Szik

láknak töve'ben. -- Már közcledvén az ember- a"

nehéz Гиды érçznì kezdì, a’ Lyukhoz érvén ре

йки а” Qzag maid el fzenvedhetetlen. - А` Biì

dös kö a’ Lyukban a’ Köl'ziklákat egéfzen hánän
módjáma.v bé vonja, —— -ugy hogy azok` kivülrò'l

тщанием látszanak. ` Az elsö Lyuknak ajto

jához könnye'n `el mehetfz , és bé-rnenvén egyebet

еду Lyuknál , щепу fzéllébeh-is hofzf'zában-is négy

ё: lépésnél „magofságában pedig kót ölnél nem több,

ésïBiìdöskîiVeI bé vont ‚ка-гадами ‚' nem láti'z,
. de fokáig itt ki-nem álhatod , mertv lélekzetet venni

y ártalmas föt halÁlcs-is. На ezen Lyukban vala

mìnt a’ tötibiben'is a’ Nap bé-füt, ugy ollyan _mint-

Ъа belöll tsupa tiìz volna. —- A’ másodìk Lyuk

shez hasonló, af harmadlk mindenìknél nagyobb,

és a.' belölle ki gözölgö Гид; егёГзеЫ) és ollyan

nehezen fzenvedhetö, hogy a’ Lyuk’ nyilásánál-is

alig lehét állani. A’ Büdös hegynek második 011111

lán hasonl'ó Büdös köves Lyukak надутый. ‚Елен

közt a’ leg nagyobbat G_yilkosnak ведет!» mi'

 

С“) Kò'zel ide esik еду паду" T6 ‚ mellyet a’

Бит Auna Tavának ьтак.
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vel egy Ember, a’ ki bele’ ment, ott vefztette hir- ‘I

telen eletét, —— Ennek a’ göz'olgéseit a’ többi felett

.Gly ei'ösnek lcnlni mohdják ‚ hogy az ott el-repülö

4lvladarakds annak („мы meg ölettetnek; а’ mint

моду is illycn döglint Madarakat annak nyilása

сит fokakat гаммах. Moíi azomban ennek a’

nyilásánál a’ felette Шуб Köfziklák le fzakadoztak,

a’ mellyet egy Меж} tsapásnak ereje okozott. -

A’ Szem fájdalma len hnfznosnak tartarik ezekbe

a’ büdüsköves Lyukakba való bé-menetel, azért~is

gyakran mennek beléjek a’ Vidékbeli Emberek:

fzììkse'g azomban, nagy „вдували tartani, és a’

mint elübb-is emlitettem lélekzetet nem venni,

.Fichtel ama túdós Erdélyi Mineralogus és volt Thé

saurialis Tanátsos, a’ maga Erdély Orfzági Мйпе—

rális Hilioriájában , (Beytrag zur Mineral- Gefchichte `

von Siebenbürgen 2 Theile in 4to) egy meg be..

tsülhetetlen Könyvben böven és egy Terméfzet Vi’s

gálónak módja fzerint irja-le az egéfz Büdös Неч

gyet. Az nyomoson elö adott vélekedése fzeq

rint az egéfz Biìdös Hegy valalxa egy Vulcanus

volt, és a’ fok Büdösköves Lyukok , mind meg

anńyi Tüz okádó nyila'sok vóltak, a’ mellyek,

vagy _az okádás által felevettetett, vagy az azután

idövel bé vagy le fzakadott Kö-fziklák által bé

Ем” az-is láttatik bizonyitani hogy

kFichtel Urnak tapafztalása fzerint, az egygyik

nagy Biidösköves Lyuknak (mellyet a’ mint emlitet

tem a’ Menykö nein régen öfzve гомон) a’ földje,>

inelyen az ember állott, ingadozón'ak lenni гаш—

.tatott, és ngyan azért az alatta le'vö üregséget

gyanirtarta. — A’_Köfziklákat a’ L'yukak кати

meg visgálván, azokat туг-Шнек nevezvén, egy

91)! кед-пешек lenni, сайта; а’ щепу jVulçGIwJî

l
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l lLaiväbói' чаду Tîìz okádó Hegyi Hsmnból, az

efsönek ’s hónak hpzzá járulásával a’ nap melegi

tol öfzv/e tömetett, чаду mintegy öfzve fütterett.

Ez a’ K6 fejér v_agy'fzürke, чаду verefses fejér,

_killebb daräbjaìban hangot ád,l a’ vizet lafsan be?

fzivia néha рогигдоз, fzáradtt és könnyů, a’

Németül ‚иду nevezett (Буквы: leg t'cbbet ür.

Ezek a’ хатки es fzerre fzélyel ely-hányf'ku

darabok hasonlók azckhoz a1 Kö-nerrekhez a’ mel

lyek a’ Vesuvius Hegyen találgatnak, ёь annyival

inkább bizonyitnak arról Ъоду Tiîz okádó Hegyböl
vettettek-ki. '- FÍCÉtel Urnakllmeg jegyzése

fzerint a’ Büdös Неду а’ maga leg u`tolsó окам

Sában, Salak avagy Tajték Каре: vetett ki.

Ugyan-is az egy'gyik Üreg vagy Lynk alatt az
egél'z föld fzinét olya'n,.Köv-nemmelfe1 boritva ta

lálta a’ xVi’sgálódóy Ur.  Az egéfz'Biîdös Hegy

teli van Büdöskövel, mellynek gäze annak min-I

деп rëfzeibe el-hat. -— A’ Hegynek allyában tìibb

helyekeu zehef büdöskáwes felder ki mi, а’ mim-

hogy e-gy helyen legy négy ölnyire , de a’ fullafzró

gözök miatt tovább nem viretheten, és fel Ьадуоп'

Stollnát lehet látni.  , , ‚

l

ì A’ B'îidöskò' Lyukakon' туш me'g jó darabot

lehet menni, mig' az ember a’ Неду tetöi'e énfn

nen pedig Tsik-Székbe lehet bé lámi, -- Kelletett

jó fél óra mig a’ Büdös Lyukaktól a’ Hegyen le

jövén vifzá. érhettünk nz elsö Bor-vìzhez , ß’

Bálványos анис, a’ honnan a’ Sóós mezöre men

tiìnk vala. Innenrsak hamar haza felé indul'V-“k

és fzinre éjfélkor Kézdì Vásárhellyre bé-is é\`k@Z‘

Шик. -— Kézdi Vásárhellyröl pedigmáS'NaP ю"

vább folyta tuk Utunkat. -
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" Kégdí .~Vásárhelly egy nagy de nem fzépen

épült Város , többnyire mind al-Házakból áll, -

a’ mellyek ittis valamint az egéfz Székellységen'

fendellyel vagy defzkával fedetsek, A’ piarzon-is

az eínber tekintetre méltó Epületet nem lát, a’ Re

iormatum Templqmon kívül: e’ pedig méltán ér‘

demli, hogy fzépnek nevéztefsék. Mind nagysá

- вага, mind kivált belső Architecturájára nézve,
Q a’ fzép és meílcrséges épittésnek példája Erdély

ben. A’ M. Vásárhellyì és Kolosvárì Reform.

Templomok utánn ennél a’ Reformatusok között

nagyobbat nem tudok, és Vfzépségére nézve mind

járt ezek utánn," és az Igeni Reformatum Tem

_plum С“) utánn téfzem. A’ Catédrác azomban

igen tzifráuak tartom, és а’ fok helyen való vi

rágos feûéseket, és pettyegetéseket mind a’ falon '

mind a’ bóltozaton éppen nem ditsérhetem. Ax Tem

plomnak külsö architectúráját ditsérhetem ugyan

valamenyire; azomban nem találtam fel- benne a’

fze'p Simplicitáíl. —— А’ Torony a’ Templom elején

a’ homlok-réfz’ közepében vagyon, és a’ Templom~

hoz jól illik. —- Azomban fokat el véfzen a’ Tem
plom fzépségéböl az, Áhogy Kö-fallal van körül

kerítve, hogy a’ piarzm háttal van, és hogy Гаа

bad helyt nintsen. - A’ Templomnak által -ellené

` Alaan az Oskohház vagyon, mellyis egy alkalmatos,

Epület;A ai Oskola egy a’ nagyok közül és a" főbb

7Oskola Hlíromfzéken.'- Ennek a’ Városnak fzép,

és nagy Epülettyei közül тая nem tudnék említi

teni а’ Stábalis Háznál, holottiaz második Szé

‘ ч
 

p
Í ‚` ' l

ш I'm FeléY'V'n'ma éh: k" 1 '-ol -L- _iéï-Váfhoz fekfzik'gí я 026 Ka; у e



‘jf

~ kelly Gyalôg Regixnént Oberfìerînek Quártéllya

vagyön a’ Regenregt Cancelláriával együtt.

Ké'zda-Vásárhenyr, @gy из так „11111121

j? el Катит. _ Ez egy Баш, melly Резеды

megyéhez tarrozik , és a’ mellybep a’ Minorìm

Barátoknak nágy Klañromok, Templomok, és Us

kolijok vagyon. Falunak elég 'fzép Hellység. La

‘knfsai többlíyi/re mind Catholicusok, és Magyarok,

игу Oláth; kil' hogy ez n’ kis Fejér-Vírmegyei

‘ punctum ¿hem сыщик közelèbb a’ Fejéerármeg'yç
ŕeßéliéz. l: K

Kézdì-Vásárhelly népes belly ,_ mintegy 111

ezel' Lélek vagyon benne ‚ mind {znbad Székellyek, ‘

Vallásokra nézve Reformátusuk. Az Emberek igt
igen fütüen ишак, egy más hátán ugyv fzolván;

игуан—13 fok, Házaknál'négy öt vHziznép мкл:

egygyütr еду fedél alatt; még több hellyeken' lehet

pedíg lámi, _hogy еду Udvaron', ké: három, négy

Ház áll, ugy hogy Udvarnak majd í'emmi helljf

nemmmarad. Nem tndom. más okáç miért nem épi

tenek inkább a’ Városlfzélén mint ugy ‚еду másra,

hanem azt: hogy ezen Valrosnnk igen kitsìny földje

yagyon. _ -Az ide ¿falò Laliosok nagyobl) réfzfént
` mind Meller-Emberek, Yés fok féle Kereskedést 112

' nek, föképpen `Brafsóba és a’ két Oláh Отит,
az,v Ojtazi és Bozzai Paf'susolnon `által. _ ` A.xl

fabricatumoê (Kéfzimiények) mellyek ezen Vá

rosból ki vitetò'dnek, kivált képpen minden féle

G_yapott, és Gyapju Szört хита-111111161,“ és meg
kéllàzitett lbörökböl állanak. Ióllehet a’ Kézdi Vál

sárhellyìek nagyobb x'éfzënt kereskedü és Meller-y

Embegek még is' e’ mellett Каковые—15, és ez а’ Vál'os

еду _Compániát ¿Hit-.ki ,» é’ тент Comribúció



f

is бис. Azomban ez a’Mezb' Vâros kîîlönilsò'n azon

Okokból, minthogyKézi-mivekböl és Kereskedésd

böl élö Hely leven, а’ Katonáskodán канат ranja

lenni, és mivel külömben is Taxalis Hely (_az az

tulajdon ~Inrisdictioval biró Szabad Mezö~Város , a’ '

mely az Orfzág Gyììle'sére-is Követet kiìld) mar

ke't Orfzág- Gyüléseken siîrgette а" Katonaságtól

valö fel fzabadittatását , a’ több Háromfzéki Taxa

lis'Helyekkel, `ul ‘mß Beretzkel Ilyel'alvával, és

Sepli Sz, Györgyel egygyiìtt , melyHelységek гнёт!—

nyájan, a’ Katonaságtól való xnenttségekröl, régi

Privilégiumokat-is kivánják mutatni. g

K_e'zdi Vásárliellyröl el-indúlván, elöbb Le'cz

falva nevü Hellységbe mentiìnk, onnan pedig Za

binlárn,` a’ me-lly Helyen a’ Háromfzék közönséges

‘Gyiilései гиены: tartatni ‚ а’ G. Mikes Kafiélyába;

ininthogy ez a" Grófi-ház bìrja anolának nagyobb

réfzét. Azomban az Archivnm , és a’ Tömlötzök nem

itten, hanem Sepfi Szt. Györgyön vagynak. ZH’

bola közelfekfzik a’ Moldvai Szélekhez , egy fe

löl távolotèkta Havasokkal meg környékezve.«.' '

' Itt éppen ekkor közönséges, és Oi'fzág Gy'lí- `

lésére kéfziilö Gyülés tartatott. A’ Székelly Neur

zetnek a` Gyiilésre b'é-nyujtàndó ’s orvosláfi kérö

Sérelmeinek fel olvasását hazañui fzivvel hallottam.

A’ több közönséges dolgoknak pedig fzép , és ren

-des folyamattyát, és az okos Kormányozáli (vitte

pedig ezt а’ fö Királly Biró Ur) örömmel сарай

taltam. Nem tehettem azomban, hogy ezen Суй—

lésröl egy fajnos meg jedzésem’ ne tegyem ‚ ezt

t. i. hogy egynellány föt ugy fzólván fok olly

panafzok fel vétetödésnek'kellett tanújává lennem,

\
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almellyeket Gyermekeikt'öl meg verelterett , meg

fzidalmaztatott, vagy meg-verteren Szülék adtak

bé. Bámulva kellett febes Sziiléket látnom fiaik

kezeitöl meg febesitve. - A’ дешев Sze'k Суй

lése azomban nem hagyta büntete's пенни ezen ter
me'fzet lellen való Накат. ——

‚ч

Zaboláról а’ fö Királly-Biró Gróf Mikes 15—

lnos Urral volt fzerentsém (fîonba mennem , еду

Helységbe ‚‘ mellyben еду паду vréfzt ez a’ Grof

Ur bir. Kaûéllya паду, és fzépen épült, alkal

matofságokkal bövölködik , Iñállója válagatott Lo

чаши teli, Ló-Iskolája паду és fedett, Kertje

-fokat igérö. Nézd« lneg azomban ezen Gróf Házai.

пак belsö el rendeléseit , visgáld meg “Падают:

Bibliothecáját, fzemléld meg а‘ fzép Réz-mettze's

Képeket; v*és `tapafztalni fogod , hogy ennél a’ Наг

nál a’ jó ízlés nem idegen. Uzonból Brafsó ifelé

indúlrunk-el. нёс М. fòldnyi menés ищи, а’ Szé

'kelly föìdröx Áki érmnk, штат затаи, шепуяз

еду‘паду Száfz Hellység Bi'afsó Vidéken', a’ hon

nan Brafsó egy Mföld, -- ‚

Az egéfz Háromfzék С) еду kies Vidék. A’

leg-egyenesebb'Térségen megyen az Utazó minde

nütt; kòrös köriil apróbb Hegyek7 és ezek Мю.

megett magafsabban fel ~emelkedett Havasok vefzik

fzinte egéfzen кати; а’ Eartzaság, vagy is Brafsó

Vidéke felé Тérség vagyon. Реши felette terme’

\

  

CF) Haromfzék hái'om Székekböl ugy míntKézdi,

Sepsi ‚ és Orbai Székbò'l áll; mindenik Szék~'

nek külò'nò's 'Iifztsége ‘vagyom -

-с

. f”
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keny, e's Nyárban leg fzebb Gabona és Hari'tska.

veréseket látharfz. - A’ Harìrska irc mimegy'má

sodik Buza neme, fohol dem igen termefztìk Er

déllybe bövséggel , пак itt, Az ugy nevezett

Háritska Pulifzka , itc a’ Маш Pulifzka helyetc

vagyon, és igen közöůséges; téjjel vagy túróvaligcn

jó izü étel, ajánlom akár Шнек. -

Erdöket Háromfzéken tsak a’ Hegyekenlít
hatni, és aL'y Havasokon, a’ hol Vadakkal bövelke'd- `

пек. Szölò't itt nem mivelnek, azért Bort keveseb

bet, de Рампы: és Sett amrál többet “так, a’

Bort pedig réf'zf'zerylt Oláh Orfzágból réfzfzerim

a’ fzomfzéd Küko'llölVármegyéböl, és Segèsvár, ’s

« Köhalom Száfz Székekböl véfzik. ь— Háronrfzék

¿igen népes Tartoxríány, és Népe miveltebb, mint'

a’ más Magyar Nép az Orfzágban, az Oláh-is a’ ki

itt lakik meg magyarosodván nem olly vad , és

мышата. (à) A’ Hellységek menyek паду fzám.
mal vagynak, ('zebbek,i és reudefsebben фишек,

_mint más Erdélyi Magyar vagy Oláh Helìységek;

a.’ Száfz Faluknak штамм utánnok lebe: tenui',

I Vallásokra nézve a’ Lakosok nagyobbára Reformá

tusok. K¢yesebb réfze Catholicus és Виду-1115;

.gagy réfze pedig a’ Parafztokuak ОШ: leve'n.,

О hitìi.- A7 Háromfzéki Szëkelyek iìorgalmatós

föld mivelökgnagy Inh (этак ‚ jó тампон,

nagy Méhéfzek.~ Défzkával és ’Sendelyel Erdély

' bèl fok felé kereskednek. Szövött Áruiknak pe`

С“) I_tt az Üìáhok nyelveket is el-felejtik. melyet

f-zlnte tsak Papjaík tudñak. ‚—-‚ Va'lláso

kat azomban, mely ô nálok majd tsak Шва

Tzeremom'ákból áll , шеи-сани}: mindenürr.
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dig ОШ: Orfzágban nagy kelenjz "Буди: külö

nösen a’ Mezö Vároñak Го]: féle Kézi meñerségek

böl, nem kevés hafznot lámak. _ A’ két Oláh

Orfzággal pedig, és a.` Száfz-Székekkel minden

. tekintetbon оПу vifzontagos közösülésben él Há

romfzék, hogy ezek nélkül nagy fzükséget látua,

de söt ezeknek-is, так a` Száfz Szélxeknek hafz

nok kiva'nnya, hogy s’ Székellyek mentöl jobb

lábon állyanak: tudva vagyon, hogy a’ Szomfzéd

Száfzok a’ Széliellyeknek пиву Baráttyaik.

A’ nevezerefsebb Yizeì Háromi'zéknek az `

Ой, és а” Fekete-ügy, a’ mellyis az elso'be

foly, az О]: Gyergyóból eredvén, e's Tsikbö]

.àôvén так egy kis réfzén foly által ezen Tarto

mánynak, azután Fejér«Vármegyének egy- xéfze'n

és Fogaras földjén által vefzi folyását és Szeben

Széken kereí'ztül a’ Veras Toronyx' Paf'susnál Óláh

Orfìa'gba fzalçad. ` v .

Böyebbèn' a" Székellyïöldröl nem irhattam,

de oka ez , hogy keveset mulattam.  Ezen Uta

zásnak le irása, leI alább ut mutatásra jó lehex,

ha valakinek kedvl tartaná, hogy Erde'llynek ezt

а’ réfzét láfsa; leg alább ari-a hafználhat, hogy

yalamelly Щи Hazámfiának kiváuságát fel ger

jele'ze, ollyan Orfzágnak bô'vebb тешит,

mellynek tsak egy kil'sebb,réí`zIében.isv виду; fzépet’

és nézni mélrór talál:holóttlmi]1yen hijános ez
a’ rövid Umzás le-irása! И

Динамо—‚дамам,

\
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Een 'Ennemi висим

_ NEMES IFJUNAK MAGYAR ок

„j ‚ szÁG’ DÉL-I _nÉszEIBEN ТЕТ’Ц

› UTAZÁSA,

e

El-hagyván Выдай` 1ак530тас, holott egy Тет

töltöttem vala, еду, Barátom’ Társágában Ишак `

indultam »2. Май 1794. hogy Magyar H_azámnak ~

e — еду réfzét bé járnám, — Szándékoztam leg elöbb

is'Szegedig’ le menni. Budától elsö meg nyugvó

Státziónk Ост nevü'yHelység volt.  El eâyl

“яду Magyar Ваш ‚ Pein-öl дамами; G. Tolekl
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3'63е6 és Confìl. Tihanyi Tainís Ural: Birtokosok

benne; — Az ittlévö Reform. Templgm a’ maga

` régiségiértigen nevezetes; némelyek még Pogány

Templomuak tartják , melyet egész Alkotása-is

мыши bîzonyxttani. -— De ha nem is tartanók

пуст réginek, egynek tarthatjuk a’ leg elsö Ke

refztény Templomok kâzzül, а’ melyek a* Ke

rerztény Vallásnak az Orientáliů Rims fzerénk való

bé véreëekor épittetrek; láttfzanakis af' külsö Fa

lán Görög теша régi feíìések. ' ‘ ’

Ez a’4 Templom belsöke'ppeu G. Teleki Io

’Sef Ur ö' Excellja bökezüsége által renováltatott ,

а’ régi architecturának mindazáltal változtatása nél

« kül; melynek emlékezetét egy a’ _Chóruson lév'ö

@áblán òlvashgtó arany Inscriptz'ón штата. —

ОсчАго1 nagy Pufztaságon _kerefztül , mely fzinte g.

(этюд tartotr , Nagy-Körösre érkeztem. Innet

kevés idei mulatásom utz'm, tovább folytattam Ша—

mat, még ez пар Kétskemétre'i'zándékozváu.A

Nagy -= Kör'òs.

í Nagy-Körös középfzerü yagysága Mezft»l Vâ

ros, Рейсы 11. Mértföld. Epitése falu modjárà

vagyon; uttzáì rendetlenek ésAa’ наши többnyire

еду-тёщи fzélyel, egyenes fox nélkül állanak. Kö

Házakat, keveseket fzámlálhatniÍ benneà azomban

Ершщеп mind, jó közönséges fami Épmeœk

nek mondhatnì. A’ Házak fzáma mint еду 2000128,

3’ Lakosok fzáma pedig Izooore, vetrethetik. —

Егаёпуй Hazámban egy Vároů fem спае]: Szehßä’ -
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Ёз Bral'sůn kivül, a* mellynekillbb Lakofsa 701—

' ila. _ A’ Köröliek föke'ppen а’ МнгЬа, ’s на

lön'ösò'n a" Iuh tartásból keresik hafznokar, _- A’

Eöldmiveléß fzriikebben gyakorolják, nlinrhogy a’

Рощи; гегшёкшеп; Szölö mivelésre is adják ma

. I'gokat ‚ és a’ Szölöjök a’ Városon kiviil térségen

fekfzîk. втянешь emiekfelette Körös fokt'éle

jó gyümöltsò'kkel , melyek a’ Vidékbcn nagy belsbe

vagynak. A’ Lakosok mind Reformatusok ‚ ki

'vévénnémely igen kevés R. Catholicusokat a' kik

ègy Temploinot birnak, A’ Refogm. Templom,

f\ .1ner nagy ,is régi, de Irenováxll; Epiìlet„ eredet

fzerénŕ `Cathoücusoké, és azqtán a’ не: Fél kczr

közös- volt, VTörténvén pedig annakutánna., hogy

а` Catholicusok is refoŕmálódtak, ugy lett a' Tem

plom egéle'zen Reformátusoké. A’ _Nagy Kal-¿iii

derék Refor, Oskola is emljtésre méltó. Ez: еду

k'is Collegiumnak nevezheteln. Olyan “душ-арию

állapottal vagyon kiilönösöu a’ mofìani Т. Нескол—

nak igyekezète által,\hogy ha a" Ketskeméri Оз—

kolával, mellyY énnél még nagyobb, egyelittethet»4

.nék egy Orfzágos Oskolát valóban' tehetne., mer

ugy is ebbçn a’ Duna-mélyéki Superintendentiában

még hibázik. Méltó vólna 'az ebben a’y Superin

tendentiában levò' Patronaŕumak _ és Eccleñák

пак, egy illyen Oskola fel állittására ,egy bizo»

'nyos elegedendö Fundulì Íò'fzye tenui. _i ‚ , ы.

Körösröl az a’ meg jegyzésre me'ltó, “Вову

ezt a’ Mezö “подающее Uraság Contractui`

mellett риза, nier fzei'ént a’ Helység a’ Földes

Uraságnak еду bizonyos терний-озон Sximmit

Iiizetvén (melyei:` a’ Fò'ldes Uraság femmi fzin ат:

nem' ценит) annak mindm Földjeic, ватка: és

Ч “ G z

_ I
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Iussait hnfzníljn, -J-A иву hogy а’ Földes Urasa'rgtmkA

néinely )Curiákon kivül ‚ melyekben némelyek a’

д Birtokosok köziil laknnk, femmi valóságos, és 15i

’ jegyzett, hanem tsak jus fzerént való Birtoka-és

Oeconomiája vagyon , melynek (лифт) hafzoii

véielét az általa meg nem változtatható Contrac

tus fzerent a’ Városnak által adta. Mely fzerént y

a’yVáros a’ Contractushan meg határozott Snm

' mát (mely a’ meg'határozott porportióboz képeít

a’ Birtokosokra fel-ofztatìk) mint Jól'zágbéli Iöve

delmet el'ztendönként ñzetvén ‚ а.’ Földes Uraság

minden Birtokainak és hafznainak in concreto bi

rásában vagyon.`

- Hogy a’ Városnak a’ Föltles Urasággal illyen

lábon való állása fö oka telietös állnpotjának, és

a’ Lakosok vagyonofságoknak, ezt könnyen által

lehet látni tsak abból is; hogy a’ ]övedelme az

Efztendönként kötött Summát fokknl felyi'rl ha#
ladjái.> ‘ t

Körösröl e1 темп jättem Ketskemétre

mely is Körösho'z egy`Mértf0`1d. It a’ Városon.

kivül ’ lévö Vend'ég-Fogadóba fzállottunk, a’ mely

is n’ Városba benn lévö Fogadónál nlkalmatosabb.

Szélyel járván'azután a’ Városba, fel rnentilnk aÃ

Cathol. rfagy Templomnak Tornyába ‚‚ а’ mely'

Ketskeméten a’ leg magofsabb Toi-ony. -— Emiel-tI

leg felsöbb ablakáig a’ hol körîìlötte egy vas tor.

nátz vagyon fel menvén, innen az egéfz Var-oli é's

Vidékét igen jól bé lehetett látnì. A’ inhirnsnaky

паду ki terjedése, a’ kitfmy ngyan lés falnlì, de
nem rpfzfzul épült Házak, a’ Város mellett,í`ekvö,v

шва} meg rakott шпик, és a’ mefzfzerterjed'ö

д t
a
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Térség, fzëp és kellemetes tekintetet adnak. Men

tünk azután egy а’ Városon kívül lévö fzáraz Ma

lomhoz (niely- Nyomd fzáraz Malomnak пятак)

meg-nézésére: a’ mely egy tsapanyólag álló , nagy

lapos Keréktől hajtatik , melyen egy vagy két Ökör

fel felé menvén (azomban minthogy egy Tzövekkez

van lántzal kötve; foha tovább nem halad) ez

által a’ Kereket forgatja, a’ mely Keréknek alóll

fogai lévén, azok által a’ más kerekekbe kap , és

így ezeket és ezekkel egygyiitt a’ Malom Követ

forgásba hozza. А' Malomregéfz Mechanismul'sa

igen együgyü és könnyü, hal'zna'pedig egy ilyen

Malomnak felette nagy , mert többet meg ötöl mint

egy közönséges Lóval hajtatott Гаага: Malom, és

négy etöfs Marhánál többet nem kiván, —— А’

Bival ennek a” Malomnak hajtására leg alkalmatos

sabb, minthogy nagyobb ereje van, és nehezebb

Állat. Erdélybe a’ hol a’ Bival jól fzaporodik,

és a’ hol kivált az Ökör Bivalngk elég fzolgálat

jával ném igen lehet élni, egy ilyen Malom nem“

kis /hafzonnal állittathatnék fel, kivált a’ Mezösé

gen. - Következendö napon délutánnig még Kets

keme'ten mulatván , az alattt a' több helyek közt a,” '

Város Házához vezettettem , hólott is nékem né

'1nely Török Protectionálísok (oltalmat igét-ö Leve
lle) és fok féle Levelek mutattattak, melyben a”

Városnak a” Nagy Vezér, Budd Вака,‘ vagy más

Török Tifztek által 4 patantsolatok adódtak. -
Egytől a’ nevezett Protectionálisokl közül egy Ма—

gyar Orfzágon által nem régibenBetlinbe menty

' Török Követ, “kinekyá'i Török Leveleket muto

gatták, azt mondotta: hogy annek olyan köfeleZÖ'

ereje volna, hogy ha akín- mikor `1s a’ Török Мы

Otfzágta jönne , és ezt~ а’ Ketskemétiek mutatnák,
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a’ Város minden prédálástól 'es Pufztita'stól mente

кипе. Ezen Levelek nagyobbára Török nyelveń
vagyńak irvaA, `és foknknak _a’ foglalatja magyarul

Змий-Лил vagyon, némelyek pedìg Magyar nyel

ven ящик a’ Törököktöl. A’ parantsoló Leve

lek többire mind igen kemények, és vagy _halál- ~

lal, vag'y a’ Váx'os расшиты fenyegetnek, ha

а’ benuek foglalt kivánság, vagy parantsolat nem

'telyeíittetnék. — Imhol еду nehány magyarul

irott Török Levelek példa gyanánt:

„Mi @Z Mélfosa'gos' Budai vezérnek Ib-raim
„Basának minden dolgaiban Fò' gondviselöje és pa-l

„rantsoloja annikája, Dervis Bék, Шеи eng'edel

„méböh ` '

(L, 5.) Subscriptiója két Ló

' farku Basának.

„Ocsa 6. Székér Széna. Üllö ß. MonmI 6.

„Tzegléd Q5 Szekér fzéna, Körös 40. Ketskeméth

5,60. SzekéwSze'na, Ti Vároû és Falpfì Birák,

„ES-küdtek látván ézen Mlggos Tzìmeres Leve}»3«

„met ‘Tsillag IVezéll fzámára a’ fzénát.1nindjárt bé

„Понтон; az jövö'Tsötörtökön itt léfzen Tsi

„fzár >erejével, Széna kell Tsáfzár Lovainak, több

„Levelet ne várjatok, >harmid nap alatt bé 1102221

,‚соК,‘т13 fejf-r ` nem faj. — Olaj Békuek hin;`

„шагов. Buda ml.v . Junii 1683.

Felyizl irás: „omi és a’ сдьь гаша‘вя

„Четкий adáfsék Nagy Пятак-55:55:11. Falurúl falura

»ejjel nappal vigyék. ___- .
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:_ Máx.- „ Én Buda.' Abd! Rahman Bamm

„engedehnéböL `

(L. S.) Hdrom Lófarku Ваш

‚ n fubscrìptioja.

'„Ezèn Tzìmeres persétes parantsolatomat Нс—

Dgvâm Kètskeméŕhi ‚ Kòröfì Bira'k és Esküdtek,

.,‘jejetek ite'letire hagiom és parantsolom , ugy

„nyífsátok ki a’ гашетки, ha Szolnokba egy

„Karót is {анион vinni értésemre l'éfzen; a` ti

„fzándékotokx-a négy fîáz Kárót tsináltattam, vé

„letekiöltem fneg , és azon kivül Ketskeméth бы

.‚‚е2ег Tatárnak .házac és Iñálot kéfzitserek; Kö..

„rös is. ött ezer Tatárnak &`c, Ebbe femmi mu

„изд; ne legyen , шеи halálaxck érkezik ti reátok

,_,nyilvánioson zdik December 1683.

Мм. „'Mi nz hatalmòs Budai Vezérnek, min.

„denFò' dolgaibanf lévö Fò' Kajmakamja ugy ming

' „meg nevezve Váx, épitò'je Hagzi Sziaus Aga Шеи

„g

„ставшем.

(Ъ. S.) Két Lô farku Bafa fub

scriptioja.

„Ezen eröss parantsolatom látván Ketskeméthi,

;,Köröíì Birák , hàgyom és parantsolom"fejerek ité

‚леди-е, hogy a’ hatahnas Budai Vezér Efztergom

„alá ment; „гам mindja'rt Lova`s Kotsit küldjetek,

„Ketskeméth hufz kotsit, Körös tizen ört kotsît

„két hétig való élésvel, .a’ mely orában Levelem » '

„érkezik ., fél orát se mulafsatok, ha Fèjetek kell;

„holnap dél шлака ha Budán nem lefznek a’ Kotsik

„Кабы fzáradtak meg, a` кошки minden Kotsira'»
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'„négy ne'gy Tallêrt ñzetii'nk. Akár a’ Bîräknak

„шпик, akár a’ Koti'isnak ya’ penzt, Ti Várolì

„Birák vakmeröségre el ne halgafsátok , inert meg

„kell halnotok érette. A. D. 1685} 11. Auguílus.

¿Feb/ii] irás: Ezen Levelem adafsék Ketskeíne'thi

„Köröfi `Biraîknak nagy Ló halálával,“  NB."

Aïhol a’ Levelekbe L. S. van , az az originàlison’
Stempel. l' l ч

Ezcken kivîìl még a’Város Protocollumában

fok Török Levelek olvaetatnak in Copia, vala

Ínint foknk a’ R. Tsáfzártól "s Magyar Királytól,

vNémet V-ezérektöl , Vármegyéktöl, Fö Ember-ek

töl, a’ melyekben a? Városnak mindenféle paran

tsolatokat a'dtak, és minden némü prœjiatz'oû.

kivántak; azomban az ellenkezö Féllel tartani

keményen meg,tiltották, mely Környül állásokban

`n" Város nagy fzorongatások kozt lehetett. A’

többek közt a’ Város Protocollumában еду kiìlö.

nös dolog' olvastatik , mely ez : A> Török Magyar

Orfzág’ egy réfzit meg hódolván, Ketskemétre is

mint maa Valt-050km felette nagy Adót vetet, és

fokregyebeket is kivánt a’ Váiostól.< A’ Vàros

ринг; minden kivánságainak eleget tévén, és min.

den parantsolatait nagy kéfzaéggel telyelìtvén, az

által ‚ ¿s fok ajándékaì által а’ Törököt lnieg hyena;

ngy hogy a’ Török Tsáfzár, Kegyelmének jeléül

а` Városnak egy aranyos materiából kéfzült Kaf.

tánt ajandékozott azon izenettel: hogy ha valami-

kor Török vagy Тайн Seregek a’ Várolt pnl'ztitás

sal fenyegetnék ‚ azon Kaftánt a’ Biró niagara vé

ve'n ezeknek yeleibe menne, mely által а’ VÉI'ÓS

lqinçien ellenséges eröfzaktó'l xnentt lenne. Vették'

i
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is azután hafznät а’ Ketskemétíek a’- Kafcânnak, 'éq

v¿gy ne'hányfzor történt, hogy Török vagy Tatát

Seregeka’ Vároñ predálni jövén, а’ Biró vagy más

Elölljáró а’ Kaftánt magára vévén , azoknak eleikbe

гнет, a’- kik a’ Kaftáńt rendre meg rqókolván ahoz,

és" a." Város,Elölljáróihoz nagy tifztelettel vóltak ‚

és a’ Város mellett, ha ez öket önként bé fogadni

nem akarta, tsendesen e1 тетей; ez a’ Kafta'n

'többé nintsen meg, és nem tudatìkpgynn jól mi

módon, elvefzett. Ketskemét> a’ maga leg fzo

¿rongatóbb Környülállásaiban “gy tudta тает: vi

sehń ,` hogy mind`az Ellenséguek kéntelenlèvén

véue , anyìra eleget tett , yhogy annak minden pufz

tìrásaìtól és kegyetlenkedéseitöl magát mindenkor

meg mentette ‚ mind pedig a’ ‘Hazához való Hüsé~

_ gé: meg nem fzegte, §öt annak Идей} módokon

tehettsége fzerént fzolgált,

Ketskeme'tggy Nagy Mezö-Városßzép tén

ségen el terjedv'e fekfzik. ÉEpitése falu modjára

'vagyon ,' uttzái штык tsavargóspk, és a’ Há

„к egy таты el hányva vagynak rendes lfor nél

kül, agomban ezeket nagyobbára mind jó közön

séges Epîìletgknek lehet mondani. Kö H_ázak ezen

Yároslba kis Гиганты vagynaki a’ melyék közt

fzép Epületeknek _neveztcrhetnekz a’ Reform. és Са

фоЦсиш Тетр1от ‚ mely mind a’ kettö igen nagy

Epületfis; gzgken kivül vagynak még a’ Piaristák
Temploij _és Collegimna , és a’ Franciscanusnk

Tçmploma Klaiìrpmlnàl egygyüt; a" Várçg-Házá,

a’ Nçrmalìs Oskola, melyek mind derék Kö'éPü"

Щек, \ K ’ `

\

_.“
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A’ moß fo'lyů 1794dik Efztendöben Ketske.

mét felette пазу Egéß fzenyvedetrgmely álral közel

900. Házak lönek lángok predájává. De a’ Lako.

sok 111211- majd mind fel épitették a’ hamvaikból Há

zaikat ‚ és ezek az ujj Házak mìnd fzebben, mind

egyenesebb forban , és jobb reudben vagynak Ёрш

ve, mint az el égettek, ugy hogy a’ káros Egés

nek аи: az egy jó következését nem lehet tagadní,

hogy a’ Vároû; meg difzesebbitette, A’ Házak '

fzáma Kletskeméten fzinte 3000. a’ Lakosoké

24,000. kiknek fele Catholicusokból, fele pedig

Reformátusokból, és ezeken kivül Rátzokból ‚ és

kevés Zsidókból is áll. - A’ Carholicusok és

Reformátusok eleitöl fogva Ketskeméten nagy

nggyefségben éltek egygyiìtt; Гас régen a’ moñani

Franciscáuusok Temploma, а’ kettö közt közüs

volt, —

Ketskemét, valamint N, Körös, >Földes Ura

ság alatt t'fagyon Contractst танец. Még a’

mult Században mentek а’ Ketskemétìek a’ Földes

Uraságokkal perennalz's Contracçusra ‚ те1У

fzerént еду bizonyos efztendeì Summát meg há-v

tározván , lazt, a’ Földes Urasághak Iófzág Jöve

delme gyanánt ñzetik, e’ mellecc pedig annak

>mindggn Birtokait és Hafznait in' concreto hafznál

‘ ják,` valamint a’ Köröíìek; itt pedig azzal a’ kü

Iò'mbséggel, hogy itt a’ Földes Uraságnak hem"

tsak femmi ki jegyzett Birtoka , de femmì Nemeíì

fundassa is nintsen , hanem minden fundas vagy

az egéfz Városé, vagy Colonicalis fundas, a’

melytöl az az'on lakólNemesek is portiót ñzetnek,

A’ Fò'ldes Urak közzül a’ G. Koháry Familìának

vagyon leg több jussa Kerskemében. Мёд а’ más

A 1
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вилами ment a’ Város ezen вшиты, vala

ininr a’ tb'bb Birtokosokkal-is perennalis Соп

2гасш$га, mely fzerént ezen Familiának efzren

dankvénc looo¿N. Forintotñzetert a’ наземь ¢l

folyt idökben. M. Thereiìa Királyne' ezen Соп—

trçzctujì meg eröiìrette privilegiumával, mely

`fzerém: e', Földes Uraságnak meg Шток, hogy

femmi fzin alatt a’ ¿veren/zalf: Contractusban

meg hatáx'ozotì _lövedelmét felyebb ne Nigye. —-—

Azonban idò' jáŕtäval шавок а’ Ketskemëriek ron
рай]: meg a’ Contractuß, minthogy шавок jó

fzántokból a’ G. Kohár'y Familiának a’ tartozáson

felyül adtanak, ebbe ngyan tsak femmi ujjnneg

макета nem tévén, hanen: efztendörölefztendme

ìgy vagy amugy egygyeztekf, a’ többi Birtokosokra

nézve azonban ~az elöbbi Contractus тез-капаю“,

Ьапет ezek közzül is némelyek ujjakra léptek.

-Ez elò'tt pedig ha'rom efztendb'vel a’ Város G. Ko

háty Ferenrzel, a’ ki is moli Ketskemétbe bit, ujj

Contractusra lépett 32. efzrendöre, mely fze~

rént’a’ Város a’ Grof qusáért, ésìkét ezektö'l meg

külömböztetendö Pufztáért (melyeket a’ Vivos
l Árendába tart) 10,000 thot Нас: efzfendei Iöve

delmet; az egéfz Summa pedig, melyet a’ Város

ezen tituluè Масс minden Birtokosoknak egygyüt

véve Íizet, mint еду 20,000 thot téfzen. Соп—

trz'butiót Ketskeméc 17,000 thot ñzer.. Ez

' а’ Város a’ maga tulajdon Magistra_tussánall igazga

tása alatt vagyon , а’ mer minden civilis-peres, és

politìai dolgokat , és a’ Criminalisokat, a’

melyek nem föben járók, folytatja. А’. civilis t

perekben a’ Машинная elsö In/fántia, és Qn

пап az Uraság Székére appelláltàtz'k , a’ mely

Sàéket Privilegium fzcrénc ‘a’ G. ношу Familia

3..
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мн.

tat-tatja a’ több Birtokosok ke'pében is, A’` (f1-imi.“

nalis, és nem fo'ben járó perekben a’ Vai-ofi Magi

trátustól a’ Király'i Táblára appelláltatik. A’ föben

járókban pedig az Uraság Széke itél, de a’ melyel

а’ Magiliratus .is egygyütt ül; az itélet azonban

teak az elsöbbnek neve alatt foly. Külömben a.’

Város a’ Vármegye igazgatása alatt Lvagyon.

A’ Ketskeméti Magiliratns fél rélzint Catholicu

sokból, fél réfzimRetorm'árusokból áu, kik mindenkor.

egyenlo’ fzámmal wgynak, A’ Biró, kinek Hi

vatala 2. efztendeig tart, mindenkor ugy _változik,

hogy' egyl'zer Catholicns másfzor Reformatus Sze-~

niély: Fo' Notarius pedig mindenkor kettö vagyon

egygyik ezen, málikazon az Valláson.- Ent

litésre méltó a’ Bìró Válafztásának modja: e1 jövén

`annak ideje ‚ az a' réf'ze a’ Magistratusnak, mely

nek Vallásán az utóbbi Biró vólt, egybe gyi'ileke

zik ‚ e's салата! a’ más Yalláson levo'kböl , azon

ban ezen Cándl'tátz'ot fenkinek таща nem adja.

A’ relignálandó Biró azntán a’ Válafztásra ki `щепы

delt Карга a’,Népet egybe hivatja a’ Tized-esek

„ által, fel irván mind azoknak neveiket, a’ kiket

_jelen lenni kiván: azomban ha más birtokos Lako>

. sok is, kiket nem hivat név fzerént, meg jelen

nek , el nem ’tiltatnak. A’ Város 'nyoltz Tìzedekre

vagyon ofztva, melyeknek Elölljárói Tizedeseknek

neveztetnek (kiknek tifztjek föképpen abban áll, ‘

hogy а’ Magifìratus rendeléseit a’ magok Кате"

tekben ko'zönségessé tegyék, és végre hajtsák) a’

kik a’ Néppel a’ Bii'ó Válafztásnak'Napjât meg шам

ván, ' azokat a’ lkik név fzerént hi vatalosok, el '

hivják. - ' A’ rendelt Nap el jövén a’ Nép fél gyììl l.

i Város Házához, a’ candidált Szemé-lyeket még
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, hein тиф/ёж Bé bocsáztatván azuuíń сдаём“:
çgy oldal Szbbában, Va’ hol az Emeritus Biró а`

Notariussal egygyììt ül, ott kiki meg Iátván a’ сап

didált Személyeket , ugy adja Votumát ‚ azután

‘más ajton ki mégyen , иду hogy a’ több vòxolńk
kal nem italálkozhatik: mely rendtartás áhal 111111—

lden façßißk meg akádályoztatnak. — 1 -s

Ketskeńiéten ` a’ Város reprjœsentálván a’

Földes Uraságot, a’ Parafztság is a’ Városnak tefzi Гиа

gálatját, de nem aZÚrbatiumfzerint. A’fzegényebb

Gazdáky (értemek az olyanok, kikuek femmi Маг

115301: п1тзеп) tai-coz'nak a’ Vârosnak egy Неве: foly

váiì dolgozni Kafzáláskor, a.` tehetösebb садик

pedig (Шнек Marhájok van) kiki egy Heter foly

váû Marhával és fzekérrel. Ha Úalamely rend ki

ivîil Való fzolgálat kivántacik,'arra rendre fzolgál

_kiki еду парой, —- és ezek'uéitöbb fzolgálatokra

à’ Ketskemécìek nem fzorittatnak. — Ezßk valáu'd:

y Ketskemétröl la’ meg jegyézni méltók,

i Toiìábbi Út.

Elhagyván ezt a’ Mezö Várost, tovább foly'-,

tattam Ütamat , és jöttem eiìvére Felegyházára

a’ kis Kúnságnak elsö Várossába, a’ hol a’ Kel-ü

leti Gyüléseketis fzokták tartani,V és a’ V. Kapiŕ

tány is lakik némely más Tìfztekkel egygyìitt; iu*

116: más naptqvább folyrattam Ummm,

‚о

1"\` ’ Й‘
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Ефима ед egy ké: fia а’. Km. 1 ~

ságro'l.

Felegyhdza derék MezöLVáros, mind Kú~

11011 lakják; reudesebben van épirve , mint Kers»

kemét. Házakat mint egy 1000, és Lakosokat

SOOO. fzzimlál. Е2 a’ Helység ennek elo'tte 52,

efztendövel fundáltatott., enuek elötte is Kún Föld

„игуан, de pufzta lévéu, Az elsö Lakosok a’ Íái'z

ságból telepedtek oda, réfzfzerént pedig a’ Szom

fzéd Vármegyékböl, és mind Catholicusok. - A’

his Kunságnak, mely 8. Helységekbò'l áll, ez a’

Fö Helye; itt lakik a’ V, Kapicány-is, és a’ Ke

rîilet’ Háza ’s Magiûratussa. is itt vagyon. -

l ПОЗУ а’ Kúno'knak , valamint a’ Iáfzoknak

а’Рё Kapitánnya és Birája a’ Palatinus , minden 11111

ja; ezen kivül а‘ hârom Kerülemek egygyìitt egy ~

Kapìtáunya, és ennek minden Herületben külön

Kapitánnya vagyon. A’ Kúnok mngános iigyei ’s

ратей elöbb a’ Kerület Vice~Kapitánnya és Magistra

tussa, vagy Törvéuy Széke elött fordulnak meg ,'

azután pedig a’ Palatinushòz mennek egyenescn

. végsò' el intézésre. A’ Köz dolgai pedig а’ Kerü

leteknek az ö“ Közönséges egygyesült- Gxûléseken

iblynak , melyen a’ Magiñrátusok , és minden

Helyböl valo Deputatusok meg' jelennek , és a’

‘ ше1уе11ца’ Ке1111есе1ше111162 Kapitánnya’ elölü'ése

alatt Berény nevü Mezö Városban a’ _Iáfzságban'

ltartatnak. _ A’ Kúnoknak, és Jáiboknak mely

régi és nevezetesSzabadságai „так, a’ Hiíìoriák

ból lghet tudni; de extò'l ök a’ mult Sz'äzadbau ,

тешат a’ Török pufztitásai ’s rablásai által



Il!

Тою: {'zenyvÉdtek,v és пака-Ранцы: is fzoréssxbb

határok közzé fzorittatott volna, el ellenek. El

zálogoslttattanak t. i. ezen-három Districtusok ak

kori [időben a’ Német Orfzági Teutanícus Or

danak. 50'),030 th. Summában, és minden Sza

bad'ságoktól ez által meg fofztattak, a’ melyeke:

tsak Mária Thereíìa Királyné az után az 175lben

tartatott OrfzágGyiilésében adott nékjk vifzfza, a’

régi törvényes lábra vile'za állittván öket, Ez al

kalmatossággal a’ Jáfzok és Kúnok az 5oo,ooo

Ей. zálogos Summát:l 15. ezer Рта}: felyül adásai

val le üzenték. *

N inofláni Kúnok ńalgyobbára' ujj Kánok,“
ölyauok t. i. a’ kik eredet fzeréut nem a’ régi Kú

поты fzármaznak, hanem Magyarok; de Kánok

nak neveztetnek azért, mivel a’ Kún Földet lak

ják. A, régi Kánok fok Helységeíkkel egygyüct,

melyek közzül némelyeknek emlékezetek a’ róllok

neveztetö Pufztákban még fenn maradt, ki pufztúl
iak. A’ fok hadakozások, а` Törököknek és a’ Rá. I

ŕzóknak ezen Százafl elein való nagy pufztitásaik

'ezt а’ Népet felette meg fogyafztották , ugy hogy

ma tsak kevés fzámm'al vagynak azok, a’ kik a’

„régi капоты való (зашагают: meg mutaçhat- ‘

пак. —- A’ каш Nyelv is egéle'zen ki hólt, és

alig találkozik valaki a’ Kúnsá'gon , a’ ki még annak

valami Töredékeit tudná. A’ `leg `régibb moñani

"Kán-Helyek à’ kis Kúnságon Halas, és Maisa: a’

Nagy Künságon ,y mely hat Helységekböl áll, Kis l

Ujj Szállás, a'vhol ~még Igooba valamint mon-is

Kapitány lakott ‚ és Kút} Szent Miklós. -— A’ ЕЁ!!!

Helységekröl közön5ége§enxmeg lehet azt jegyezni,

nog?, igen “Речей.— „be látott, a’ шь- .
  

"1w -1
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bit-is látta, mindegyìk еду паду fàlulioz hason- "

lit, Népinek Charactere a’ leg tifztább es Еда

zabb Magyar Character. -4- A’ Kis Kunok ré

fzint Catholicusok, rél'zint Reformátnsok. A’

Nagy Kunok pedig ‚ еду Не1узёдес 'ki véven ,Y

majd mind Reforinatusok.

\

ûií'a'

Felegyháäáról jöttem Kis Teleken által Шуб

re Szegedre. Sîeged nagy és hole'zan nyúló Váf

i'os a’ Tifza partján a’ Maros Vizének a’ Til'zába

fzakadásától nem mefzfe. Nein fzép Város; éâ

nagy Házakat keveset láthatni benne._ Еду a’ leg

régiebb Városok közzül az O_rfzágban , és Mâtyáa

Kirâly alatt a’ nevezetefsebb Városok közzé 1211111

láltatott., *minthogy hajdani nagyságát abból el le

het gondolni, hogy ennek el'o'tte 20. Templomnál
több vólt benne.I -—_ Moft azonban ezekbo'l tsak

kettö áll-fenn _: u. n1. a’ Cathol. Parochia es,a’ Fran

ciscannsok Temploma. Az itten Kereskedö Görö'

göknek és Rátzoknak. is vagyon Templomok.

Moíiani népefse'ge Szegednek 16,0Q0. Lélekre vett

tetik. A’ Var, a’ mely a’ Vároit két réfzre (и.

inßaz alsó es felSöVárosra) egy máftól el fzakafztja,

kitsiny és moñ tekintetre nem méltó; ennek e'iötte

jó Erösség volt, — A"Várbéli l:`.p\"iletek'egyI né

hány Kafzárnyákból , ’s ezekhez tartozó kis Ера

1есеКЬб1, és ez ezekröi el каштан гаишник-11:12`
(2ис1п1щаиз) Epiilete'böl állanak. A’ Kafzárnyába

moli fogoly Frantziák vagynak, a’ Fenyitékházba

pedig fzámos Rabòk tartatnak ‚ minthògy az olyan'

к vétkeke'rt, melyekért itt lakinlnak,M. Orfzágnak 101:
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1751111е53гё11зб1 ide hozmtatna'k, és a’ Vármegyék

kölrségin itt аммиак. Vagynak még ne'mely más

Fenyiték-házak' is az Orfzágba, a’ hova hasonló

’képpen fzokták vinni más Várm'egyékböl a’ Ra

bokat;

l

Sîegèaï a’ magá паду Kereskedése'röl ihèg'

jegyezniméltó , melyet föképpen a' Gabonával és Do

ha'nnyalfolytar, mely Producmmokat a' Tifzzín le,«af
VDunán és .Sgáván fel Slavoniába, Croatiába, a’

Török Birtokba, a’ Littorâléba, és az Olafz РЫ

l dekre is vifzik. A’- H`ajók, melyek ezckkel meg

terheltemek, többnyire mind Német Orfzágban kü

lönösöri Pasáauban , és Magyar Órfzágba. ‚ Révi~Ko

`1112110111111111111512111: пазу Dunai Hajók', melyek 011111111

i а’ Dunán ègéfz' Zemlinig, és azori _tájékra le jö't

’ tek, azntán a’ Tifzán Szeg'edíg üŕessen fel hu.

итак,“ оп pedig vagy sóval (melyet Erdélyb'ölI

a’l Maroson пазу bövségben hpznak, és a’ mely-

nek egy réfze á'z Orfzág alsó réfzeibé vitetik a’

Vizen, más rëfze pedig a’ Szárazon, az Orfzág
közëpsö Réfzeinek fzükségeire)r vagy a’ felyebb

emlitett Productumokkal meg térheltetnek. A’ Só-'

hak itt nagy Depoůtoriilma vagyon, melyböl a’

körül lévö Vármegyék böyön ki«elégittetnek.

A’ Dohány, melyel Sieged немыми, mind

ebben a’ Városban ‚ ё_$ annak Tsongrád és Toron

tál Várm'egyékben fekvö Birtokaiban тетей

tétik, '

l

A"I Gabonát hagyoßlí te'fzint Tsongtácï, Tsa- .

s rezeklmel {201111261111115 Békés, Arad,l és Bih'ar ’

~ ' H
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ydos ÑI/'ármegyékböl hordják az el udàs végett Sze

gem-e, valamint azt ezen Vármegyékböl gyakran

alább is fzállittják Torontál Vármegyébe, holott

`Török Betsén fzokott el adatni, ’s a’ Tifzán le

viretni. Iegyezziik megl Szegedet arról az emlé

kezetes Békesség kötésröl is, melynek meg tonta'

за: azután a.’ Мазут-ж Királyokkal egygyütt oly`

ßralmasan lakolták meg Várnánál.

\l l А’ .Vidék, és a( Ut Pesttöl

Sygedig.'

A’ Vide'k egéfz Pesttöl Szegedig egy puíìrLtáy

és kedvetlen Térség, a’ melyen az ember a’ Stáño

kon kivül Falura alig talál. Hegyet az ember fem

távul, fel ’közel nem lát; erdön pedig egyen kivül,

а’ mely Ocsa és Körös közt `vagyon egy Kakuts

nevü Helységnél, kerefztiìl nem meinem; fem egy

is fzçmembe nemötlött mefszünnen is.| _

vA’ Helységek egymáíìól igen meí'zfzç esnek?k y

és némely Státiok három, föt négy Mértföldnyire

vagynak egy шайб], kik köz'òtt az ember a’ пазу

Pufztákon egy egy rofzfz Fogadónál vagy’Tsárdá

nál egyeber nem talál.` -— A’ Föld,> a’ melyen az

Utazó- mégyen,l mindenütt homokos, rofzfzul mi;

velhetö, és kevés Gabonát termö, Legelönek min

dazonáltal jó, és ha tsak nem igen fzáraz az efz

tendö, а’ füvet jól termefzti. Mely okért az ezenl

Vidékiek nem annyira az Agriculturára, mint a’

Marha tartásra adjál; magokat, valamint a’ Juh

tartásra is. A’ Szölö mivelésre is ez a’ homokos «

\
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Föld (ha {за}: ńem. Шеи: az) elég alkalmatos, és

az exyber májd ininden Helységeknél Мс Szölöket,

Az Ocsai ‚ Köröfì, Ketskeméti Borok pedig a’

j'ók _közzé fzámláltatnak. — Folyó Vizre az em

ber égéfz Szegedig nem akad ,\ és af jó Kútviznek

is паду fzüke vagyon. Unalmásabb Utat le irni

_inem lehet ‚ mińt ezen a’ Hombkos pufztaságon',

kivált a’ yNyál'i melegben: ellénben gyönyórüség

:gz ед fáradt Utazónak a’ derék Magyarl Helysé

gekbè meg állapodni, ott az igaz törsökös Magyar

Népet meg esmemì, annak Gazdaságát, minden

âllapotját, és rendtartását meg щам, annak Ge
фанза: ésI Nemzeti Characterit ki esmemí , és an..

jó fox'sválról,l tèhetösségéröl és Cultúríìáról meg

Biionyosodni. -

Továßßi Út_ Томит! Удго

megyébe.

,t _ :Szegedräljò'ttünk per Horgas, és Magyar

Kanisa, mely Helységek Báts Vármegyébe fe~

‚ küfznek, Törfcik Kanisánál a’ Tifzán Hidason által
’ тештён, elsöbben is ebbe, azután Ipedig Mokrin

ńevü Tcrontál Vármégyei Helységbe: honnan más

nap per паду Kikinda, Bassahid, és маем: ér

keztünk пазу Betskerékrc Torontál Vármegyének

Y f6 Helységébe, holott a’ Vátmegye.Gyü1ései is

>fzoktak tartatni. Чтец a’ Fö крану és Udvari

Referendárìus aÈxa fzeretett Наган МёНбэйБоз Ba

log Péter Ur, éppeń akkor közö'hséges Vármeäye

Gyülését ůlte.  Két napot Шеи шшшёп, а_

Gy'ülésekbén is meg ielemem, .melyekben @nůìl

» Н 2 '
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`tůek, és Nemtelenek.

veltam a` ko'zönséges Dolgok fzép rendel való Год

lyáaának, igazsaígos és köz hafznú el intézésének;

melyet a’ Fö lspány Ur bölts Kormányozásának ,

Anthoritásának ‚ és Igazság-fzeretetinek, a’Magis

trátusbélieknek pedig (kik is mind Magyar Haza

iiak) vélle való egyet értéseknek lehetett tulajdoni

tanì. - anúja voltam ellenben némely Vármegye

béli Birtokos Uraknak nem Hazaüui , fem nem

reines, hanem a’ hafzon keresés és a’ Gazdagság.

nak telhetetlensége által félre vitetett indulattjaik

nak és gondolkozások módjának, melyet nem fáj

lalni nem lehetett, mert ezektöl.1 mint Vármegye

béli Fö Birtokosoktól a’ Vármegye jó állapotjœ
I mindeu tekintetben fokat függene. —

А’ Torontál Várxnegyei Birtokosok nem nagy

fzámmal vagynak: a’ K. Kamara nagy Jófzágokat

bir; bîrnak továbba' Privatnsok, kik , némely Magyar

eredetüt kivévén Rátz Görög és Örménynemze

Vagyon a’ többek között

egy Birtokos , kinek Iövedelme 90,000 Forintra

rea'. megyen, ki is Macedoniai eredetìi Bétsben la

kó nagy Kereskedò'. Vagynak privile'giált Hely->

ségek is , a’ melyck Birtokosok: ezek tizen vagy

nak és a’ Kikindai Districtnsnak neveztetnek.

Tudni kell azt, hogy hajdan a’ Banátnsban a’ leg

régibb és nevezetesbb Magyar és Erdellyi Familiák

nak volt Birtokok , melytöl azntán a’ Török el

foglalása által el estek. Vifzfza vétetvén fegyver

rel a’ Banátus a’ Kir. Kamarárä jutott , azután

ugyan tsak némely Iófzágok Privatrisoknak is adat

tak. Torontál Vármegye nevezetesen Jó’sef Твё—

fzár idejéig majd egéfzfzen a’ Kamaráé yolt, hanem

ez a’ Tsáfzár пазу Dominiumokat adott el licitan

n

)_
.
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dò Rátz e's Örmény Privatusoknak , még pedìg oly

Jofzág , a’ mely 40-— 60—80. ezeret hoz bé,

zoo -— 250, és 300. ezer Forintokon adatta

tott е1.

Betskerékröl a’ Fö Ispány Urnâk 151585635

ban volt fzerentsém Hatzfeldig еду Betskeréktöl д.

Mértfoldnyire fekvö Német Helyfégig menni. Ем

а’ Helységet Obeçßer Tsekonits Ur (а’ Mezö- he

gyeíì Ménes-Inßitzftumnak fö-Inspectora) a’

Királyi Kamarától Arendába birja, még más ke't

‚ Falukkal egygyütt. Az ö' Földjeìbe érvén nem kis

tsadálkozással láttuk nagy Indußríájának jeleit

és fzép Oeconomiájár. —- Egyfzélesen ki terjedt

Vidéket, mely `ennek elötte Motsárból és Tóból

illott, mivelhetövé , és a’ leg fzebb Legelövé tette1

hofzfzu Töltések által, melyek mint egy Mértföl
'det el tartanak , a’ Vize: termékeny Földjeiröl el

tiltotta, más Töltés által a’ Vize: ugy rekefztette

el, hogy azt fzáraz idò'be Földje're tettzés fzerént

ki árafzthatya. Olyan Viclélxbvv , melyben ennel:
elötte Fákat látni nem lehetetr, ç'gnk féle Fákat na

velt, és magának Vadas-Kertet formált ; 171121181

kal а’ Тб11ё5е11е1 és Uuko: ké: felöll lié-miette ’s

а. t. Ezen kivül пиву Serházac, nagy Pálinka.

'fözö-házat, malmot, és Majorokat épittetett, Mar

hab_é1i Oecoilomiáját pedig mer nagyra vitre, azt

minden , a’ ki lárra , bizonyirharja. - Рита föld

бей: továbbá fzámos Magyarokkal (а’ ГяошГгёС

felsö Vá'rmegyékböl) “тратте, kik mind a’ Dor

hány Kertéfzséget üzik, és a’ Mezökön tsoporton

ként laknak egygyütt. Hatzfelden (tégen Zomboly

< völr а’ neve) {аи оьетнег П: Házához щиосшпк,

«gy ujj ¿s igen Спёр jó alkalmatosságu Epüleîbe.
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A’ тенте lévö' Kert pedig fok fzorgalmatosság.

пак jeieit mutatja, és jól Íehet nein magy és tö

kélletességre még nem vitetett: de niár is gyò'nyö

rîiséges mulató hely. Az Oberßer Tsekonits пазу

indußriájánakmeg itélésége tudni kell azt, hogyl

g’ Iófzágát, melyet lmint egy ujjra teremtett свай
5, efztendò'tb'l fogna birja.k 'Háfzfeldröl fél Napì

mularásom urán elmentem Tö-.ök Betsére; onnan

Báts Vármegy ébe igyçkèzvén. '_ Mentem e’ fle--A

rént per nagy Kikinda és Beodi'a Török Betsére ,

egy a" Commerciumrg nézve , az' ott való паду
Concurrentz'áért nevezetesv Helyre. ` Fekfzik ez.,

a’ Tifza mellett, a’ melynek рак-Цап tágos ki-köiti
Helye vagyon. _ Mezò'> V:1iros.~l Itt а’ Tifzay

partján fzámos nagy Hajók'at шпата, melyek 2".'

Tifzán fel a’ Dunáról a’ Szäváról és a’ Dráváról.

jönnek ide , a’ Gabónának és a’ Dçhánynak vásár’

lása végettf mely Termések'et , az egéfz Banárus

ból, föt felyebbrölnis ide hordják öfzve és nagy

böse'gben el adják, A’ Vévök rend fzerént Slavo

niából és Croatiábqi, a’ Linoraléböi és Oiafz Orf'

fzágból is jönnek"(ennek elötte Таты: Orfzágból~

is змеи) és fok Hajóikat a’ Gabonával és Dohány

nyal itt lterhrelvén, ez`zel ismét vifzfza témfßk»> T5'

rök Betsénél a’ Tifzán Hidason által mehvén ‚ jöf"

tem per MagyarBetse Sz, Tamás (пек Rátzokkßl

elegyes Magyar Helységek, а’ тНуец Báts Vár

megyében fok vagyon,) Német'.vagy is ujfl

. Verbá/'ìra az {цеп kezdett Hajókázó Cavllálisnak'>

meg tekintésére. _

` ан

Itt Kiss Iósef Ur a’ Canálisi munkának egy

дуги érdemes Directora `nékìink mágánál fzálláiì

таи, más nap el vezetett a’ Canálishoz, éS аз
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ebben kêfzülendö Cataractához (Zúghoz , vagy Viz

rekef'zhez) melyen éppen akkor fzorgalmatoson dol

goztak. Mindeneket meg nézvén Verbáfzon , dél

után mentünk а’ Canális menribe Kulára, hol Kiss

Gábor Kapitány Ur a’ Canálisi-munkának тат:

. Direçtora lakik: Kuláról pedig más nap a’ Canális

mellett Западе, а’ hoi а` Canälis еду nagy

Tónak а’ végén теги; kerefztîil Тип/слёту,

és a’ Sztapárz' Határíg jörrünk, a’ mennél tovább;

a’ Canális még ekkor nem ásatott. Innen tovább

Zombûrig értünk, holott ismét a’ Canálison 'dol

goztak, és egy jó darabig a’ Fölklet ásó Machini

yal (melyet hat Lovak húznak) так feL Ítt a’

Canáìiů ekkorìg egy Moßanga nevü álló Vizìg

` . vitték, a’ melytöl fogva a’ Dunáig , mely oda.

három mértföldpyite esik ‚ még femmi шапка nem

tétetett. l

Zûmßorról, a? mely is egy uem rút Kgrályi

Városotska, Magyar, Rátz, és Német Lakosok

kal , Utunkat Beîdfìnon kerefzrül Battmáz'g

folytattuk, egy а’ Duna'ntúl fekvö Helységig Ba

ranya Vármegyébe. Ez afFalu еду Hegy óldalba

fekfzik éppen а’ Duna теист; Rátzok а’ Lakossai,y

a’ kik külömben ya’ Dunántúl való Kerììletben, Рей

Vármegye'nek némely Helységeit SzentEndrö kö- f

rül, és némelyeket Fejér-Vármegyében ki vévén',

nem igen telepedtek 1e, 

Ä’ Салат, és az út Вт Vármegyén

' kerektäl.

A’ _Canálïs ez elött 2. Efztendökkel prÍ€

ctáltatatt Kissvlókef és (шт Океаны, és аг ö

Y\

y ~ у

“Ч
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Projeétumoknak hafznos vólta meg esmértetvén,

mind ö' Felsége a` каппу azt helybe hagyta, mind

pedig tsak hamar egy Társaság is allott fel annak

\végre hajtására, mely Társaság gazdag Privatnsok«l

ból (nevezetesen Bétfì »UrakbóD all , a’ kik a’

magok Capitalissaikat a’ Canalisra {отката köl

tségekre egybe tette'k oly fel tétellel, hogy a’ Caf

pálisnak ezutánni hafznaibol a’ fzerént a’ mint `

‚ egygyenként a’ költségre adakoztak, 10. 'Iii-ogen

toba réfzesiìljenek. efztendönként; addig is pedig,

mig a’ Canalis el kéfzülne öt procentót vegye-L

nek. A"Canalil`1 Társaság magát Ifiráiyi privi-_ 1
legiált Hajúkágó Tairs(levigatalev nevezi. (Né- ‘

metììl: k. k, privilegirte Schiñarths Kanal Gefellf

fchaft.) Felségétöl'Prii/ilegìuma vagyon 25.

Efztendökre , melynek e1 telése _után a’ Kiràlyi

Kamara által fogja venni a’ Canalili, a’ Capiialisof

kat kinek kinek vifzfzn forditván. Ö Felsége maga

is_ interessatus benne'zoo,ooo Forintokig. Az

Actionariusokv. is Interessatnsok 4. Claflisokra

ofztatnak el , olyanokra, a’ kik io,co;be, és

.ezen felyül, 5ooobe és ezen felyiìl, Iooobe és

ezen felyül, gooba és ezen felyül adtak, e's kiki

a’ maga bé adott Capitalissának (melyet actiána/ç

neveznek a’ Kereskedésben) mennyiségéhez ké-U

рей vefzi efztendönként a’ meg határozott рт

Сета fzerént a’ maga rél'zét v_. lnterellit. `

 

i

Mely fokat nyerjen a’ Kereskedés ezen Сани”

na'lis által, azt bövön elé adni nein leikseg. в

Tndni kell tsak azt: hogy a’B£nátus , és az egiy

nehány azzal határos Vármègyék сюжетам, Sla

voniának, Olafz orfza'gnak, és több idegen Fö-l

Малек Оаьочёз Hilaire’ he??? ez. öfzve ìövêf

. A. .z ‘-‚_._. “лианы—ш
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mely три fem кашку, fammi inkább nem пеш—

heti, mint az Útnak könnyebsége, rövidsége , és

a? Költse'geknek keveñttése, mely tzélok Aa.’ Cana

lis által mind e1-érettetnék. '

А‘ Canáliíi Társaságnak Vpedig a’ Canalisból ve

jendö hafzng ebben fog állani, hogy minden Hajó

tól,egy Mértföldnyire egy Má'sáért k/ét щадит

fog magának ûzettetni. »i '

A’ Királyi Privilegîum fzerént решу; а' Tár

saságnakmég ez e.’ hafzna is lefzen, hogy minden

aerarialis Naturalékat és Portékákat, u. 1n. вы,

Rezet a’ Banámsbóli, Gabońát &с. ugyan ат

az árron, mèlyen .eddig akàr a’ Vizen, akár a’

' fzárazon vitetödtek egy bizonyos Helyig (а’ mely

t. i. _valamely folyó Viz mellett (сыт) а’ maga

Найдёт: vitetheti a’ Társaság', melybò'l’ a? паду hafz
na világos, aminthogy a’ vitrel’ költsége fokkal ke

vesébb lefzfz, mint` ennek elötte , az út a’ Caná- `

j lis által mind fokat rövidittetvéìl, mind pedig kön

nyebbittetvén; a.’ vitelért való ñzeté's pedig még

is' annyi maradván Ímint eddig volt@ '

n l

A’ Сами; ,ásatása ez еще: efztendövel n. m.

i793@ Máfnsban kezderett el, a’ jövö el'ztendöb'ç

pedig a’ mint a’ fzándék vagyon el fog végeztetni;

à’ ki самцы: Kölfség еду Манит fog jauni.' A’
Canálisnak vhoi'zí'za: Fëldvártól fogva a’ Dunáìg

13% Mértföldet fog tenui, Földvártól fogva Ver

' háfzig 7§~ Mértföldig egy Твердая-Вата névìì

ч

а

ж
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bé~fzakadásn vagyon a’ таить, a’ melyet сек-4 v

méfzoti Canilisnakiehet mondani C).

Ezzel a’ bé fzakadó Árokkal, a' moli ké- \

(дана Canálîs Verba'fznál eggyesül , és azufán Ku

lán kerefztül Tservenkán által ,‚ Zomb'or mellett

vitetik~el Bezda'nig, mely Helyse'gnek határán a’

Dunába 'fzakad. A’ Virznek esése a’ Dunától a’

Tifzáig 27. Láb; ‘mely okért négy Cataracták

lefznek a’ Canálison a’ melyekre ezen 27. Lábnyi

esés fel léfzen ofztva. Hogy pedig a’ Canalisban,

mindenkor elegedendä Viz lehessen, annak talpa

4г Lábbal mélyebb lefzfz a’ leg kissebb Dunánál és

Tíí'zánál, hogy mindenkor mind két felöll meg

telhessék. A’ Canálisnak rendes mélysége 6. Láb

ra так, fzélessége pedig 10.Öl, a’ hol azonban

а’ föld magos vagy partos , ott mélyebben ásatik,

a’ mint аи а’ 1Vìveau v. Libella (oly еще”;

melyel a’ Horizontot és a’ Viznek esését mél-ik)

kivánnya; а’ hol pedig a’ Viz terméfzeti шапок

között vagyon, ott ezen fzélefségében , ha a’ Io,

Ölnél több-is, meg hggyatik.’ Még azt emlitem,

hogy a’ Canalis, Ferentz Tsatornájának ne

veztetik a’ k. Privilegium fzerint.

Az egéfz Vidék a’ Tifzától fogva a’ Dunáig,

melyen a’ Canalis mentibe kerefztül utaztam, egy

kies\Térség, melyen az ember egyebet termékeny

CF) Тайн ez tégen egy el kezdett Canalis vólt_;

igaz ugyan hogy nem látja az ember femml

meûerséges regularirásnak a’ nyomát.
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Földeknêl és Mezßknél nem lait. мыши ugyan

vàgynak egy for Szölö-dombok a’ Canalis melleat,

és ennek mençibe imitt amott'partos Helyek is газу

pak, de Hegyeket mèfgl'ze is alig láthatni. A’

Faluk: egymáfìól nintsenek igen távol, és mind

derék Helysëgek , melyekben Magyarok és Rátzok
c(inert itt а’ Magyarság a’ Rátzsággal igen elegyes)

„gy Némefek Ишак, kik is ujjabb Colonisrák;

es eieknek Falnik kíîlönösön Гяёреп ‘vagynak ёрш

Sie. Zombortól fogva Bezdánig az út Erdön me

'gyeu kerefztül, és :Bezdàntól _а’ Dunáig elébb a’
Bezdan Vizin hidon áltialjövén az Ишь egy da

ŕabig egy dere'k Tölt'ésen mégyen, mely a` Bez.y

‘ ~glánVizinek és a’ Duna egygyik ágának ki 'ára~

’desa ellen, és a’ külömben is motsáros hely miatt,`

Y tsináltatott, „щи pedig _a’ Duna partjáig isme't

Erdön ~niegyen által; a’ Duna parrjáröl pedig Bat

iinai Hidassal Batti/zer (mely Helyèt máx' em

litettem felyebb) álgal vitetik,

További Út.

Battìnáról, Esieknek mentîink , Немцев;

Szöllösön áltàl. Efzekìg, Baranya Vármegye. Az

út egy kis dárabig a’ Batlinai Hegyek alatt , azu«

tán pedig Térsêgen és Erdön , Türje nevü Falutól

fpgvaxpedíg Efzekig egy Töltésen megyen el. Ez
egy dierék és fze'p _Töltés, mely egy fzélesen el

terjedì motSáros.Helyen van kerefztül vive. Hofz

fzasága fzin'te egy órát tart, és éppen a" Dráva

partíán végzödik ‚ a’ hol egy пагу- emlékez

,tetti szlop vagyon П. Ió’sef Tsáfzárnak és Mária

Thtéûa Királynénak emelve (melyen mind a7 két

Uralkqdóknak fél-képei Köbe faragva láttzanak) a.’
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.Tölteis tsinaltatásaínak, ¿s az Efzek mellett le'vä

Molsárol; ki fzáraztásának emlékezetére..

d

A’ Dráván, mely itt el foly, az ember his

don'. által menvén , mindjárt Efzek Várába ér , mely

ezen Viznek partján egy kies Térségen fekfzik,-

Már e’ Slavonìa.

‚ЕЕ/(ей. Efzeknek más két réfzei `u. m. az

alsó és felsö Városfa’ Vártól egy fél fertály órá

nyi távulságra feküfznek, jobb és bal felöll a’

Dráva mellett, úgy hogy a’ Várat éppen közbül

íreí'zik. ~ A’ Várba meg шит, egy kevés

ki nyugovás után a’ Várat és a’ két Vároû bé

jártuk. A’ Vár egy a’ leg erössebbek közzül az

Orfzágba. -.- A’ leg efössebb Várak pedig Magyar

Orfzágban :`Pétervárad, Ещк. Tömösvár; Arad.—
Erössitéseinek egy réfze aaxxDráván túl is fekfzik

a’ Várral éppen fzembe, és annak nagy oltalmazá

sára fzolgál. - A’ Várban nagyobbára mind fzép

és derék Epületek vagynak , melyek közzül a’ piatzon

lévö nagy 'Kafzárnya tekintetet érdemel; az úttzák

‚ tsinosok, és nem igen egyenetlenek, kövel is га

kOttak. Az egynehány. Várbeli Kafzámyákban

pedig , és a’ földalatt le'vö KazamattákbanV 30,000

fegyveres Ember férhet. Al Lakosok majd tsak

nem'mind Németek. `

\, .

A’ Felsö Város ‚ melybe a’ Várból egy í'ze'p.

' “Alleé vezet, a’ jobb és tsinosabb Mező-Városok

közzé fzámláltathatik. Az árnyékos итак,

mintbogy a’ Házak előtt majd mindenütt nagy Hárs
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fák vágynak ültetve, a'IVít-osnák', a’ mely kü

lömben fzép és nagy Epületekben' fziikölködik,

fok kellemetességet adnak. Az Alsó Város, mely

a’ Vát-ról hasonló mefzfzeségnyire van „ mint a’

Felső Város , ehez hasonlón, tsak hogy Epületeire

nézve alább való ennél. - А’ Lakosok, kiknek

fzámok mind öfzve mintegy sooot-e megyen a’

két Városban, Rátzokkal elegyes Tótok, kik гей

int Catholicusok, réfzint Görög Vallásuakhvagy

nak kevesebb {zámmal Németek , és leg kevesebben

Magyarok is. Verötze Vát-megyének a’ Felsö Vá

rosban vagyon Vármegye Háza, és némely Wait.

megye Tifztjei itten laknak; itt vagyon egy Pro

vinciális Commissariatus-is. 'Efzek egéfzfzen,

mind a’ Vár , mind a’ két Város , K. Kamara Jót'zá

ga, és a’ több Kamarai Városok módjára Vagyon,

“igazgatása. '

‚ Efzeknek egéfz Vidékit az el terjedt lik Tér

" ség , a’ fzélesen folyó Dráva Vize, a’ Házak felett

tetejeket ki emelő fok Fák , és a’ Vár háta megett

a’ két Város között hofzfzan el nyúló Kertek gyö

'nyörüségessé téfzik. -— Itt állott а.’ régi időkben"

ama Romai hires Colonia Mur/ía, melyet Adria.

nus Tsál'zár épített volt, ésx a’ mely egy Tarto

mánybéli Tifzttartónak volt Helye, ki innen az ak

kori Pannoniának egy réfzit igazgatta. A’ Nagy

Кап/Нити Tsáfzát idejében itt egy Püspökség

is volt. - Ez a" Város a’ Nap-nyugoti Tsáfzár

»ságuak Romlásáig virágzott , és a’ fok Barbar-usV

Népek 'pufztitásaik miatt egy tsekély faluvá lett,

A' MagyarBirodglomhoz foglaltatván azután,Sla- '

vonia, egy a’ Magyar Királyok közzül itt egyr

Várat építtetett a’ Drávánál, melyet Efzeknek ne!

'
/
/
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vezett, 158 Ferdinand Tsâfzár és КйгЫу/ itt egy

eröss Hlidatûépittetett a’ Vizen kerefztül , de a’ mely

a’ Тёщ}: háborukban elli-omarmt,

Vá. at rendes Erösséggé formáltatta; az ùjjabb idök

ben pedig ‚ a’ moñani ìdei-él: Hid épittetett à’ Drá

váń keŕefztül. '

Ei'zekröl tovább folytatvâri Utamát téren ‚ és

imitt amott erdös helyeken men'tem. Vu/lovdr egy

deŕék Mez¢')’-Va'.1‘osl a’ lVulim Vizének a’ Dunába

fzakadásánál.,¿ Szere'm Vármegyének fö Helye;4

А’ Lakosokna'k , kik Catholicus , és от ó Hmí

Rátz'«Tótok, és kevessebben Németek-is, mintng

4000re megyen i'zámok` Ezén Helyben nagy Кё—

reskedés ‚ és fok kézi tneůersëgi fzorgalom vagyon'."

Маш minden Háznál Aruló lvagy Kereskledö ABol

тог, vagyI dolgozö Mühelyet lát az ember. _ Aj’

Mefter-embeŕek Mûhelyeinek nagy és, nyitott ajtai

vagynak mindenütt, ugy hogy az utfzákról lehet

a’ dolgoz'ókat fzemlélnì: ez `Tót Orfzágnak más'

Yárosszpban is hasonlóképpen vagyon. _ Ugy'
mondatik,y hogy Vlikovàrról jól Kereskedés îizetxkl

fokféle Árukkal Erdélybe. _ Régibb idökben ez"I

a’ Város eröíïìtett Hely-is volt;l de annak mofìanfl

tsàk пубща láttzik, Vokopiáhrt a’ hozza' tartozô

fzép Jószágokkal' iegygyütt a’ G. Eltz Fa'miliá"
birja. ' y

Inn'en Novofzellóìg, egy Faluig, mely a’

Dunántúl ésìk, és a’ hova egy Rév vifzfm а’ Du'-v

nán által, hegyes völgyesKörnyéken kerefztül me’

gyen az út; de Novofzellónál'a’ Вши tulsó pant-_:

jára Báts Vármegyei földre ki. érvén, a’ leg fzebb

\ .

1sö Leopold a’ `

4. д
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tér földeken és Mezökön mentlínk a’ Duna folya~

matja'ról nem mefzfze, a’ melyek мы еПепёЬе

" lëvll .partján hol'zfzú for Hegyeknél egyébb nem

lälrzik.  A’ Dunának nap-keleti és Déli part

járól.kózöns’égesen.meg is lâhet jegyezni ат: hogy

а: a.’ папами М. Orfzágba való be fzakadásáról

fogva mindenììtt hegyes, för впадем fogva majd

minden meg fzakadás nélkül Hegyekböl áll, az ál

tal ellenlje lévö partja pedig egy majd mindenürt

egyeneçen el terjedö Térség, a’ Banátusnak fzinte

végéig. . _ -

Novofzellöról, mely is Német Helység, Pa

lánkon , Loskánon, és Futalkon, ` ’s Ujj Vidék

között fzép паду Erdökön kerefztül, mely'ek kü

lömben Báts Vármegyébe felette ritkák, Ujj Vidék

re érvén, itt és a’ vélle fzembe lévö Péterváradon

egy паров: mulattunk. Ugyan is Pétervárador Ujj

Vidéktöl tsak a’ Duna válafztya el, de a’ melyen

-lévö Hajós Hid a’ két Várofì egybe köti. Péter

>íráradon a’ Slavoniai Commendirozó Generalis Ge

/neyne Urnak parantßolatjáŕa különò'sön a’ felsö

Várbán eI hordoztatván egy /Tifzt Ur " íltal, nem

gyò`ztem gyönyörködni az egéfz Várnak fze'p fek

vésén, és bámulással néitem annak mind termé

fzeti, mind лаву melìerse'gii erösségeit, melyek

azt meg vehetetlenné шпата]: tennì, 

ОЗУ-72:16 ¿s Péterváracl.

Ujj-Vidék (Neoplánta) németiìl Нежат, -

1751Ьеп’ lett' Királyi Váròssá , és annak elötte»
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_ismét egygyegül,

» nak által ellenébe valamint a’ Várral hasonló képpevi

Péterváradi Sántznak neveztetext. Нема idö álaté

nagyon megnépe`sedett, melynek oka különò'söri

аг, hogy а’ Kereskedésre nézve денёк fekvése~

vagyon. _ Innen nagy Kereskedés üzetik mind

a’ Magyar yés Némer {сыты a’ Török fóldre , mind

pèdig onnan ide. —— Eîéggé; ki-ìerjedtt Várps , és

elég difzes, kiváìt ujjabb Epületeire nézve; La

kossai a" 9. ezeret felyül haladják; Nemzettségek`

kre nézve Magyarok, Németek és Ra'tzok -— az

' utolsóknak itt egy Görög-Valláson levò` Разрыв

jök lakozik,

Péterváraclegy eröss Várg ésla" Ед егбззеЬБ

М; Orfzágban, ’s annak réfzeiben. .

fekí'zik. A’ Dund'mim eg'y félig keritì, és a’ шаг:

hoz közzel ágakra ofzolván két fzigetet formál,

melyek közììl a’ nagyobbik Knrlovitzìg nyú#

lìk, a’ hol a’ Dunának ága a’ nagyobb Dunávaì'

Ezen fzigethek fzélibe a’ Vár

fzembe az Ujj тазы рикши, Erößìtések {fortifi

сайте) vagynak, a’ lnelyek a’ Várnak паду о}

lalmára. és kiilö'nös erösségére _fzolgálnak A’ Vár

:lz alsó és felsö Várbó'l :ill: az alsó a’ i'els"c'»\.kr

vgéfzfzen körül vei'zi és fz'élesen ki terjedt Erös

íìttésekkel hir; а` felsö реф; egy magos Köfzik`

lás Hegyen van épitve', és eröss Köfalakkal és

f'ánrzokkal наши véve. _A’ felsöbb fokkal régibb

épités is az alsónál, a' melyet I. Ferdinand Ts. ŕ

és кашу ёрйпетесг, еще: а” felsöf is renown

tatván. kAz ebben lévö Epületek egynehäny nagy'

Kafzárnyákból, és qu Fegyver'-Házból állanak.

Az alsó ' Várnak kerületiben pedig maga aj..

„.,._..;..ц ‚ч ‚‚‚.

Slavoniabfi ' '
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ì(Uu-os vágyon ;' melyet игуан fzoross (le tsiuos~

Városnak mondhatni. [tten tartja helye'; a` Slavo

niai Generál Comando. A шил egy to'rpe Неву

fíígg- egybe , mely а` Duna partján nyùlik el; cxx

nek a’ Váŕral egybe ragadott réfze Várbéli erösSé

gekkel bit, más téfze pedig` a’ mig tsak tart

(mimhogy egyediil az a’ Hegy az a’ hely, moly

röl a" Vároů oûromlani lehet, a’ több Hegyek а‘

`'Vail' háta megeft mefzfze lévén) minázva vagyon,

A’ ké; Várban 10,000 Ember биде: fe'rher тег6

Péterváradnák epösségére a’ te/rmëfzeti fzerentsés

fekvésén, és a’ két Várnak kettös erösségén ki

vül, a` téfzèn Теще: hogy az alsó Várnak min

ñen áa-kaìt ‘viz аи; lehet termi, és hogy á’ тю `

nézve még` a’ magos felsö чаша Iìntsen fziikség,

minthogy еду Hydraulica Machina fegittségével a’

'Dunából egéfz addig viz pumpoltathatik, és a"

felsö Várat mindenkor k'i elégiti, -— А’ Lakosok

többnyire mimi Németek, és kevesebben Tór

каток, de mind'nyája'n Catholicusok, min'thogy

Vitt más Vallásuak Polgárok nem lehetnek 5 fzámo;

kat 5. ez`eren felyül lehet tenui. Ka'tonai Juris

'dictio alatt vagynak ès Válafztott Magifìratussok

vagyun, melynek feje a’ Polgârmeñer еду Tifzt

I fzokott lenni'; штампам a’ Lakosok nem Ka

tonák , jólleher a’ Насёк Keriilethez сап-сотах;

Ugyan illyen polgári állapotban vagynak Karloà

vitznak, és Zemlinnek Lakofsai Slavoniában, és`

Panrsovának Lakossai a’ Banátusbam

Pétetvâradnak Külsöà-värossáî nintse'nëk ; узда

_ Hak azonban Majorjai és Kçrtèi , molyek f

» Duna mellett a’ Yároshoz közel гепатиты Еяёв
A I _

/~.„l>
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„Ama-*A ‚Мышь—м,

i Excellja.

Virosnak helyén régentén еду Romai Colonia ál

lott , шпулек neve Äcumínaceum vólt, _

Nevezetessét'ctte Péterváradot azon mellette tortént

(вага, melyben i116ban Eugenius Hertzeg a’ Tö

rökökön azoknak 30,000. Embereik vefztségivel

gyözedelmeskedett.

Ujj ~Vidékröl folytatotr Utunkban Péterváradou

,által Karlovitzra jöttünk. Ez egy népes Mezo'

Város, mnjd mind Rátzok lakják. Itt vagyon la~

паза az orientaliíi Rituil tartó Tót-Ráxz Gorog és

Oláh Ekléíiák Metropolitájának, az az Fö 't'iispök

jének, az egéfz Magyar Birodaiomban, ’s minden

_Auftriai Tartományokban. '

A’ mofiani Metropolita Stratimirovics Ur ö'

illyen Piìspökjei Iegyenek a’ nevezett Vallásuak

mak. Kinek is tifzteletére lévén, meg néztük ez

` alkalmat'osKággal af Metropolitai Templomot, és az
ö'. Excellja B bliottheicáját. A’ Metropolitai 'lìemplomot

-az elo'tt nem tégen épittette az elo'bbeni Ersek Ur;

ваты jói mmatja magár а: Ёршес ‚ Ье1ё11гб1

4pedig Rátz gustus ‘fzerént itélvén fze'pnek , vagy

inkább rrifra'nak lehet mondani, minthogy fzámra

lan fok fzép fefiésekkel és granyazásokkal ékeske

dik. A" Bibliothecája az Ersek Urnak nem паду,

de válogacott könyvekböl áll; némely igen ritka,

és meg jegyzésre méltó könyveket és Kéz-irásokat

is láttam. Ezen ntolsóiibak-közzül eml'item Bran»

kavits'nak С“) Serviai Despotának Egçrbe való

С) Е2 а‘ Brankovits Servirii Hertzeg v. is Des- 1

pota vólt, de tsak 'Familiájará, és nem hi.«

Kivánnya minden Hazaii, hogy mind'
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(Tseh Orl'zágba) fogságában irott Serviának, és

az maga idejebéli Magyar Orfzági ’s Erdélyi dol

goknak Hiíìoriaját , mely is a’ maga tulajdon keze

íiása, és igen nevezetes.

A’ máiik Danielnek/Servia, Bosnia, e's Bul

дана Hiltoriája. — Egy nevezetes nyomratorc

Könyvis mutattàtotc. nékem, Ez egy Tiibingában

(a’ Német Birodalomban) A4563. Illyricus.Ny.91

ven n_yomtattatottIVall-ásbe'li Kònyv, mely az Evan

gelicus Hitnek Agazatit foglalja magában, és à’

Carinthiai ’s Camioliai akkor tájba reformálodott
'Eklelìák fzámára iraŕott , mint azt a’ titulussa

mutatis. - `

ь.—

vataljára nézve. — Az ö Familiája hiresr

vólt, mert ennek elò'tte'Serviába Fejedelem

,séget -viselt. Ol Leopold Tsáfzár alan ёж.

xò'Apañ Erdélyi Fejedelemnek a’ Tò'rök Por

tához egy darabig Kò'vetje volt, azurán

ЧЁМ; Leopold Tsál'zárnak volt Bizrossa

örò'k Orfzágban és kiilönò'sò'n Serviába , a’ v

ki által Leopold Serviát a' mage réfzére

‘y hajtani kivánta igyekezvén a` Magyar Ko

ronához vifzfza kaptsolni. - Sokag is tert
abba Brankovits az Yppeki Serviai hrsekkel

egygyürr , a’ ki még az: is végbe @udma

Ниш ‚ hogy 30. ezer Familiák Serviábol

Magyar Orfzágnak pufzta alsó réfzeire мы:

telepedrek. Bránkovitsot Leopold ТОЛПЫ

radozásiért, és a’ hadban is ki mwatott vitéz

ségért Bárósággal, és azután Grofsággal is

meg ajándékozta. M. 0rl`zági [найденный

is пуст, de nem sokára valami terhes

gynnubói ki esett a’ Grátiából, és elébb

Bétsbe , azután Едете tax-raton: _könnyü

fogságba.

\ [чл n Y ‚ \
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Nékein hitelesen bizonyittatott, hogy Tübin

gában ki nyomtatott Illyricus Bibliák is volnának,

Tsak ebböl is ki lehet hozni , hogy az akkori 111611

Ьеп a’ Reformado Carnioliában, Styriában , és

Carinthìában-is el terjedett vólt , és hogy ezen Tar

tományok Lakossai (mint Slávus eredetüek) mind

Illyricus yelvel éltek. - A’ következett 1711110

zásokban minden Vallásbéli Könyvek el égettettek,

ugy hogy a’ tüzböl keveseket lehetett ki mentenì.

Az ezen Tartományokban lakó Népek’ лаву réfze

pedìg az idö változásaival lafsan lafsan eredeti

Nyelvét-is el-hagyta és a` németet vette bé; de

çzt olyan tifztán nem befzélli , hogy abban ‘a’ maga

régi Slavus Nyelvének fok nyomai ki ne tettzenének. »

Еду réfze a’ Népnek azomban ezt az Illyricus v.

Slávus Nyelvet, melyet Vendus С“) és Crainei'

Nyelvnek neveinek , a’ maga épségében meg tar'

топа,

Кайоищ: emlékezetes azon вымыв-1111—

rési-öl , melyet irren I. Leopold Ts. és Király

1
/  

(*) Ez a’ nevezet а’ Vendusoktol еду Slávns

Nemzetségtöl jö, a’ kik- _ré5ente Styri-át és

Carinthiât lakták; a’ moůanì Lakossai ezen

Tartományoknak, azoknak el-elegyesedett

és már Vel kotsosodott Maradéki. A' Carin

111121 ‚ és Styria rfzomfzédságában a’ tul a’

Dunán lévò' Magyar Orfzágban Szala és Vas

yVarmegyékben lakó Evangel, Vendusok,

ykik a’ Carinrhiabélxekkel, és Carnusokkal

еду Nemzetség vóltak, mind Evang. Val

lásokat', mind .Sláùus щетке: mái napig

г“ meg tamoták. _... ‘ '
о

*f
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169913811 а’ Törökkel kötött , а’ mely íltal Bosniának

és"Serviának паду réfzei a’ Magyar Korona'hoz

vifzfza kaptsoltattak, de a’ mely Orfzágok bix-á

sátóî;\ a’ Pafsarovitzi Békesség által melyet VI.

Károly\~T§áfgáVés Király вбит, а’ Magyar Ko

rona ismét el-esett.

1 _Karlovz'tgról tova'bb. folyrarruk Uzunkaŕ,

jöttünk per ldia Рей/{видны hol is éjtzakai 11241

lásunkat итак. Ez a’ Páfzova Evangelicus Hely

ség, többnyire mind Tótokból áL'vagynak пош

ban kevés ott meg telepedett Evang. Magyaŕok-is,

a’ kik Békés Vármegye'böl fzármaztak oda. Vagy

nak Slavoniábaumég több Proteíìáns Helységek-is

u` m. még egy ujj Pafzova nevü Evang. Holy`

ség, és ezen kivül Verötze Vármegyébe 8. Refom.

Magyar Helységek, kik azonban Tón-Rátzokkal

elegyesek, és а’ Magyar Nyelvet nem tifzta'n

befzéllik. A’ {гашиш Helységeken kivül több Pro- _

teßáns Helyse'gek Slavoniában nintsenek , mivel

ezen Orfzágnak Törvénye azt tartja , hogy a’

Proteûánsoknak fzabad Vallásbéli gyakorlások ne

iégyen» Azonban azoknak az еду ' nehány _

Ekleíìáknak, a’ kik magokat meg-tarthattalc,

meg-engedtetetr a"`VaL1ásbéli Szabadság. -— Tsu

ваши lehet, hogy nzt a’ Törvényt, mely fzerént

a’ Proteßáti'sok Slavoniából mintegy el tiltva vagy.

так, а’ közelebb mult 179 xbéli Orfzág G_yülésén
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С“) Slavoniába a’ múlt két Századokban e! kez

дек volt gyarapodni a’` Reformado , és moñ

1s Kovetò'xbò'l egéfzfzen ki-nem fogyott.
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is (azomban nz elöbb emlifett tolerantialis Clausu

la'val) meg erössittették a` Slavoniai Statusok. .

Páf'zova Határnok Katona Helység, és а’ Рёсеп‚51°а‹11

Határnok Regimenthez tartozik; a’ mely Regiment

Difirictussa PéterváradtólV fogvaZemlinig le-nyúlik.

Ujj Páfzován ‚ és Battanitzán által Zemlinbe

êrkeztiînk. Itt a’ Comendáns Oberfler Ur igen fzi

’vesen fogadván, ki vitt a’ Sáva-hegyire (németül

Sau-Spitze) mely-is a’ Belgráddal által ellenbe

lévö pai-mak az a’ réfze, a’ mely a` Száva Vizinek,

a’ Duniba fzakadásánal vagyon ‚ а’ honnan Bel

grádnak egy réfzét, és éjszaki` ’s nap-nyùgoti

fekvése'r jo] lehetett látni. Azután a’ Kontumátzot

is meg néztük, a’\mely Zemlinhez ragad ugyan,

de egy kerite's által el ‘van különözve a’ Helység

töl. A’ Kontumátz fok alkalmatos Épületekböl áll.’

majd-mindenkor tele fzokott lenni, minthogy a'

Töròk Foldrôl a’ Magyar Birodalomba. való által

f járás Zemlinnél felette nagy.

Zemlz'n egy derék Меха—1751011, fok jó Épîî

letei vagynak, és Lakosokban nem fziikölködik,

k'iknek fzámok 9000re megyen, Pallizádákkal és

.Arokkal van körül véve; fekvése pedig éppen a’

Duna реп-13511 vagyon, réf'zint téren réfzint dom

bos helyen. Régen egykis Vára is vólt, melynek

még 111011 is lehet Düledékeit látni; ez a’ Hely-~

segben feküdötr, egy magossatska helyen: а’

Török háboruban egy Observatorium volt itt fából

épülve. _ Minek elötte az ember Zemlinbe érne,

as Majorokon megyen kerefztül, melyeket_ egy

Falutskának mondhatnál. -— A’ Zemlin Lakossaì
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Rátznk és Némefek, Zsìdók, Örmények, Gln-ö

gök, éé más gyülevész'ség. T- . A" Kereskedésböl

élnek , különosön рейда` Belgrádnak fzükségire

gondoskodnak, és gyakran igen паду- hafznot lát

nak, a’ Belgrádiak magy Szükségekben.`

1

Ez a’ Hely'a'1naga_nagyKereskedésêröl nzéb

tán meg jegyezhetö ’s tekinteret érdemel. Ugym

is mínregy kozëp~pontban fekfzjk Béts és Korman

tzinápnly között, és mjndennek, a’ mi ide vagy

oda megyen, itt kell áhal vitetni. Azértis minden

Némec és Magyar Ol'fzágból, másfeloll pedìg Tü

¿rok Orfzághól io'vö Árnknak és Portékáknak Её Le..

tévo' Helye, (Depq/îtoriumfl) melyeknek le rételére

fok Magazinumjaìk „дуть mind az itt ‚ mind a.'

távol lakó Kereskedöknek,

l

Zemlinröl tzélunk lévén a’ Dunán Pántsova'rs

hajókázni) еду Knmpra ülvén ‚ ’s fzekerünket is

агга rétetvén ‚ а’ Vizen le indultunk. Еву Ponto

nér volt a’ Kormfmyos , és 5. Hajós Legéuy eved»

яви. >A’ Szávánaka’ Dunába fzakadásáig le-érvén,

ott éppen Belgrád’y alá jöttiink, és egy jó darabig

partja mellett evedzettünk. -- Belgrádnak fek

vése) melynek ábrázolását annak ide ragafztott ele

ven és igen 561 мы: Rájzolatjábol lebe:l limi)

eképpen vagyon: a’ Vár, mely a’ felsöre, és a1

вага ofztatik, az elsö ugynnis Hegyen , a' máso

dik pedìg ennek alatta fekfzìk a’ Duna partján; -

a’ felsö Város az alsó Városnak nap-keleti (Лада.

mellett fekfzik7 réfzint a’ Hegy alat, réí'zint an- T' `

nik allyában. A’ Rátz Válros pedig, mer a’ Vizi '

Värosnak hátulsó rél'zével egybe függ, réfxìnc а!

1
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Hegyen, melyen magát fél vonja, réfzínt annak

oldalában fekfzik, a’ felsö Vártál egy bizonyos

távulságra. Belgrád’ fekvése igen fzép: a’ Hegy,

melyet a’ Város, és a’ Vár bé-borit, a’ több két

felo'l el ny'úlo Hegyek, az ezek közt lévő Vo'l

gyek, és az el folyó nagy Duna és Száva Vizei,

ezen fzép fekvésen felyül pedig, a’ két Vár, és

nz ezekben lévö jó Epiìletek, az el terjedtt Vizi

Város, ennek nagy fzámu Házai, és fok vékony

Török Tornyai , a’ Hegyre fel vonuló Rátz Város, ——

gyönyörü tekintetet adnak. - A’ Vízen való

'menetel egéfz Pantsováig igen kellemetes: egy fe

löl u. m. a’ Török réfzröl az ember hegyes partot

hágy el~maga mellet}; a’ Magyar Orfzági réfzröl

к pedg tér partot lát. Azonban mind a’ két part

pufztg , és fammi Helységek fem közel, fem mefz- s

fze nem láttzanak, ki vévén egy kis rofzfz Török _

Falut Serviában, mely éppen a”, part mellett ¿Bel

grádhoz egy fél orányjra esik, A’ Magyar Orfzá'gi

réfze pedig egy átalyában mind motsáros és' na'

das herl lévén, azon az ember egyebet nem lát
Örzö- házaknál , vagy is inkább Kunyhóknál , melye-l

ket Tsártákoknak` hívnak, melyekben egy nehá

nyon a’ Haníka Katonák közzül orizeten 11101!

tak денди

‘A’ Duna, mely a’ Száva bé folyása által erös

sen el fzélesedik, Pantsováig egy nehány fzigete

ket formál, melyek között а’ Belgráddal fzemben

lévö, és Hadi Szigetnek hívatott fziget, a’ leg

nagycbb, és a’ Török hábornban fok tsaté,paték§

mi уди Szevezetes,

\

“_ __‚-_.._._
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Pántsovífôl egy 4{_'él örányira а’ Temes Vize

a’ Dunába fzakadván. a’ Hajó ezen folyó Vizen

fel vonarik ege'fz Pántsováig, mely Város a’ Те—

mes mellett гены. Ift volt, a’ hol mi-is ki ku

тактик, ’s ezáel` vége vala a.' Vizen vuló vizes

Ишак (шеи jó essönk is volt).

\

Pa'ntsova'ról ‚ m`ely is egy алкания: nagysâgu

fze'pen épült Mezö-Város, jöttünk ldvaron Etska'n

által,~ N. Betskerékre, a` honnan más Nap 'tovább

mentünk Temesvár felé, mely is oda lo. Mért

föld;

Nagy Betclzerék. N- Befskeïék egy МБУ

és fzépefske Mézö-Város, melyet majd mind Rá

tzok laknak, Еду kellemetes partos helyen fek

fzik a’ Béga Canalíssa mellert, a’ mely a’ Vároñ:
` féligkörül vél'zí ‚ 'és azon kerefztìil isv megyen,

ya’ holott rajta egy derék Híd vagyon épitve olyzm`

magasságra, hogy alatta vitorlás Dunai hajók el

mehetnek. - A’ Canálisban az ember fok bajó

v_katlág minthogy minden productupzolr,a’ méïyek

a’ Banátus belsö réfzeìröl ki vitetnek, ezen a’

Vizen vitetnek ki, melyböl azuxán a’rTil`zára, és

innen a’ Dunára jönnek. — А’ Canális partján a’

Város rëfzein fzép kis Ligerek vagynak, melyek

a’ Helynek annál több kellemetességet так,

minthogy ezen a’ Vidéken az ember Fákat éppeu

ì nem lát. - Vagyon azen kìvül egy nagy Eperj-fás

Kart, mely a’Vármegyéé, és a’ Selyem tenyél'ztés

' gyarapitása vêgett mivelretik; Merc mimhogy ezán

Válfmegyében fok Selymet termefztenek, a’ Vár

megye az Ерш—{ЕМ elegedendö böségekröl gon-f
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doskodik , és a’ Helyse'geket, a’ melyekben Брет}

‘ fákra fzükség vólna, azokkal ki-elégiti, '

N.Betskerék privilègiált Kamarai Va'ros; mely

fzeŕént Kamarai Hely ugyan ‚ minthogy a’ magaFra?

ßatìoi helyet ‚ és a’ Beneficiumok hafználásáért а'

K. Kamarának bizonyos ko'tött Summát ñzet;

azonban tuiajdon Magißrátussa vagyon, a’ mely

minden dolgait igazitja, és egyenesen a’ Va'rmegyé

tol függ mindenekben. llyen privilégiált Helysé

gek tobben is vagynak Torontál Vármegye'ben; a’

melyek az иву nevezetç Mlgy~Kíkìnduì Di

jîrictushoz cartoz'mk. Ezck azonban nintsenek

a’ Kamarának Uradalma, hanem tsak Fo“ igazgatása.

’_s vigyázása alatŕ. lo. Helységek tartoznak а’

DiIh-ictushoz, a* melyek a’ Kerület Sz'ékiròl fugg

nek , melynek ogy Kamarai Személy a’ Preïesse,

kit D_ifŕrictualis Commissariusnak neveznek;

a’ kinek 'meg egygyezése nélkül a’ Ker'ület femmit

magától nem tselekedhetik, minekelötte а’ Каша—

rácól'arrá engedelmet nem nyert. _- A’ Éamará

'réfziro'l a’ Keriilet mellétt egy AH'éû'or is fzokotc

lenni, kinek minden közönséges Dolgok folyäsán,

jelen léte meg kivántatik, — Az egéfz Kerület

pedig kìil'o'mben a’ Vármegyétöl függ. A’ Катай—ч

nak 38,000 Forint pénz Summát fizet. Vagyon

ilyen privilegiált Rátz, Мазут-5535111 elegy Kerü

let Báts Vármegyében-is: I6. пазу Helységböl

áll , ésfnintsen a’ Kamarának Fö vigyázása, hanem

tsak a’ Vánnegye Jurisdictioja. alatt; mindenekben

azonbsn maga Magiûratussáról (melynek a’ Fej¢

еду Fö Kapirány\ igazgattatik. -- Ezt à’ Tikal" 

Dyfrictusqak nevezik, és ez a’ múlt 790b¢1i0rfzág

1

л
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Gyülêsekor az Órfzäg v. Korona Jof'zâgaihoz

kaprsoltatott ‚ minthogy ñzet is n' Koronának efz

tendönkénr 40,003 Forintot.

Beïskerékröl tovább -f'olytattuk qufunknt , és

mentünk per Szent Gyò'rgy Pardány (Rátz Helyek)

Ujj Béts, (Német Hely és ve'gsö Hely Toromálba)

Temesva'rra. ‘ i

Torontál Várme'gvéröl дёгт
и

ségescn.

Torontál Vármagye ogy a’ leg fzebb , és a’ leg na

gyob Vármegyék közzül MäOrfzágban. Hofzfza

sága 16. Mértföld-Í'zélessége pledig 81—10. А’

Marostól fogva, mely annak Efzaki Íhntárja, le~

nyúlik a’ Banátufi Illyriai Harár Kerülecekig a’

D'unáról mint egy négy Mértfo'ldíg. —- Nap
nyugotra a’ >Tifza Vize'határozza , Nap-ke

letre pedig .Temes Vár megye. e- Az egéfz Vár

megye еду íìma Térség. Földje igen termékeny és

mind gabonát nag); böséggel terem , mind ищет

Legelo'kkel bi1'. Eg-tájja valarnint a’ más két Ва

nátuÍî Vármegyéknek (és Baits Vármegyének is)

meleëebb, mint Magyar Orfzágnak más réf'zeiben.

Sájnállln'i lehet ,_hogy még ezen Vármegye паду

I ságához képefì kevés_sé népes, és hogy Í'ok fz'é

" lessen el-rerjedtt Földjei hafználhatatlnn állapotban

lév'én; mind addig mivele'tlenek. Ugyan is 19. Ш

Mértföld tsupa motsáros hely, és nem egyéb Tók

ná1’s Маш be teritett Posványoknál. Ezen ki

vîil pedig a’ Tifza, Maros, és Temes Vizei gy!

korta ki áradnak és a’ шву efsözések fok álló Vi‘

l

1 _:r" ' -
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zet hagynnk magok után, melyffzerint még több

réfzek-is Viz 915 ~tétetnek. _ Ennek elötte ki

vált a’ Vizek Aradásaitól Torontál Vármegye fokat

` fzenvedett; de той а’ Mat-os partján és a’ Tifza.
mellett kéfzült derék TöltésekÍ ezen Vizek ki-tín

téseinek nagy gátot vetnek. _ A’ Tóknak le

botsártatásábah és a’ Motsároknak ki-fzáraztásábau» д

is Гона: tselekedtek immár Toromál Vármegyében.

Ugyan-ìs a’ Béga Canalissába, és több más Сапа

lisokba, a’ milyen a' Berzovaz' Canalis a’ Введён

>alóll, fok álló Vilzeket tsapoltak-le, és reménysés

vagyon, hogy a’ moñani motsáros Földeknek-ig

két harmadát még hafználhatová tehetik, ha némely

'pi-ojectumban lévö le-tsapóló Canalisok végte haj

tamak.

. A’ 'BégaiC'dnális az a’ Canalis, mely Kraífô

Vármegyébeu Lugostól nem mefzßze kezdödvén az

egéfz Banáruson kerefztül 'megyen, és a’ .Tifzába

bé-foly, Ez a’ Canalis a’ Béga folyó Vizinek ré

gulatioja által, a.’ Temes Vizinek belé botsáxtarása,

’s a’ Fatseti Canálisnak a’ Bégába való vitetése

által kéfzillt. _ Ugyan is a’ Fatseti Canális a’

Iiïavasokról le jövö és meg-gyült Vizeket еду

Agyba vel'zi, és a’ Begába foly. _ Ezen Cana,

l_ison a’ Havasi Erdökröl a’ Fát botsátják le Temes,

_ ` Várig  A’ Temes folyó Vize pedig egy Zsìlip, v',

' Zúg (Schìeufïen) által erefztetik a’ Bega Canálisba,
mihélyt` ebben a’ Viznek elég bövsége I nintsen,

I p1er Zúg Кой-51511` nevü Helységnél vagyon. +—

A," Temes. Vizinek pedig a’ Begai Canálison alóll

vagyon a’ folyisa, _ A’ Веда Vize a’ Temes

nek egy Canálison belé botsátott réfzével és fel

ly ebb, a’ Fatseti Kis Canalissal egygyesülvén azonntl
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hajokázhatóvi lefzfz. Temesvárnál azután el foly-N

ván, ott’ fok hajókat vifzen, és Betskerék mel-_

lett el menvén Aradáznái égy nagy Motsárba Гаа

“kád, melyet a’ Fejér Мамаша]: neveznek; a’

l

mely á” Tifza ki-Önte'siböl lett, és annak állandó

maradvánnya. '

Ezen Motsáron kerefztül a’ hajók a’ yTií'zába,

és tovább mennek; azonban ez a’ fejér Motsár a’
I'Iajokázásnak é; így а’ Kereskedésnek-is nagy

akadályára vagyon. Mert a’ Nyári fzáraz idòkbeń

a’ Motsár annyira meg-apad, hogy a’ hajók a’

Viznek fogyatkozása miatt azon tovább nem me

hetnek , és gyakran foká tartoztattatnak; mely

okért-is a’ Bátsi Canáliû kéfzitö Társaság azon

.goldolkodik, hogy a’ Bégai Canalis Betskerékröl

Töer Bersére vitettetnék, és Földvárnál a’ ваш

Cana'h'fsal közò'sîìlésbe jöhetne, mely a’ Keres

kedésnek nagy elömenetelire lenne. -`,

u Torontál Vármegyének Lakossai nagyobbára

Rátzok és шапок, а’ többek Németek és Fran

tziák, vagynak kevés Magyarok-is.

A’ Rátzokat még mon nagy réfzint vad

és lniVeletlen Népnek lehet mondani, kik közzül

azok, a” kik a’ Vármegye alsó réfzeibe laknak,

bárdolatlanabbak; valamint az 'Oláhok-is , a’ kik

fokan adják magokat Tolvajságra ’s más gonofzság

l'a- - Ugyan tsak a’ Torontáli Oláhok jámbo

rabbaknak {апатию}: ‚ mint a’ Temes. és Kralfsó

Vármegyeiek, -_ A’ Rátzok közönségesen VW?,

s

.._i...._._.

.3.
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kivált a’ felsöbb Vidékiek jó Földmivelök; —— az

Oláhok rofzfzabbak. A’ Német és Frantzia Colo

nisták pedig igen fzorgalmatosok ‚ ’s azért isitehe

tösök, kiilömben is jó féle jámbor Emberek; a'

Magyafok-iedolgos Emberek, kivált azok, kik a’

Dohány Kertéfzséget üzik. _ '

А’ Rátzok ia’ Banátusnak réfzint régibb, ré'

fzint a’ Тёток Foldekröl еду Századtól fogvu által

jo'tt Lakossai ‚ ` kik erede! fzerint Serviaiak, és

Bolgárok.

A’ Némerek tijj Colonisták, kik VI. Károly

Tsáfzár és Király idejétol fogva hozattak ezen

Foldre, a' mely az elött nem fokkal fzabadúlt vala

ki a’ Törökök Birtokából ', réfzfzerént Cathol.

réfz fzerént Evang. és Reform. Vallásuak. —— Né

met Orfzágnak fok réfzeirò'l, fo'képpen Franconia'

bol, a’ Palatinátusból és Svéviából jo'ttek ;« még

gdik Jó’sef Tsáfzár-is igen fokakat telepitett meg

itten. _ A’ Frantzia. Lakosok eredet fzerìnt Lo

tharingiából valók , és VL Károly Tsáfzár alatt jöt

tek.  Ezeknek 5, Helysé-¿ek vagyon ebben a.’

Vármegyében , Aés Temes Vármegyében is van

egy nehány; ezek is réfzint Catholicusok, réfzìnt

Proteûánsok; Frantzia nyelvet bei'zéllnek. Azonba

ezeket a’ Magyar Pafafzrtól küleoképpen meg-nem

külömböztethetnéd , valamint a' Magyar *Orfzáigl

más réf'zeiben lakó Svábokat fem, mert ezeknek

még â’ Nyelvekis magyarizálódoxt, majd minde

nütt, de a’ 'Banátuû Némerek mind Német Paraile

tok modjára járnak és németnél egyebe: nem

bßfzéllnek, т- «

f ,_ Ü„m
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A’ nevezett Német és Frantzía Colonisták a“

Banátnsba jövetelekkor mind Kamara Földre tele.
pittettek, 111011 azonbakmivel el fzáporodtak, fok

privatus Birtokosoknak Földjeire is oleattak fzélyel.

Ezeknek Áerarz'alis Költségeken Házak gépirtet

tek С) -— és. a.’ belsö Ház-ielekekkel egygyiîtt

ищем tulajdonaikká téreçtek (**) —— továbbá Mar

  

(*) Nem 'is- lát az emben Magyar Orfzágbaii

olyan. fzép és rendesen épült Falukat , mint

а’ Banátusb'an a’ Német Coloniñák Faluji;

föt a’ más Nemezetü Lakosolmak is derék

Falujik vagynak-mindenütt a’ Banátusban.

с“) A’ Banátusban az Urbatiumra ’s a’ Hely

ségnek rendtnrtásârahézve ne'mely külò'mb

ségek-vagynak, és fokban nints it: ugy,

mint M.01'fzág más réfzeiben; р. о. itten az

sdzó népnél опш Funda [Щит inhœret: és

itt tsak a’ fò'ldje nagyságától, és annak jó.

sága fzerént (minthog erre nézve clallìsokra

van ofztva) ñzet a’ Pgrafzt; itt kò'zò'nséges

Pascuumok nintsenek; 111 а' Ház-hely, mely

ki méßt 600 [l 61„ a’ Parafztnak tulajdona;

egy fél jugerum (mely hasonlóképpen 600 П

Öl) extra villanummal egygyüt, mely is in

dußrialis földnek neveztetik, és az egél'z

extravíllanumnak еду réfzetskéje. Holman

legyenek pedig ezek af külb'mbségek, :ma

az: liell fudnì , hogy minekutánna a’ Banátus

a’ Töräktò'l vifzfza végetterert , azt a’ K. Ka

mal-a mint saját Dominiumját adminilìrálta,

és ott külò'n Gubernator és Igazgató Tanáts

vvk, mely quedm a’ Basi lvliniaeriumfól y

függh'tt. E' tartott 17790ig,` a"mikol:A M. Ог

f_z-ághoz vil'zfzn kaptsolmtottŕ навет 8221

Sò'kâbi Adminiiìratíoból holiixik meg шагадган

‘ nl a 1

/
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hák, és’mindenek, a’ mefyek az ö fegedelmekre

lehertek, meg fzereztettek, egynehány efzrendö

kigminden prœ/l'atiòk el engedreztek &cer. Hozza'.

járulván e’fzerint a’ Státusnak minden igyekezete

az ò' fel fegillésekre, òk a’ magok ,fzorgalmokkal -

magokat igen jó lábra. és állapotba tették. —

Nevezetes a’ Banatusban az: hogy mindeu

Ekklefìában a’ Jus Patronalfus a’ Feldes Ига

ságé, ugy hog)r az tartozìk Templomot epittet

ni, Papor fzerezni, azt ñzetni, és minden Köl

tségeket az Щеп tifztelet копи meg tenni. -

A` Magyarok Torontál Váfmegyében tsak 3.

Helységekben laknak a’ melyet egéfzfzen bé пике-в

nének; vagynak ugyan némely más Heìységekben

is, de tsak kevesen Rátzok közt el ofzolva. Еву

` ezen Magyar Helységek ko'zziìl, Zombol~ a’ neve,

régi töi-sökös _Magyar Helységymely шва: még

a’ Török Birrok alan is meg шпона; а` más kerrö

az alFöldröl oda telepedett Lakosokból áll, _

Ezek közziìl egynek Magyar Lakossai_éppen a’

Váìrmegyében lézemben kéfzültek, hogy Toron

_ tá'l Várxnegyét el hadgják , mimhogy Földes Urak

kal, már régtql fogva nem alkhattak; a’ Vármegye

игуан tett rendeléß, hogy ügyek jól el-igazìrtaß

son,` de már el-kedvetlenedvén nem akartak rovább

maradni , mimhogy kiilömben i's Temes Vármegyébe

еду Kamarai Helységbe meg voltgk hìva. Nints

tudtomra, hogy már el kölro'zrek é? A’ Földes

Urok hallottamra mondotta ‚ hogy bár menné~

пед. -e Inkább fzaporittani-kellene a’ Мазут!

N
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' А’‚тЬЬЬЕ Magyar Lakossaì ezen Vár-megyének л

Dohány lKettéf'zelï., kik 'a' Pradiumokban tele

pedtek meg, és a’ Dohányt nagy bövségben ter

mefztík. zo. - 23. —ч- go. Házanként és y:sepan-to.

`Ison vagynak , és nem tnak Dohány-földeket, ha

nem e’ mellett Szántó-földeket-is mivelnek.  A’

Birtokosok ezen Kerréfzeket igen fzcretik meg te,

Vagynak Rátzok-ís,

kik a` Dohánydnivelésre adják magokat; de keve

sebb {zámmal , mint ai Magyarok , és nem темней-ь

tenek olyan jó Dohány-t, mind ezek, megt annak

fem terméí'zetihez, Тет fzáraztásához olyan jól

nem értenek. v ‘

A’ Marha tartás Torontálba. nagy divatjában

vagyon, minthogy a’ Pufzt'áknak , és“ a’ jó Lege

löknek гита nagy; a’ juh .tartás fem vettetik meg

_ßg'éfzfzem -- A’ Föld-mivela Nép azonban nem

v igen adhatja magát a’ Marha-tartásra, met-(Legelő helye

kevés vagyon , és a’ Banátuíì Urben-„imn {zerint

{mely külömben is igen fokba .külömbozik а",

Magyar Orfzágnak több réfzeibe lévőtől) egy Ház

' 'helyhez tsak két jugerum a’ Legelö.-ßely

{zerint ha a’ раж-ай: Gazda fok Mamát akar tar

tani: a’ Földes Utaságtól fzoktaxa' Legelöt Aren

dába venni. -'- A'Német Parafa-éppen nem. {zo

kott több Szarvas Marhät tartani, mint a.’ mea

nyit Iûállóba el tarthat, ¿és _teleltethetì azlö Oe

conomiája Lovakban áll, és egy jó Gazdának 20.

Lova is meg vagyon; de ha e'z lugy meg [зарою

dik ‚ ngy a’ Földes Uraságtól ö is kéntelen Lege’

из: ki ледащий. ---l A’ Rátz, és kivált a” Magya;

Helységek «erössen {шиш a’ Szarvas . Marhabék

. к ‚
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Oeconomiát, és ezek rendfzerint Közönségenként

fzokrák ki areudálni a’ Foldes Uraság Földjébò'l a’

Legelo't, melyer elég drágán ñzemek a’ Földes

Uraiknak. — Mert ha egy Sohonnai Ember ugyan '

azi a’ Legelör akarja ki arendálni, és nagyobb

Summa pénzc igér', inkább annak adja némely Fo'l

des Ur: mint fem a’ maga Embereinek. Söt olyan

Foldes Urat-is шаек itt, a’ ki midön Iofzága La

kossainak'bizonyos пазу panafzfzok volna спеце

a’ Vármegye elott , kik azonban Legelöre-is_fzorú1

ván egy dai-ab Földjét kérték volna Arend-iba: nem

akarta. nekiek a’ töllök ajánlott Summáért kiìlömben -

ki adni , hanem ha a’ pannfzfzoktól el állanak. 

Külömben a’ Marba-tartás a’ Fo'ldes Uraságoknak,

és más magános Aremiásoknak a’ fo' Oecono

miája, 4— А’ fok Pul'ztákon fok ezer Marhák

вмешать. — а ’

Emlitésre méltó végtére Torontál Vármegyében

a’ RPS Oeconomz'a.  Nem igen régtöl fogva

kezdették a’ Banátusban a’ Ri’st termefzteni és mi

velni. - Mind Temes, mind Torontál Vármegyé

ben Gazdák vagynak, a’ kik шву Przdiumokat

árendálván azon Riîlst termefztenek, A’ Ri’s jó

tenyéfzéfmek meleg Eg-tájj, tér hely, nyirkos fold,

és viz kiváutatik‘ inert a’ Ri’st ell-vetvén, azon

nal vizet kell ŕéá botsáttani yés valameddig ér-ni

kezd, annak viz alatt kell lenni. Azèrt-is a’ RPS

{шаек körül7 és azdkon kerefzrül Canalisok науч
nak, a’ melyek vagy Tóból, vagy folyó Vi'zböll

a’ vizet a’ Földekre vifzik; a’ Canalisokban lévö

Zsilipek által azutz'm a.’ viz lmeg rekefztetik, fel

ходам, es az egéfz Pöldfe d-árafzmik. -— _T0

.|.«
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ŕontál Várrnegyében Ujj-Bêts nevü Néinet ‘Helysêgl

nek határán еду Freni nevezetü Olafz fzármazasti

-Commercians Uri Ember, kiis igen fok, nagy

Ioszágoknak a’ Banátusban Arendatora , kììlönöà

elo menetellel és hafzonnal folytatia a’ Ri’s Occo

nomiát. -' Oly böséggel termefzti pedig, hogy

nem tsak Magyar Orfzágot elégiti ki vélle , hanem

igen fokat még Török Úrfzágba-is vitet. —- Mind

Gabonával, mind stkásával, mind pedig {ВЫШЕ

nya! (шеи а’ Bánátufì Doháxfy пазу betsbe vagyon)

fzép Kereskedése van Freni Urnak, és tulajdon

hajói egéfz a’ Fekete Tengerig vifzik Terniéseit,~
nal’ hol azután a’ Törökoktöl nagyobb Tengerì ha-`.

jókra каютах, és Conlìantzinápolyig vitetnellx. -i

A’ Bánátuiì Riskása egéfz M. Orfzágot, (о: Ostriä. к

át-ìs böséggel ki-elégfitheti,  Mely hafzon! ho-'

lott enînek elötte ebben a’ Töröko'krol függött 01'--l

fzágunk. Erdélybe nem igen vitetik, inert máx:
itt Török yRiskaisával élnek, a’ melyhez Oláh Or

fzágból könnyebb, de a’ két Hazának' ártalmasabb'

Kereskedéfsel lehet jutni; ‘

4 Torontál/Vármegyéröl ezek valának meg jegy«i

Zésre méltók, Temes Vármegyét kevesebbé шип;

hattam-ki, mert tsak _egy kis réfzén mentem a'ltal;

Azonban Temesvártól Ша fzollanom.

' ` Temesváŕ;

Temesvâr eg'y nevezetes,` és Orl'zág Il'zertë

ésméretes eröss Vár. A’ Béga Vize mellett fek`

_fzikj fzépen__ és reguláson ерши; u'ttzâi (пеших;

‚ " ` K z

о
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Agyenesek, köve'zettek , a' наш nagyok, еду

forma'k; еду fzóval ez a’ leg fzebb Vá-sos, a’

tsak той IzépülöPelì uránfinelyet Magyar Or

fza'gon láttam. A’ надуем) Epületek коши, а"

Tsanádi Káptalanbéli Templom ‚ (mely olyan,

hogy az Orfzágban kevés рати: ralálja) a' roppaut

Vármegye Нага, ше1у regebben a’ Bauátulì Са.

meralis Ádminiíìratìonak, ’s a’ Prœiìdemnek Háza

volt; és a` Bánárulì Hadi,C0mmelzdónak Háza

` emlitendök.  Ezen Hadi Commendónak, mely `

egy а‘ Budaitól függò' kiìlùnös Commande; egy Ó

Hitü каш Püspöknek, a’ Tssnádi Káptalannak;

tevábba a’ Temeíì Cameralis Adminííìralionak, és

a’ Temes Vármegye Gyüléseinek itt vagyon

,Heh/ek. `

`

Temesvár Királyi Város, és Lakóí намок,

’s Némezek; kevesebben u. m, az itt lakó némely

Vármegye таща, ’s más Nemesek Magyarok.

A` Kel'eskedés' fö Keresete módja a7 Temesváriak

на, а’ mimhogy itten, a’ mint érteuem, két pri

vilégiált kereskedö Társaság is vagyon, a’ mer ‚

magy Kereakedéß üz,' a’ Magyar és Óíìriai Litto- l

ráléba. _ Szerentsés fekvése vagyon pedjg Temes

várnak a’ Kereskede'sre nézve: ugyamis а’ Béga

Vize itten lele'z éppen hajokázhatóva; ez a’ Viz

pedig , а` mint tudva vagyon ‚ más Vizekkel

vagyon közöìülésben egéfz Horváth Orfzágìg. — А'

Városbán еду nagy, és minden Fegyverek nemei

vel telyes Fegyver Ház , 3c,oco Emberre való

Kafzárnyák ¿s Kazamánák vagynak; e’ mellett'a’
Város a’ Fortiñcarionak minden reguláji I'zerémt-v

tökélletesea meg vagyon ,erölïìvg -- A’ Vár Kö

`. ‘ ч. \
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/ тщете, *s annak Báñyůi slm pedíg a’ ЮН gyom.4

rában [тлей s'sartak ; a` парика: eröss Шок-панк:
тёае1те21й. -I Mind ezekhöl шита a’ Várnak.

erösségér, Azonban egy пазу hijánossága- „душ ;

-ugyan-is jó ‘viz Vdolgáhsl fziìkölködik, és ikató

vizét {Зак egy' n’ Külsö,Városba11 [lévö Kútpól

vefzi., melyböl еду nézéß érdemlö Hydraulica
MacÍzÍmz ilral a’ viz af Városba vitetik föld

а1т lévö tsòkben. ' ’ ‘

Temesvámak két KůlslS-Va'rossaì vagynalg sa’

egyik FabrikHónarmak темени, és4 eleiröl

fogvaSelyem Eabrikánsoktól ’s más féléktöl'is, és
Meñer-emberektöl lakattatott. A’ тат: sa’ _Íó’.s‘çf`V

Hósmtqä;y mely mk az “'ujjabb idòkben épültr a*

Bégai Canalis mollen. `Közel a’ Viroshoz еду

Kamm-ai Major vagyon, mely Bassabrunnak ge.

vçztetik , és a’ Banatuíì Adminifìratio Prœfesseinek

.nya'rí xhulafó Helyek vólt. — Ez a’ Hely, és

'~ egy nem mcfzfzeblêvö fzêp Erdö, 8’Vároíìn.knak nyàri к ~

mulattságul fzolgálnak, -— '

Mär Isö Käroly Magyar Király elŕìtt, (mint

ezt щадят) а` ki Igoo'bau lett Királlyá, Temes-.i

vár egy népes és eröss Hely ‚ ’S а’ Kìrályi Fmi*

Iíának „видимыми volt; és az emlitett каппу.

nak-is elsö Felesége itten; hólt meg. I443ban.

Hlmyadi János a’ még той-55 а' Virosnak egy

réfzébenn fenn álló Corvinus Vârát (melyben 11100:

'a' Fegyver-Ház vagyon) épittecte; mely зашёл

_ inkább iqkább erösittetet; és a’ me'lyben Нируаёй

Iános шага: keményen сайта védelmezńi, I5l4b¢enA

а' Ктйщек ’s вышек Надя. „туш Бел

f.
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Dó’sa György volt, ezt a’ Várat oñromlotta , d.
rajta eröt nem vehetett,A Zápolya Jánostól a’ Ván

meg-fzabadittatván , a’ Támadók Hada pedig meg-e

verertetvéu, 1552ben a’ Törökoké lett ez a’ Vár,

‘ Шиш! 1716Ьап vétetett vifzfza. Akkor térertetr

azután Temesvár а’ moßani állapotja'ba, ’s akkor

lett oly eröss és tágas Várrá , mind a’ milyenuek

той lenni esme'rtetik. _- A’ Temes Vármcgyei

nagyobb Helyek: 1) Ufff/rad, a’ Магов mel

lett, melyhez ko'zzel az Aradì Vár, és láltal ellen

ben a’ Maroson túl, ó Arad fekfzxk. (Arad Vár

megyében) 2) Lippa, mely сапе]: elötte eröliitett

Веду vólr: 3) Уег[с/1ег{‚ holott-is egy ó Hitiì

Rátz Plìspökn'ek vagyon Lakása. — Krassó Vár-~

megyében a"nevezesesebb Helyek: Lugos, mely

_ennek elütte шпаге“ Не1у vólt; Kazránselurs,l

‚ Oravitìa, Dognárka.; mely kér utolsó Helyek

Bánya Helyelë, melyeknél Réz és VasBányák
чипами; у. ` i l i.

y задатка! Кб{дпэё5е$еп.

Bánátusnak, Magyar Orfzágnak az a’ réfze.

neveztetik, mely Erdélyel határozodván a’ Maros

tól, Tifz_átol , és Dunátol bé kerittetik. All ez

három Vármegyékböl», melyeknek neveik immár

шипеть Ki-rerjedése pedig 445—[1 Mértföld

re „так. -, Egy réfzetskéje ezen moitani

Banàtusnak , a’ Severini Vidék, mely moli Orsovl

tajján fekfzik a’ Tserna Vize mellett: Severini

Bánátuanak „тщетен régentén. (f) Termélreny-r

C) Horváth-Orfzágban-is vólt еду Severini Yig- `

megye. Á

\ ‚
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sége'i-e nézve ezen Tartomány a' leg termékenyeb«

bek közzé tartozik.; 4ámbáu- még itt a’ fzorgalma

tosság,` mely ebben az el pufztúlt réfzben oly

tsudákat tett immár , még fokra mehet. Еду гёГ2.

tsupa Térség , Vizekkel, Posványokkal telyes;

alig talál'az ember еду Erdo're. ltt mind azáltal

a’ fok Nád és Törf fokbun ki-potolja а’ fának 'hi

jánosságát. A’ más réfze u. “ш. Temes-Vármegyé

nek alsóbb` kerülete, és Krassó Vármegye Erdok

kel шишкам, es Hegyes шаек. In Bányákfa',

meleg Feredokre akad az ember.

Az egéfz Banátusbán a’ Matha tartás паду

divatjábanv vagyon; a’ Föld-mivele'sben tett fzor

galmatosság Pedig a’ Mezei Lakosokat ninnkájo

`kért böven meg-jutaknaztatja.

ken termefztetnek, azonban a’ Вог пет fzokott

tartós lenni. A’ Gyiimöltsöknek többfe'le neme,

~kivált a’ Szilva-fa hasonlóképpen fok Helyeken

terem ‚ és az utolsóból az ugy nevezett Raky neviî

italt kéfzitik a’ Lakosok. ’

vììl, Len és Kendet, Vaid, v. feltö Fìì hasonló

ke'ppen jól meg terem, —- А’ Hegyes Réfzekbeu

a’ Vadak ‘nagy fzámmal találtatnak, a’ Banátuíl:

határozó és kerefztül folyó Vizek Pedig a’ Наш:

ban fogyatkozáít nem ’engednelg —

Itt еду bizonyos ártalmns Insectumok neme'

röl akarok emlékezni , melyeket Columbátzi

Sîunyogoŕnak hivnak (*)_~mivelhogy Serviábol,

¿v_-*___*

(“) Ezekrò'l Peñi Professor tudós Schoenbnuer

U1: ng his Könyvety ш, melybò'l róllok

bòyebben lehet értekezni. ,

/ ‚

Szöllök fuk Helye'

A’ Dohányon ki-V
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.gy a’ Duna mallett'lévb' Kolumbáfznevîî régi

Итак tajékáról типами. А’ mint közönsé

gesenlmondatik ‚ bizonyos HegyiBarlangokb-an ve

fzik credeteket. Nagy' tsoporronkênt ugy hogy

mele'ziinnen vastag füfì fellegeknek Магазин, fzár

nyalnak fzélyel , és a’ Lovalxra ’s miñdenféle Mar

'hákra rá eènek ‚ ’s azoknak fzör nélkiìl való

réfzeit meg-lepik, fiileìkbe, orr-lyukaikba, Гие

meïkb'e, ’s nemzö tagjaikba belé tsìpefzkednek,

’s a.’ fzegény Állatokat addig kinozzák, mig azokat

1’ leg nagyobb kinok között meg-ölték. _

l

A’ Lakosokról Torontál Vármegye le-irásánll

emlékezrem. Hogy ezek nagyobbdra Serviai Rá

tzok, Bolga'rok, és idegen Némerek. , azon nem

lehet tsuda'lkoznì, тег: Magyar Orfzágnak ez a’

tél'ze leg-tovább vólt a’ Tzsröknek ванька alatt.

Annak vifzfze vételekor a" Magyar Lakosok vagy>

ki pufztulrak ‚ vagy el-kölrözrek vólt , és tsak

idövel telepedtek ide ismét шавок; de ezek meg

`nem népefìrhecrék ismét a’ Tartományt. Az itt

‘régenten törsòkös Iussokkal biró Magyar es_ErdéÃ

lyi Nemesekröl is fzó vólt egynehány-fzor mind

aV’ két`Házának Orfzág-gyüléseîben. Ilyenek a’

xölâbek каш: a’ G. Iktári Bechlen Familie, és` a'

G. Теша]: Jofzá'gai. Iktár és Tsákvár, honnan

‚ a' két Familia magát nevezi , itt fekiifznek.  A'

K. Kamera által némely _Iofzágok eonferáltattak,

»némelyek el-adattak Magyar Nemeèeknek, egy`

réfze pedig Licitatiovah a’- mint Torontál Várme~

. gyénél emlékeztem , másoknak-is. Ennél fogva

már a’ K, Kamera mellett , mely a’ Таи-61:26! való

Nifzfzn foglalás min egéle'zon lairta vala a’ Валдай,
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és той-13 leg többet bit, námely Magylr ês' más

Familiák., bé férkeztek a’ Birtokba, és napouként.

inkább kívánnak a’ gazdagabb Magyar Names Пи:

irren Vásárr tenui, 

Hogy a’ Banatus a’ Romai Dâcìához tartozotr,

és annak аз: а’ réfzét terre ,‘ mely Dácialrìpenßs

nek nevezrqrçtt, az tudva vagyon a’ rëgi"Hiñoriá

_ búl. A’ Romaíak Birtoka alatt itt fok Coloniák

telepirtettek, és egy néhány Várospk-‘is épinettek,

melyeknek neveik ezek vóltak : AUKW/1877288,

Манжет, Arcira, Turris litteram, Сеп—

`tum шва, Bersbvia, ad Äguas, Marisc

num, és Tibz'scum. '- Не, __valamint Erdély

ben,` Гр}: nevezetes , és nagy betsü Romaì rêgìsé<

gek M_aradvánnyai't fzemlélheti az azok_a.t fel-kerlßö

Utázó. —— I ' ' '

A’ Romaiak urán a’ Шеи: спера Barbara»

Nemzetrségek egy шт fe1~vá1rották a’ Ватная

Biytokáhan., mig végre a’ Magyarok jutottak bitá

sail-a.A Хиты, 2’ régi Magyarok Kapiránnyáról
Kunti Kapitányságnak , lkééöbbre.- Temeû Vár

megyének nevezteteltfy az.egéfz Bgnátus, —- és a’

Теплей Grófok v.. Iöl Ispányok Méltoságal, egy

- vólt az elsök kò'zzül az Orfzágban. A' Törökök,

a’ mint Temesvárról-is emlitetçem, 1552dik afz

,tendöbèn némely Helyekeç ki-vévén , az 'egéfz

Banaruít el-foglalták , és 1716ig birrák. Анш

vifzfza vétetvén, Katonai Igazgatás alatt volt a’

TarfomáîlT I75`îdik efztendôìg, a’ midönß’ Sel'-`

Viával és Oláh Orfzâggal határos réfze meg-killle

nöztetyén, а’ l Kvarongsi igazgatásbm nasi-llmüdmtl

. „wu-....41 _

‘‚
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6s 2. Regementekre ofztatott', melyek Banatulì

Illyriai Regementeknek neveztettenek. -A A’ тат;

Réfz еду Kamarai Adminißratio alá jött, a’ mely

egyfzersmind Guliernium gyanánt-is vólt .‚ és

Bétsböl az Udvari Kamarai Deputatìiotól

függörr. - Ez alatt az_ Adminiltratio alatt a’ Ba

nátusnak` népesittésére, e's jó karba hozására fok

tétetett: azonban egy ily Igazgatás az Orfzág Tör

vényeivel ellenkezvén M. Ther-elia Királyné ezt a’

Magyar Korona'tól el fukadott` réfzt az Orfzággal .

eggyelìtette, és három Várrnegyékre ofztotta, meg

'hagyatván a’ 2. Katonai немцев. Történt ez
’

. \

1779Ьеп.

А’ Bańatuji ‚ vagy Temejì Нашу-по

kokról.

Ezeknçk Lakossai Rátzok és,01áho`k; mint

hogy nagyobb réfze Rátz, внес pedig Stylo

Curìali, Illyrl'cusoknak-is- nevezik; azért a’

két Banatufi Határ-Regementek-is, IIb/ricas Re

gementeknek neveztetnek. 1581-3. megyen a’ Határ

nokosok Lak-Helyeinek fzámok. Közöttök а'

f nagyobbak , melyek régi Váratskák-is voltak,

ezek: Pantsová (melyröl már emlékezten) QJ

Ujj-Palanka ‚ 3) ó Orsova Ú) és 4) Mehadia. ——

Еяеп utolsó egy nagy Falú, mely-is egy Sántz

lerölittéssel bi1'. Innen egy Mértföldnyire Vagyon

 

С“) Ujj Orsova emettò'l egy fél Mértföldnyirc

` ШИНЕ egy Dunai Szigeten.

‘ о.
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gs á’ Hely, melyet a’ Romaiak ad Душица!

neveztenek, és a’,me1yek a’ hires Herdùles Fere

döji vóltaçak. Itt tizféle Feredö-vizek танец,

melyeknek mind meg annyi neveik vagynak és а`

'melyek mind meg annyi k'ülömbféle Betegségekbed

häfználtatnak. Azonban mindnyájan Büdöskövet
4tartanak. A’ fzámosonv ide glyiìlö Feredöbéli Ven

dégeknek mulatására- tágas Epületek és FogadókA
Vagynak~ y  . ~

A’ Határnok réfzben fekvö Bányáí'z Helyek

гаек: Moldava , és Sáska. Mindegyik Hçlynél`

gazdag Réz-Bányák vagynak, a’ mçlyek был-“

adnak. A’ Sáskai Bányák közzül egyikböl egy

¿Bezet hordó vitriolos viz ered , mely а’ Vasat

Rézzé változtatj'a, mely Rezçt Zement Réznak

`речным}: С“), l ‘~

f

щ—
 

' ’ ш
ha

С) Has'nmló Vasat Rézzéìváltoztató `viz vàqun д

а’ Szomolnoki, és Befzterczei Herrengrundj

Bányákban Olyashatni en'ò'l gz eièò Utl-_ '

\
zásombanf f д ‘i
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Ежи Orfzágnak egy réfzén kerefztîìl utazvaîn '

néminémiiképpen rólla emlékeztem. Azonban ez

úttal, alkalmatsságot vefzek magamnak , bogy az

egéfz Orfzágot bövebben meg-esmérteli'em töblaféll.

dteilftiuteteliböl. y „

A’moltani Slavonia Nap-nyugotról Horváth

Offzáäßal э annak Várasdini és ваша: Határnok

J Kerülereivel; Efzakra Magyar-Orfzággal, melytöl

l’ Dráva ’s azurán a’ Duna. által valafzcatik-el;

.Nlp-Keime a'Banácusnak ós этим а’ Вши:

;_._„т .M_„,.,...__ ‚.
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”s Száva egybe l'olyâsänál öfzve шкшб réfzeîvel ‘ç
és Délre Serviával ’s Bosniával határozodik. — Az i

-alsó réf'ze Slavoniának, a’ Duna és Sáva folyásl»

közt , a’1eg regibb idöktölfogva Syrmium'nak ne~ ‘

veztetett, mer nevét moll-is viseli , -- magábal

foglalván mái nap Szerérn Vármegyét, és az av.

vai fzoml'zédos l'éterváradi Hatámok Kerületet. _.'

Syrxnium hofzfzában 16. Mértföldet, fzélében état,

Slavonia pedig Syrmiumot hozzá foglalván hofz~

fzában 34. Mei-tföldeket, ‘leg nagyobb fzélességé.l

ben i2, Mertfóldeket téfzen. - Egy`SlavoniáU

bé járt Utazó annak terméfzeti állapotjáról igy ire'

1777ben. `„Slavonia, ugy mond ö - egy Ог—

fzág, a’ mely tsak mintegy 20. efztendok elött'

láttatìk teremtetve lenni. mivel itt az emberi fzora

galom a’ Terméfzetnek még kevés fegedelmëre

vólt. —— А’ ki ezen megëáldott Földet bé utazzat

mindenütt vagy mély Tókra ,V Posványòkra , ’s

Motsárokra, vagy ja'ratlan Hegyes Vidékekre,
` vagy'roppant vad erarlökre.l vagy bé nem látható

inefzfzç terjedtt Te'rekre talál. —— Azonban ogy

tettzik, mintha itt a’ fzép Terméfzet minden Helye

ken mosolyogna: n_iindenütt leg-kellemetesebb Те-ч

kinteteket enged; ŕŕielyek a’ fzemet gyönyörköd‘

tetik. Az `Erdök Q. hónapig efztendo'nként mín

denkor frissek és zöldellök, —. femmi fem láttzik.;

el-hervadhatónak, és a’ fold fzìînetleniìl, ujj mag.

ujj Virágokkal ékeliti ki magát. - A’ kissebb

Hegyek régi Várakkal rakottak, чаду Szölòkkel.

bé plántáltattak —- a’ Völgyek a’ Terme'l'zet’ kezi`

löl munkáltt Ketteket fzemléltetnek ‘magokbam Ott

egy nagyobb folyó Viz mutatja inefzfzéröi folya.«_ А ‚

matját, itt egy tsergedezö Patak a’ мышцы le-`

Cohan; a"Lev,¢g'o' тех .in_hogását2 vagy a’ Ма

9.

'Y
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darak’ énekét hangoztátja. _ Egy fzóval ezen'

Orfzágnak romántzos ki nézéfe vagyon ‚ akár hóva

forduljon az Ember, а’ fzem a’ Í'zép terméfzeti

ta'rgyoknak bámulásra mélto fok külòmbfélefégei

által gyönyörködtetik. _ Еву hofzfzu Hegyek

nek fora az Orl'zágnak hofzfzán kerefztül nyúlik

el, annak_ kö_zepében. _ A’ Tér, és Lapályo's

réfzek termékeny ‚ de fok Vizektöl nedvel'nett föl

dek, a’ Havasos és Hegyes réfzek meleg Feredök

ben,` és Savanvúàvizekben bo'vòlködnek. _ A’

Havasokbpl eredö kitíìny Folyóknak, és Patakok

па]: némelyikében annyi bennek'fel-buzogó meleg

források vagynak, hogy ai Vizek xnég a’ leg

nagyobb hidegben-is be' nem fagyhatnak,“_

_A’ Terméfzet Orfzágából elsöbben-is à’ Plánf

сак rendében, Тег-011215 miudenféle hai'zńos Er

dei ’s más fáknak nemeiben , különosön fzelid .

‘ Gefztenye, és ved Gyiìmòlts-fákban, és Edes-gyö

kérben bo'völködik. _ Sokkal kevesebbek a’ fze
lid Gyiimò'lts fák, melyeknek tenyéfzrése ‚ a’l

Szilva fákon kivül, a’ melynelîkA Gyiîmöltséböl a’

Tót Orfzágban oly nagyon fzsretert Найду nevü

Szilva pálinka nagy bo'vségben kéfzittetik „igen

tsekély tenyéfztések vegyon.'~_ Nem külömben

a’ fej'érEperj. fákban iintsen fogyarkozás, mint

hogy ezen Orfzágbán a’ Selyem Bogár tenyéfztése `

a’ Lakosòk fzorgalmának egy fö tárgya.' Man-~

dela és Figè fák-is fzámoäan találtatnak, ugyan

is a’ Tót Orfzági déli melegebb ég-tájj ezen Fák
nak kedvezö. `_ A’ Szölö mivelés mindenütr, ’sV

kivált Syrmiában, а’ hol a’ leg jobb` és tdbb Szöllö

Hegyek vagynak, divarjában vagyom Az egéfi

` I

l
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‚ 011235 p'edig Шуе: a’ leg fzebb és nagy Erdòkkel,

de a’ melyekben Syrmium fzükséget lát. _ Az

Állatoknak rendiben , a’ fzelidek k'o'zzüllò'k min

dendenféle nemeikben bövséggel щипать, vala-V

mint a’ vad ragadozó állatók-is. Ellenben a’ fzelid

Vadakban, és vad Madarakban fogyatlgozás vagyon.

Halakban hasonlóképpen u’ nagyobb és kisseb Vi

zek felette bövölködnek, kiilönösön pedig Syrmi

umbau a’ Dilnában fzámtalan fok Vizák fogattat

_ mk, a’ kik 16-56, má’sát nyolzmali.l

A’ Магн: tartás a’ fb' Kereset’ és' Elelme

' modja miuden Lakosoknak , kivált képpen a` Bir

tokosoknak. A’ Slaiìonìai бишь, Magyar Orfzág

ra, és onnan Német Orfzágra hajtattathak. _..
Nagy Kanisán Szala Vármegyében, és Soprony

ban vagyon azoknák fb' Vása'r hellyek. — A’ Bi

valok', a’ melyek nem éppen oly régen hozattattak

által a’ Török Birtokból, nagyon fzaporodnak az

egéfz Orfzágban, кашек hafzńos vóltok a’ jó me

zei Gaziiáknál tudva vagyon. — A’ Sertéseknek

is nagy fzámát találhatni Slavbniában, ezek pedig

паду réfzint Bosniabóì és Serviából hajtatmak ide

által , és véllek fontos Kereskedés iizetik a’ Német

Birodalmokba. - A’ Juh-tartás, Syrmiumot ki

vévén, nimsen oly jó lában Slavoniában, mint a’
Szarvas Marha ta'urtás. -- Syrmiumban-is pedig a’

parafzt Lakos maga'., kevés Juhokat fzaporit. A’

Ló tartás fmtsen паду divatban; a’ Lovak респ; .

a" Magyar fajakhoz hasonlók, - _

AZ ÁSVáUYOk (Minerák) rendiben Tôt-Or;

.fzáî Ггееёпу; de nem aunyiban azéri, hogy azok

ч
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nem találtatliatnának, banen: azért,_ mivel nem ke;

»restemek fel fzorgaimmossággal. ~ Azonban Vasae

bövön „так wbb Helyeken; Kö fzénre es Гена

v foldre hasonlókéìïpen akadtak. Vas Bányáknak és

Hámoroknak рада annyival inkább kellene mentöl

.qagyobb Гибнут] felállittatni ,' mivel az álfal a.’

\

Yfzük efztendeje vólr. -

Bosniábol való fok Vasnak bé-hozata'sa ineg~aka

dályoztatnék. `

Slavonia termékeny Orf'zág , es ha {вине пеш

is trágyáztatik, és az idö tsak középfzeriiképpen

jàf-is, а“ Buza magát 20. fzor, és a’ Knknritza

2000 Гяегйё fzsporitja; 'kevés Helyeken trágyáz

mk, _ A’ Gabonát pedig Магнит nyomtattat

ják. A’ Tót Orfza'gi Gabonának jó kelete `7an

a’ Magyar Littoráléban , a’ honnan valamint a’

Magyar Orfzági Gabona-is Olafz Orfzágba fzokott

nagyobbára. vitettetni. -—— Azonban Olafz Orl'zág

шк akkor 4fzorul а` Slavoniai Gabonáraymikor

Ha ott jó efztendo' volt,

akkor a’ Tót orfzági Gabona réi'zint Dalmatiába,

réfzint Belsö Aufh'iába (értetretik ezen név alatt

Styria, Carinthia Carniolia) vitettetik el adás vé
gett, A’ Lenet, kendert ,nem erössen terrnefz-l

tik, a’ lÍDoha'myt inkább; kiváltképpe'n Po’sega

Vármegyében. — Egéfz T_ót Orí'zágban Efze

liet, Pétervárát és Pó`segát ki vévén nem igen ш

’láltatnak tekinretre való keritett- vagy Мед} -Vá
ковок, а’ Шик közt-is keveseket lehe'r igy nevez-Y

Ezek pedig mintegy 40—50. el'ztendokkely

ez elött, mind fzerte fzélyel, és egy таты el

Ifzzlkadva vóltak épülve ; már той nagyobbára ren

desebb moddal Шанхай. -- `А2 épittés modj'a-isk
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közönségesen nem à’ leg fzelib, {Ы a’ Kafìélyok',`

’s‘ a’ Birtokosok Udvarliáza't-ís többnyire igen közép-l

fzerüek, .

l Az Orfzág nàgyságáiioz képeft neni igen né;

pes. for inkább valamennyire néptelen. Еву П

. Mértfo'ldre nem fokkal többet leliet ‘vctni '200. Em

bernél. Ennekokát legfinkább. azon idökben иен

keresni, a.’ melyekben az Orfzág oly {ока а’ Т64

'rok Birtokban volt, 1717ben a" LaRosok Гита;

azok közt a’ Nemeseket Házok népével ki vévén~

155,000', циника ment vala. -'~' ’

ì Y Slavonia azon idöben. a’ midön a’ Roniziiak

Íiirták a".több Pannoniával és az Illyricnmmal egy

' gyütt Pannonia Valeriá, avagy [nter'amnz'snakl

печенега“. Ezen Tartoznányhoz pedig :zkkoŕon,`

а’ толщ ныть оггщпак а’ Ки1ра ’s Drive'
.Vizei кбит: való réfze, nem külömben egy réfze

Styriának és' Carniának (moli Carnioliának) tatto

zott.V A" mái nevét a’ Slavusoktól, vagy~ slavi-_

nnsoktól vette, a’ kikét a’ Magyarok Tótoknak

передан; ez a’ Nel'nzet pedig а’ 7dik Száztlak

közepe tájján telepedett meg a’ Romai Nagy Illy-`

ŕicumban. _Az [lb/rus névltsak a’ régi tulajçion-f
képpen va'ló Illyriátnak ŕégi Lakossait illetheti ;` ЕЕ

Á_UIQ/ricas. név alatt pedig más több idötöl fogva';

és- kivált mái nap közönségesen mind nzok éne-`

tödnek, a’ kik n’ Római Nagy Illyricumban С‘)‘

r
 

Ё“) Az Illyrieum fzòrossakb ,' erfelmgéń fsak

‚Ватным, és Liburniát tette. ’ 

' х ` L I l. `
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t, i, а’ шо11ап1 Slavoniában , Croatiában, Bosnia-a

han, Dalmatiában és Serviábau laknak, akár a’

Romai Catholica , akár a’ Görög ó Hitü Vallás Sor

sossaì legyenek,_mely nevezet` annyival inkább ru.

háztatott kiválrképpen az Iróktól reájok, mivel

az elöbb nevezett Orfzágokban lakó külömbféle

¿Slavusoknák Nyelvek a’ régi Illyrusok Nyelvével

' -,valamennyîberi elegyedelt; ’s azért éppen Nyelvek

is egy nevezettel Illyricus NyelvnekÍ mondatik, (Ü

Azonban az ó Hitü Vallás Köveröi magokat на.

zönségesen Rátzoknak nevezìk, minthogy vnlóbim

a.’ Serviából V, Rasciából jött Illyricus Lakosok

Slavoniában leg fzámosabbak~is. Ámba'r Pedig Slm`

venia-is a’ Rómaì Illyricumhoz tartozott; mindaz

által annak eredeti Lakossai magokat eleitöl fogva.

Slávoknak nevezték, és minden Iróktól azoknak

neveztettenek. Akképpen moli-is a’ régi törsökös

LakosokSlávoknak, vagy Magyarul Tótoknak С“)

hivattatnak , a’ késöbb idökben bé vándorlottak pe

dig Illyricusoknak, ’s Magyarúl Tót-Rátzokuak;

és ez a’ Név a’ Tótoknak паду réfzére-is rea'.

illik annyìban , a’ mennyiben nagyon, el Rátzo-v

spdtak. ' ’

 

С) A’ régi Illyrusok a’ Slávokkal nagyobb ré'

' fzint ò'fzve elegyedtek, és tsak egy kis ré

fzek tartotta meg magát régi fzabadságában,

Nyelvében, ’s Törvényeiben , az eredeti Illy

'riának Földjén Albaniának fzélében a’ Török

Dalmatiában a’ Zeraunis vagy moñani Mon

tenegro Hegyeì között`

' ~ С“) А’ Némer а’ Magyar Orfzági Tórorslovák

‘ nak ,‚ а' Tót Orfzágit Sclavonier-nek пе—

vezi.  ‘

\
Lgß'gA_„„„
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` Tó§~0rfzágnak törsökös Lakóssai a’« Tiss-@1€

Háboruk, és а" Török Birtokalatt nagy réfzim ki

pui'zmlfak, ugy hogy 'ezen Orfzágnak vifziza vé-y

tel'ekor tápafzcalt néptelenségét ujj'abb Lakosokkal
нанесен ki-pómlni; 'mayv iegfélsobbfzör д`69оьец

itin-meg,` egy `fereg Illyricusok álral; kik Servia'.

ból Albaniából költozrekèáltal. \-- `Innen ’és

Bosniáböi'; миномёт 'loffzágbóms шьь wbbI

Illyricusok jöttekriralamint azurán hasonlóképpen

Serviából,"` és Bulgariából a’ Banatusba~is fzámoson

- telepedtek. „Slavoniából egy nagy r'éfze ezen La#

i kqsoknak Báts' Vármegyébe telepedetc áiral. 

„ Ezen enilittettekexi kiv'úl az ujjabb Lakosol:a

Magyarok С‘) Nélnetek,l és Zigányok CHU', kik

a’ többivel nem elegyednek öfzve, és magok tu

Íajdon Nyelveket fzóllják. —- _ Mind ezek mint-`

еду :ized réfze'r reherik a.’ többi Lakosoknak. —

`A’ Петей renden lévök fzületett Magyarok

Horváth és Tót Orfzágiak; nem kiîlömben egy

iiéhányan ezen rendböl `idegen Németvés` Olafz

Úrak,l kik Magyar Indigemltussal,v és паду Jófzá

‘1

c) A’ таты витым léa béanései

‘ elò'tt, a’ Magyar Lakosok fzámosabban
` Vóltak.L - ` ц

(ш) А’ Zigányok rendes parafzti élet módiál'a

kénfz'emtcetnek , és 4itt-is ujj vParai'zcoknak
» \neveztemek, mint М: Orfzágon.v A’._Y„a‘_1_‘ `

dorlókat Sla'voniában, пищат а’ TPÍVKW'

Нес; és Sidó,k\e\tis,v meg-nem' »12eme-‘11k’

.L2
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I módjával egy.

gokkal bitnak. (11.111. G. Eltz, a’ Hertzeg Ode

schalchi Örökössei, 1s mások). -- Az Orfzágnak

nagyságához a’ Nemesség nem fzámos, а’ Birto

kok pedig nagyobb réfzint igen nagy ki-terjede'süek,

melyek tsak keveseknek tulajdonai. Vagynak Ura-a

dalmak), kikhez x5. 29. för 5o, Helység-is tarto

zik. - A’ nagy “Birtokosok pedig többnyire

(kivált az Idegenek) az Orfzágon kivîìl lakoznak,

és Jofzágaikat Arendátorok kezébe fzokták rend

fzer'e'nt adni, T- f /

A’ fö Nyelv Slavoniában az Slavo-Illyrícns

Nyelv, melynek fokféle Dialectuyí vagynak , és

a’ mely ezen külömbség fzefînt Horváth, Tót, ‚

Rátz , vagy-is tulajdonképpen való Illyricu's

Nyelv, C) . '

Az Illyricus írás-móde a’ Tót-írás módjá

tól, melyel a’ Magyar Orfzági Tótok , és a’

Tsehek élnek , külömbözik , és a’ Майна-1:55

Élnek evvel mind Slavoniában,

mind Horváth (Írrfzágban,A ’s Camioliában , mind min

denütt a’ Török Birtokbm. - Az Illyricus Thót

  

'(*) Inkább lehetne a’ régi Slávus v. Tót Nyelvet,

a’ melyet t. i. a’ М. Orfzági Tótok 'be- x `

ífzéllenck, ’s a’ melyet Slavoniában-is fzoll a’

Lakosok egy réfze, a' fö' és Anya-Tót

vagy Slavus Nyelvnek mondani. -- Ebből

ágaznak-el a’ Lengyel, Mufzka , Tseh, Bol

gár, Rátz, Horváth , és Cramer Nyelvek

melyek közzül a’ négy utóbbak egy névvel

Illyncus Nyelvnek neveztetnek.~-

о
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Nyelv azonban a’ Mufzka Tôt Nyelvtöl erössen

külömbözik, úgy hogy a’ Mufzkák és az Illyri

cuspk egy mál} nem mindjárt és nem mindenekben

érthetik. Bizonyos idötöl fogva. a’ “Görög ó Hitü
“ч Valláson léuö Illyricusok ,~ különösön Slavoniàban

egy fzokáft kezdettek, a’ mely-is (más követke

zéseit eLhalgatváu) magának az Illyricus Tót

Nyelvnek mint egy meg-alázására fzolgálni láttzatìk.

A’ dolog! ez z a’ Mufzka'k , a’ kik ennek előtte Уз]—

llásbélì Könyveiket az igaz Slávns, v. Tót anya

Nyelven itták,~ (а’ mely a'Mufzka Nyelvhez ké

peit olyan, mint a’ fain német Nyelv az alső

Saxohiai vagy az Erdélyi Száfz Némettséghez,

vagy a’ fain és tudós Görög Nyelv a’ közönséges

Görög Nyelvhez) és a’ kik között a’ Hillel-iít

Irók-is a’ régiebb időkben, ezen fáinab Nyelven

irtanak , egy darab idötöl fogva, ininden Könyve

ket a’ Mufzka Dialectus {zerint kezdettek ki

bocsátani. [Поищи тёк. egy idötöl fogva Bibliák

nyomtattamak , a’ melyek nem a’ régi Slávus, ha

nem egy ujj textus fzerinr írattak, mely a"

Матка .Dialectussal elegyeüttetett, és az által

majd nem éppen Mufzka textussá vált. Ez ugyan

Mnfzka Orfzágban belyes okból történt; a’ végre

tudni illik: hógy a’ Köz-rendüek a’ fáin, és ere

. det {zerint való Sláv-Dialectuft nem értvén a” Szent

'Könyveket oly Nyelv-fomában olvashassák , a’

mely az ö közönséges Befzédekhez hasonlit, 4-—

Mufzka Orfzágban tehát а’ Mufzka Nyelven írott

Bibliák igen közönségesek lettek, és Kiovból nem

tsak Lengyel Orfzágba , és Galliciába vitettetnek

az ott lakó fzámos ó Hitüek közzé: hanem nagy

{zámmal Magyar Orfzágba-is, és вывихам, ho'

lott az ó Hìtü Eklîsiákban véllek élni cl kez

r



166 '
У›ъ;

i

dettck. De ezen Bibliák azêrt, mivel tex'tuSOlg`

a’ Mufzka-Nyelv  formában ( Dialectusban)
` vagyon , a’ Siavoniaibanl Horváthl Orfzágbgn-L és

Magyar`0rfzágban lakó Illyrirusolinak vagy ‚каш.

okuak érthetetlenek, è_s tsak ап‘а valók, [югу a!

Papságot az által а` МиГ211а Nyelvnek meg-ranulá

sára mii'ntegy` kéni'zerittsék, és éppen ezen Pap

ság által a’ MufzkaNyelver rerjefzfzék. _ ‚А!

SlávvaryTót textusbanf) való Bibliák, melka

a' Mufzka Könyveknek bé-hozatások elött fzokásban

vóltsk, a’ Görög Riruson lévO lllyricusok kozött,

. valamint más Vallásbéli Könyvek is парты napra

` inkább ki jönnek a’ fznkásból, minthogy nem Ьо

tsáttatnak ki a’ Muf'zka Orfzágból hozottak miátt;

jóllehet az Illyricus Tótoknak, a’ mint kiki„tudja

kiìl'o'nös Nemzetséghéli rIl`ypographiájokis vagyon.

Valóban kivánni lehetne ‚ hogy a’ Görög Rituß:

tartó Ekléliák YPiispölrjei Magyar Hazánkban, és

a’ hozzá tartozó Orfzágokban Aezen fzokáfl félre `

tennék; ’s azon lennének , hogy régibb Vallásbéli

Könyveiket a’ 'Sláv textus fzerént , mellyek fzá

mosan 'meg vagynak Kéz-irásb'an, világra botsátïv

tatnák Ekléliáiknak nagy hafznokra, _

 

("‘)` Ézen а' SlávNyelven való irás 'módjäf a"y fain

-- › vagy tudós Sláv irás módjának vagy ¿laga

та: Nyelvnek nevezik _ a’ mellyel Illeni
tifzœletnek alkalmatosságával :moll-is élni

fzoktak. _ Ez ugyan az Illyricus Nyelv

töl kiriŕömbò'zik valfimenyire ‚' minthogy mint

еду udósok Nyelve (valamint Mufzka 0r

fzágban-is vólr. 'Azonbau ehez már a’ Kö'z

nép hozzá fzokott ‚ és könnyebben érti,

înint а’ Mufzka Dialectuß. ' " ` ’

п:

L _̀
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Ji’ Catholicus >Illyricusck, illyricus Nyelvel

ëlnek Шеи] tifzreletjekben. —— А’ Magyar Nyel

vet a’ Nemességneknagy réfze, a’ Vármegyebéli

Тifztek, és a’ Magyar Lakossok befzéllik. _- Né

` Ишетш a’ Városokban, és MezöVároaokban az ott

meg telepedett Német Mefter emberek, és a’ Né

те; Coloniák Lakói fzóllanak. A’ Nemesèégnek '

egy réfzehasónlóképpen tudja ezen Nyelvet, a’

piellya’ поташ Oskolákban шаманим.

Az Illyricusok (értjiîk (Sket közönségesen ,

.és nem tsak Slavqnìában) eröss és egésséges reg

tüek, és bárdolatlan termêfzetüek; de ~refiséggel ’s
tudatlansággal , a’ mellett tsalfasággal , és hamis

sággal vádolfatnak fokaktól. С‘) Nem kevésbbé

‘némellyek által kárhoztatik bennek a’ tolvajságra.

_ ’s prédálásra való nagy hajlandóságok, az erkölts

telenség, és réf'zegesség, mellybe némellykòr Pap~

jaík (de той ritkábban , _mint ez вши) példa't ad

пак. —— А’ Görög Ó Hirüeknek a’ Vallásban való

' лаву tudatlanságok, és Papjaiktól való függések

esméretes: dea’ Lelki Attyáknak jobb formálásá

'tól lehet ebben-is jobbitáñ reményleni. - Slavo

niában azonban a” Catholicus Iilyricusok azA öA Pap

jaiktól, a’ kiknek nevelésekre és formálásokra

Magyar Ori'zágban vagynak leg-alább Inñitutumök,

' jobb октав, Qés yalamiveî több erköltíì Vformalláiì
\ vefznek._- De> а` GörögÍ Rituson lévö Papokra \

nézve tsak az ujjabb idökben állittatott fel egy Pap

 

(*) Lásd Taube Uinak'Sclavonìában 1773b3n fett

Utazásait.

.

.

‚

‚

1:1:
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Nevelö Häz a( moñani-‘Karlovitzi Érsek Ишак

nagy igyekezete által , mellynek fzép наша: vá:
hatni. i ` I `

Ellcnben ditse'rik az Illyricusokbau a’ Рева.

séghez ша Hüségeket, Barártságos Vóltokat, és

nagy Yitézségeket. ——- ' ‘

Minden Illyricusok, és Tót Orfzágban is, a’

Törököktöl,_a’ magok életek módjában , Ещё!

tsökben, föt Nyelvekbenis fokat költsönöztek.

Nállçk a’ Гр}: Feleség, vagy Afzfzony tartás (Poly

gamia) egy igen közönséges vétek. С) Syrmi

umbau és 'Ifót _Orfzägnak egy réfzében Török mér

tékkel e'lnek,  a’ Falukban az épités módja

törökös; a’ Köz ember~ törökösön .îìl a’ földre ke

refztbe vetett lábokkal; —- a’ тканая: meg`ne

veli (ezt а’ Határnokosok nem tselekfáik) &cet.

>A’ Vezeték Familia Nevek az Illyricusoknál fzo

katlanok; kit kit tsak Kereth Nevéröl nene;

nek’ __ _ . . ‚.

\
.

Tót Orfzâgnak minden renden való Lakossai

Vallásokra nézve réfzint:

1) В, Catholicusok, melylVälláß minden ‚

Kgmegek , Királyi Vároíì Polgárek, es ‘i’ tföbßb

 

(Ч) Eezt irja топот: Taube Slavoniárol iff

` esméreres Könyvében. Erdélyben a’ Hava

Sos réfzelfben az шапок-15 hasonló V éî'fiçkf'.

kel vádoltatnak. ‘ ‚ ` `
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-Városok ,‘ e's Mezß Vírosok ’s falu Helyeknek

пазу réfze tartanak. Tsak a’ Catholicusoknak

vagyon Iussok magoknak Nemefì Jófzágokac venni,

és рыдай lrivatalokra menni, 4Két Catholicus Püs

pököknek vagyon Slavoniában Helyek. Az аду

gyik а` Diakovári Разрыв, а’ ki külömben Bosnyai

Püspöknek-ìs hivatik , de a’ mely Orfzágban nin

шт Ekléíìája, A’ máíîk a’ Syrmiumi Szeŕéxni Pils

pök, de a’ kinek tsak egy néhány Parochiából áll

Dioeceíîsse, és Cathedrális Eklefizíja ûntsen. Ennek

nintsen bizonyos Reüdentziája-is , és inkább a’

` titularis Püspökök közzé tartozik. -

Slavoniának egy réfzére ai Zagrábi lPüspîìk

.Dìœcejisse terjed ki ‚ — mint а` kinek Pilspök

sége alatt a’ moíìl Horváth 0rfzághoz kaptsolt felsö

Slavonia-is vagyon. Egynehány Helységek pedig

‘ a’ Pétsi Piispökséghez tartoznak. ‚

2) Görög Rituson lévö Catholicusok, чаду

Unitusak. Ezek a’ Lakosoknak как egy kis

réfzéptefzik,` és a’ Körösò'n Horváth Orfzágban

lak@ Unitas Püspök Megyéjéhez tartoznak,

_ Görög Rituson és .Ó Hiten lévök, v.

a’ Nap-keleti Eklefìához tartozók. Ezeket \Nem

Индиго/спад, is hivják. Az стыд даноззаг

nak leg nagyobb fzámát ezek tefzik. Ersekjek

падшим; ‚ РНГЕБВЮК Pankrátzon vaqun. '

4) Reformatns és Evangelicus PrOfeßán“

sok.y  >‘Ezek egynehány Helyse'gekec laknaikj

@és nagyobbára Машиной; de Тёплые.  4
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‘ Erseknek Elölliìlése, ’s еду Királyi Commissa-

.'

Minthogy спае]: elötte a’ Görög Rituson le'v8

Ö Hitîieknek Eklefiai állapotjok nagy rendetlenségf

ben шт, és fok jobbirrásokat kivánt: az okbó-l

„маяк ЕГшепабЬеп К1г211у1 engedeiemmel 'az ó

Hitüek Piîspökjei Magyar Orfzágból, és iSlauroniai~

ból a’ föbb Papsággal, ф az Ekleiiák fö Elöll-já- y

r'óival egygyütt Karlovitzon egybe gyiîltenek az

типа/к jelenléte alatt és egy Synoduít cartona

nak. Emiel; iégzései által az Ekleíiai állapot jobb

lábra têtetett, és az Oskolákra nézve«is némelyl

ìó Rendelések tévödtek, A’ Synodusnak pedig

végzései az akkor Uralkodó Felség által meg-erös

ütrervén egy Királyi Ediçtumban ki-adattairak,

és mint közönséges Törvények ilgyrl'cus; , tésd

német Nyelvben ki-hirdettettek. —- `

Boldog emlékezetü II. Leopold Tsáfzár és

Király alatt is tartatott egy husonló Synodus Te

mesváron, holott hasonlóképpen tétettenek némely

hafznos Rendtartások, _ '

A’ Metropolita, ki-is a’ Görög Ritusú ÓHitîi

l‘Eklefiáknak az egéfz Magyar Birodalomban С‘),

és az Auûriai Tartományokban Peje, mindenkor

а’ Püspökökwi, és az Eklefiáknak Kövereiwl we

  

m Erdélybe'n ¿s Gailiciában milan -Púâpökök

Vagynak; kik-is a’ Dogmaticamokban ha

`s_o_nl<')képpen a’ Merropolira alatt, 'de a’-P0‘ '

l litlcumçkban, és a' disciplinarékban Qaz 01- ‚

` _ fzágbéh Guberiiiumoktól függnek. ' `
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iafztatik. Az б Lak-hellye ennek-elòftteBelááßon

\ шт, és; az l74c>dik Efzrendöben réieretr áltaI

` Karlovit-zi'a.Y Belgrád lel véfztése utàn. Jövedel

meit a’ Meiropolita réfz (гейш ‘egy nehàny K.

Kamarai Jófzágokból , melyek hafzna'lás végett;
« 1ie'ki._általh adattartak,' és egy 9030. beol álló

`Aeraŕialz's ñzetésbölfvefzi, réfz fzerint azon

Taxákból kapja, melyeket nékie'a’ Püspökök

a’,magok fel-fzenrelé'sekkoŕ Ie-téfznek. A’ Разра

kök, Jövedelmeiket az lMegyéjek-béli Ekleíìáktol

¿s Popáktóì (тык; öket pedig а’ Metropolira, és

a’ többPüspökök válafztják, a.’ Fejedelem а’ Vá-4

iafztáů meg~ eröiìtvénf' —-—

\

_A' Кета/сейма].
l ‘i \_

‚ `A’. mi a’ Kereskeele'iìt Шей Tót Oi'fzágnak„

_az a" rermél'zeti Termésekre n_ézve nem kitsiny.

.Török Ori'zágba Pálinkával Slivovitzával ‚ üveg

» даёпуеккег, és Ablak гашиш s. а. п; Ыёшес
Orfzágba Szarvas Marhával , Sertésekkel , Marha

Börökkel; dolgozatlan Seiyeminel, bé fózott Vizák

kal, Caviar-ral, Edes-gyökérrel, ’s a. t. Olaf'z

'Qi'fzágbà Gabonákkal ‚ битвы ‚тины ‚ Са v
I vián-al , Viafzfzal ’s а. t. kereskednek a’ Tót Ог:\ `

fzágiak. De тетб] inkább bövöiködik е2еп 0r

izág a’ terŕnéfzeti Termésekre nézve, annyival in
kább fziikölköìdikA a7 Meßerséges Kéfzitményèkbén. '

Manufacturák és Fabrikák ‚ némely tsekélycket ki

vévén ,l nimsenek. Még-is mindazáltal Akülönösön .

ка’ Mezei Lakosok a’ шавок Házi fzükségelkîF "

nézve,`jó Manufacturisták; ök, ’s kìvált'az Ага—м
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fzonyok közöttök , mindenfe'le Szövéseket kéfzit
y ten'ek a’ magck ruházatjokra. -— Egyebet-is «min

dent kéfzittenek .‚ а’ mi tsak Gazdaságokhoz ’s

Házi efzközeikhèz tartozik. -- А’ Timársághoz

és a’- feñéshez-is értenek, ›—- '

Az idegen Földekröl következendök hozattat
пак bé Tót Orfzágba: Németl Orfzágból minden

féle Fabricä'tumok (Kéfzitmények) és meñersé

ges Munkák, ’s mind az, a’ mit egy névvel Spe

cerej/nak neveznek. Magyar Orfzágról Só hoza

tik bé, és Tokai Bor; Török Orfzágból Затё—

sek, Bör, Vas, Mokka Kávé, és Specereyok, tü

zi-fa Syrmilmmak fzükségére ’s a. t. -‹›— Ugy bi

zonyitják, hogy Tót-Orfzágnak Activ-Kereskedése

vagyon. A’ Slavoniai Illyricusok a’ Kereskedésre

nagyon adják magokat, hanem itt-is , valamim*

Magyar Orfzágon némellyRátzok a’ ’Sidókhoz a’

kereskedésben fokat hasonlitnak. _ A’ Kereske

dés véget't Görögök-is laknak Slavoniában. -—

A’ Parafzt-Népnek тарана oîy lábon Ш

itt-is, mint Magyar Orfzágon,. tsak kevés külömb

.ségekkeL Еву egéfz Házi-Helyes Parafzt négy

Okörrel 12. napot dolgozik Birtokossának, és дуа—

log 48. napot ~ e’ mellett 3. Forint kéfz pén'zt

id. - Еду Marhás napi dolog 40. Krajtzárba,

egy Gyalog napi lo. Krajtzárba vétetödik -- meîy

fzerint 8. Fox-inta] ki ki meg-válthatja Robottját. -—

A’ Katonai Kerületekban, holott a’ Robották a’.

Regimenti Fundusokra nézve женись, fzámosabb

давя z_iiunkákkai „так а’ [анодо—

’ /

.' _:Lgmm _ ‚ .A„-...‚„_‚‚_.‚ь__4__ А
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А’гепдез Contributio 170,000 КН“: megyen,

àzon kivül 'adatik езду bizonyos Quantum а’ Vár `

'megyei Cassákban, - A’ Magyár Koronának Tór

Orl'zágból való minden jövedelmei еду Milliom

Rfrokra vetretternekt' `
ì

A’ Vármegyékrn'l és Hatámok

Iferz'iletekr'c'vÍ.> ‘

i“

A’ Tôt Orfzägi Várme'gyék ezek: 'Verötzg

Szerém és Pôsegg, -` А’ Hatirnok Kerületek pcf

‚ (iig, a’ _Pétervári, Broñi, és Gi'adìscai Regimen

tek Keriiietei. _ Ezekhez még a.’ Твид—Ша]:

tartoznak, kik Bïts Vámiegyében а. Tifzánalkl а‘

Dunába való bé fzakadásánál láknak; капы mol't

illik fzóllani. Báts Vármegyêuekßbben a’ Szegele

tében, mely egy Dioclètianus Tsáfzár лаг: kéfzült

Коша! Sántz által rekefztetik-el a’ Vármegyei réfz.

сё], e's a’ melyqt каток, föt a’ Banátusból által

telepedert (Шнек-15 laknak, 1771ben egy _Hajós

crö állittatott fel a’ Dunának7 Tifzának , és Szává

nak oltalmazására. — Minden Lakoèok, kik a’

földes Uraság alóll ki vétetteki, fziìletett Katonák

ka fevödœk, а’ kik a’ Török Háborukmk amai

A matqsságával Galérákon , melyek Tsai/(áknâk '

neveztemek-Hajós Katonai' пошито: «tenui tai'

>tarwmiak. Egy Bataillontiformálnak ‚ és noem

megyen rendes fzámok. -- Egy Obeíìemek Ve`~`

z'érsége alan vagynak, és a’ Slavoniai Hadi Com#

mendóŕól függnek. -f- ÑA’ Sta'b Tételen vagyon,.

holot`t a’ yMaga'zinumok9 -és a’ Hajö ‘kefzittò' mü-f

helyek-is vagynak. -— А’ Tsaikák külöinbféle

pagyságuak, réfzint 2, ágyusok, és доь Каши“.

'
‚
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tartók, réfzint '4. ágyuàok; és az illyenek 100;

embert-is tartanak. _ ' .

Verò'tze Vármegyéröl.

Ez a` Vármegye Nagyságára, és Népessei

gére nézve a" robbitt felyül ьыащад— "1`ermé-'

keny föld-is. _ Egynéhány Magyar Faluk vagy

па]: Ьеппе. A’ nagyobb Helyek: 1) ЕГ2ек,`ше1у

röl már emlékeztem.' 2) Diakovair,` holort a’
Bosnyai Piîspöknek vagyon lakása, kinek azonbzm

Bosniában nintsen Megyéje , és xyggtöl fogva ide

tétetett által Lakó~Helye, egy ujj Разрезы Megye

adattatván alája Tót-Orfzágban,' Diakovárhoz mint

egy 4o. faluk rertoznak, melyek a’ Piispökséghez

fundáltattak, 3) Valpo, Vulschin, Verötze, mind

eggyike derék Mezö-Váro's, _-

Po`lsega Vármegyéröl;

Ez a’Vármegye nagyobb ré'fzint Hegyes, sole

folyó Vizek ’s patakok , nem külömben fok meleg

források erednek benne. _ Itt inkább üzetik a’

Matha tartás, mint fem a7 Föld-mivelés. A’ Do,

lllaìny termefztés itt vagyon .leg-nagyobb divatban ,

'és a.’ Po’segái Dohány a’ Magyar Orfzágival ve

tekedik. _ Egy jó réfze ezen Vármegyének a’

kis Oláh-Orfzágnak , vagy az Oláhságnak nevez

tetik, —- E’ Bosniával és Horváth Orfzággal h3.

táros, és Lakossainak egy réfze a’ Határnokosok-y

hoz tartozik; .---` Öket némelyek eredet fzerint

1
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Oláhoknak lenni tartják, kik idővel Nyelveket el-'

felejtették volna; mások tsak Illyricusoknak vagy

Rászoknak, a’ kiktől Nyelvekben nem-is külöm

böznek. Azonban ezeknek-is valamint a" Horváth

Orfzágban ’s Velentzei Dalmatiábau lakó Oláhok

на]; vagy Morlákoknak, különös Characterek, Er
ko'ltseikl és Szokásaik y»vagynak (*) melyek által

magokat aÍ-több Lakosoktól' kiilömböztetik. _

Vallásokra nézve mind Görög Ó Hitüek. A’ neve

zetesebb Helyek Po’séga` Vármegyében:

l I( Po'sega, fö Helye a’ Vármegyénck,

és Szabad Királyi Város. “Jól épült, és mintegy

4. ezer Lakoû fzámlál. Ezen Helyen régenten

egy Római Colonia állott, mer Icernumnak hi

vatott;  A’ Lakosok majd mind Catholicusok,

2) Katrin/'a , " Изд/га , Straseman,

Tserní/c, Kuttjev'o, mer régen egy igen gazdag

Apáturság vált, moll pedig a” Királyi Kamatáé;

Карго] és Неё/Еще; egy Praepoûság. - _ Eze

ken kivül még шипели Helyek: Реж/(таи,

Daruvár és Тата/2 egy nagy Uradalomnak

főbb Helyei, melyet G. Iankovits bír. — Ezen

Uradalomhozl 79. Faluk tarto,znak._ - A’ néhaì

Gróf Jankovits Antal "vette ezen Jófzágot a’ K.

Kamarától, és a’ leg fzorgalmatossabb~Gazdásko

dás által virágzó állapotba tette. 

I

o

  

4 ' II

С“) А’ Morlákokról Horváth Orfzágbjm Yam

Utazásombaa vagyon emlékeZet. ' // _'

\
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I) Рант; так elötte 'ama hires` Sza:

bad-Sereg Generalissáé Trenké vólt, a’ kitöl a"

Kamarára fzáilott. Egy derék Mezö Város , melyet ‘

nagyobbára Górög Ó Hitü Lakosok, kiknek egy

Püspökjök-i's itt lakik, kevesebbeu pedig R. Ca

tholicusok laknak. Ez a’ Hely régentén egy nagy

és nevezetes Hely lehetett, a’ mint ezt fok régi

Épületeknek Matadvánnyai, Emlékeztezü Jelek~,

és a’ fóldben találratott pénzek bizonyitják. —

Ferm áll még a’ Mezö Városban еду régi pufzta'

és öfzve omladozott Vár, mcly hajdani erösségiröl

murat.

2) Daruvár.- Ez á’ Mezö Város régìbb

idökben egy Apáturság volt, és a’ Köz-néptöl

Podborjénak u'evezretIik. Derék Helység; Lakossai

nagyobbára Görög О Hitiìek, kevesebben Catho

licusok ‚ kiknek еду igen ékes Templomjók

vagyon.  Az Uraság Kaûéllya, melyet itt a’

néhai G. Iankovitsl Antal épittetett, а’ leg nagyobb;
és leg-pompásb lfîpületnek tartatik egéfz Tót Qr-l.

fzágban, _ Daruvárna'l és tájjékán, fok meleg

források vagynak, melyekböl a` leg-hévebb Juille

Talis Viz ered, és nem tsak Feredönek, hanem

Italnak~is jó , ’s az egésségnek пазу hhfznára'

vagyon. Erössen' járják ezen meleg Vizeket, és

az oda menò'knek jó Alkalmatosságok-is vagynak

kéfzitve. .-' A’ Feredöhöz közel a’ föld ат,
egy régi Romai Feredö' találtatott; fok régise'gekbölv

’s az emlékeztetö irásokból ki-tettzik, hogy ezek.

a’ Jasoriai Feredök lettek légyen (Thermae Ja-i

Soruenses) _ Plinius egy Pannoniai _Népségröl

стынет, mer a’ Drávánál Шкет, és fuji-nik

\
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недавней. -" Ногу pedig Daruvárnái~ , vagy

oda közel гении: légyen Jasora Várossa, azt több

„ Affêgiségek bizonyitniláttamak. - Daruvárhoziegy

orányira még еду más' emlékezetes Regìségek’ ma#

radványa találtatik. Ez egy пазу réfzint el-pufz

шт régi Kaßély, melynek hajdani pompásságát,

és nágyságát Töredékei-is mutatják, —— Azon

le-irás fzerint melyet rólla tefznek, a"közép idö

nek (medli> агу!) Maradvánnya, és nyilván a’ Тет—

plarìusoké шт, melyröl több jelek-is vagynak,

Kétség kivül hogy a’ Törökök bé iìtésekor рт:

titratott-'el ezen Épülec.

Sierém V'ármegye..

_ Syrmiumnak névezete а’ régi Romai Panno

hiai {а Várostól Syrmiumtól vefzi eredetét. Tót

Orfzágnak ez a’/1eg~j0bb , és Ieg-termékenyebb

i'éfze.' Kiilönösön a’ Borra nézve bövölködik.

Aurelius Probus Romai Tsáfzár , ki fzületett Syr

таща-а volt, hozatta a’ :Sodik efztendöben a’

leg elsö Szölö-töket Görög Orfzágbol ide , ’s диок

kal a’ Syrmiumi Hegyeket Karlovitz tajjékán bé~

plántáltatta, Innen terjedett el azuián а? Szölö-l

mivelés egéfz Pannoniába. A’ Selyem tenyéfz- -

' tés _k'ülò'nösön Syrmiumban . vagyon nagy diva_t

jában A’ Selyem Budára és Bétsbe kiildetik, `n’

meg dolgozás végett; ` ‚—

Syrmiumnak egy réfzét à’ Vármegye , más

réfzét a’ Határnok Kerület tefzi. - A’ többi Várä

megyék között ez a’ leg ‚ищем;

M ‚
д \
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A’ nevezetessebb Helyek Szerém Vármegyé,

ben ezek: Vulcovár, Illu/r, Nußa'r, Tsera

vitì; melyek а’ hozzájok tarrozó Uradalmoknak

fö Helyeik.`| _ Vukovárról már emlékezrem Шат—

ban, és tsak Illokról fzóllok; lllbk, magyarúl

ЩИ}, egy igen régi Várbs, mer régenten, a’

mint mondarik, uépes és virágzó ’s ero'ss Шары

ban volt. Мой egy tsekély Mezö-Véros. _

Azonban a’ fok Omladékok ‚ és régi Ершик

I,Mai-advánnyi, melyel а’ fél Helység telyes, baj

dani Allapotját mutatják. _ Régen az esmeretes

Ujjlaki Familia вагюкаъап v01: шлак, а’ 1mm

tartozó jofzágokkal egygyütt. Az Ujjlakiak köz

zül Miklos, Mátyás Királytól Bos'nyai Királlyá

rétetert, és ennek ña Lörinrz, ki-is Ujjlakon fek

fzik temetve , magát Bosnyai, ’s Ujjlaki (Il-loki)

Hertzegnek nevezte, för még Szerémi Hertzegi

never is ruházott ámbár helytelenül magára, _

Illokon hái-om magos dombokon ugyan anuyi

régi Várak, melyek eredet fzerint Romai épirré

seknek lenni домовыми, állanak fenn. Ezen

'Helybéli Lakosok majd mind Catholicusok, és az

itt való Franciscanusok Templomában a’ hires Szent

Kapi/iráannos vBai-ár fekfzik remerve. Moll

Ujjlakot, a’ melyet VI. Károly Tsáfzár és:Király

fok hozzá tartozó Helyekkel Romai Olafz Hertzeg

Galesosalclzinak adort Birrokába , ezeii Herrzegnek

Iussán Bracciano nevü Romai Olafz Некие;

ЫГЁа. "
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Ä’ Каюта Határnok Ké

ì rületekröl...

Ezen камнем Tôt Órfzágnak a’ Sza'va men-I

Èibèn fekvö Vdéli réfzét foglalják el., Három Keri!

Íetek „душ; u. m. a’ Pétervári, Brodi, és Gra

'dìskáì Regementek Kerületjei. 

7 I. А’ Pétervárz' Kerület растит

lkezdödik, és abban a’ fzegeletben fekfzift, mely

ben a’ Száva a’ Dunába fzakad. `` Enuek neveze

tesebb Helyységei Pét'ervár ‚ Karlovitz , Semlin,

Szalauketxieh, ésMitrovitz. - Á’ нёс utolsóu

' _ 'kìvül a’ többiröl emlékeztem más h'elyen , aiért

tsak emezekröl: Sîalankemen a’ пацаны a’

Tifza bé fzakadásának 'által ellenébe fekfzìk. —

Lakossai'a’ nagy Viza fogásáról esméretesek. Mi

trovitg egy Mezö- Város a’ Szávánál, melynél

egy гита! járás-is vagyon a’ Török Birtokba. A'

Pétervári Regememnek itt` van Stábja. Ez a’ Hely

azért megjegyezni méltó , mivel еду orányira tölle

ya’ Száva теней ama régi hires Romaì Városnak

Syrmiumnak капищем: mind a’ föld fzinén mind

a’ föld alatt marade'kai. - Ugyan-is mái нард;

ezen Helyen fok Romai pénzek , edények , és Bál

vány képek ásattatnak ki а’ földbò'l,I

A 2.- Bródixxerůlef, Ebßen а’ „душ.
iesb Hélyek: Brad; egy régi erössicett Mezö-Várqs

‘ а’ Szávänál; —— [tt-'is által járás vagyon a’ Török

_Földrm - Vinkovqe; еду népes Mèzö-Várös;

Вбит a’ Brodì RegemeptStábja vagyon;

~ f.

Mz’
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3. Graafiscai Kerület. Ebben az "el

söbb Helyek `:> О Gradiska ‚ a’ Szávánál, egy

igen régi Várral. Itt fok Horváthok telepedtek

meg, mely okból ezen Mező-Város a’ Slavoniai

és Horváth Városra òfztatìk. - Által ellenében a’

Török Gradiska Vára fekfzik. Gradiska;

egy tsinos és népes Mem-Város. .Kralieva Ve

lika; ezen Mező-Város régente nevérol ítélvén va

lamely Királynak lehetett Lakó Helye.

A” Clementinusokról,

Tót Orfzágban egynehány Helységek találtat

nak, melyekben egy különös Népség lakik, a"

mely Clementinusoknak nevezi magát, ’s mások

tól-is ngy hivatik. Ezen név egy bizonyos Cle

mens, vagy Klemás Piìspökröl ruháztatik reá

jok, a’ ki-is a' „ан; Százban ennek a’ Népségnek

Öseit Albániában , a’ honnan ezek-is jönnek , meg

kerefztelte , ’s Kerefztényekké tette., - Ezen

y Téritöjekröl a’ meg tért Népség magát a’ mondott

névvel nevezte , eredeti Nemzettségi nevét el-fe

lejtve'n. -— A’ magok régibb állapotjokról azonban

a’ lit-ól fira jött mondások {zerint annyit tudnak:

~ hogy valaha Eleik egy hatalmas Nép volt légyen,

fok fzáz efztendökkel ez elött pedig esméretlen

idegen Nemzettség által nagyon meg 'fzorittatott,

végre a’ Törököktöl kéntelenittetett magát a’ lleg-

járatlanabb és leg-vadabb Hegyes Vidékbe öfzve

vonni, hogy fzabadsa'gát és Vallását meg tarthassa;

Nyelvek minden más esméretes Europai Nyelvek

tol külömbözik. - Egy Illyticus, Oláh, Gö

rög, Torok, Arabs nem érti azt. Rnházatjokris

egélezen külömbözik a” más Lakosok ruka'zatját'ol,
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és igen kölönës; hasonlit a’ Hegyi Skotusok vise

letéhez. lEzen Clementinusok l737dik efztendöben

Albaniábol Symiumba секрете]; álûl , а` mikor

' t. '1'. ServiaiPan-iarcha Arseniu: joannovíts fok

ezer Albanusokat, kiknek azonban пазу réfze

utjában a’ Törököktöl lç-vágattefott , Tót Orfzág

ba által hozott, mely Albánusok között (az А!

banusok a’ közönséges IIb/ricas név alatt érte

tödnek) mintng 300. Clementinus Familiák-is vol

takgvkikis ma'r nagyon el fokasodtak. —- Me'g

Albaniában több ezeren laknak ezen Népségböl.

Nem ok пешей шпат: ez а’ Ыёр а’ régi [Шпион

Maradvánnyának a’ milyenek az ö fzomfzédságok

ban `az Albania Határa'iban lakó Montenegrinw.

ok,` a’ régen Zeraunis-nak neveztetett Недуг]:

nek Lakói, — А’ Syrmiumì Határnokban ‚ vagy.

is a’ Pétervári Keriìletben той Í. Helységeket

laknak a’ Clementinusok. Vitézségeket és Hüsé

geket dirsérik.  A’ más féleiNemzettségü La'

kosokkal telyességgel nem elegyednek» öfzve, és

magok közt házasodnak. — Még az: emlittem:

hogy ezen Clementinusok egy igen fáin fzörû In

hoknak nemét hozták ált_al elûbbi Honnyokból, a’

„ ше1уес'Т6с Orfzágban fzeretnek fzapoi'ittani  a’

Iuhok róllok Clexnentinus»]uhoknak neveztetnek'.

‚а,
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EGY ERDÈLYI NEMES

IFJUNAK MAGYAR oRszÁG’ TÚL А’ DUNÁN

_FEKVöjALsó RÉsZÉN, HoRVÁTH 0R-V

высот, А’ MAGYAR LITTORÁLÉN, <

És ткшвт VÁRossÁN KERESZTÜL
y 17951,@ ТЕТТ UTAZÁSA.

 

i

Peßröl Ma'jus Hónapjáuak rzldik napján Magyary

Hazámnak bò'vebb esmérésekedviêrt, еду jó Багд

.tom’f Társaságában Utnak indultam. — Elöbb'

Pétsre fzándékoztam. -' Buda'.n` tůl еду darabìg

a’ Budai fzép Szöllö недуги, és a’ fzéles Duna

mellett ment útunkr; да elsöbbek nem foká birra

‚и
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`mint-egy> pitvara.

мамаш; , de а’ Duna , bal oldalról el-hem hagyott.

A’ nevezetesebb Helység melyen Рей Vármegyében

álralmemunk, Tété/zy. Еиг lNémerek штук és

a’ Prim-ás ö Eminentiája birja Arendába , B'. Rud

nyánfzkiaktól.“ Еву fzép Кашу és kellemeres

Kert e'kefltti. 

1

ТёгёЮ/Ьб] а’ Duna mentibe Hansabeg vagy A

magyarul. ~Ert nevü Helységbe értünk. Ez máx:

Fejér-Vármegye. Itt lCathol. Rátzok , és Németek,

és némely kevés Magyarok laknak. AI következendò'

Helységek is ,' u. m. Erg/in a’ holott Magyarok és Ca

thol Rátzok, Adán, a’ hol Cathol. MagyarokNémev

tek , ’és ó Hitiì ‚ vagy-is a’ mint nevezik vad Rátzok; ŕ

Petela a’ hol habonló Vallású Magyaqu és Rátzok

laknpk ‚ Fejér-Vármegyébe~ feküfznek. Ambát

ezen Falukban Rátzok laknak, mindazáltal köriìl

beìöll , más Rátz Faluk nintsenek , hanem Magya

rok. — (Peft Vármegyében S@ Endrò' nevií

Rárz Város Környékében egy néhány Rátz Hely

ségek vagynak, de ezek mind ó Hitiìek). Peteláig
Térség , de itt a’ Duna partján, törpe Szöllö Не- n

gyek emelkednek, és az ‘út еду mefzfze terjedöma

gos térségen megyen 'fel , a’ mely Вбит tájján

lassanként ismét alatsonyabbá válik. -—

Petelánál a' Hegyek allyäban fok B'or-ha'zàkat

és Pintzéket кантата egymás forában , a’ Bor» ház

~a’ Hegy oldalába van bé épitve és a’ pintzénèk

Szekfzárdíg, а’ Bor-házaknak és` Pintzéknek Нуга

_alkoxását fzemléltem. _ Valamint az egéfz Fejér-ß

Vármegyei Föld , ugy ez a’ `Vidlekis mëlyen jöttünk,

@ép Legelö,~ вишнёвых pedig Inh-hak yaló; нац“

u

„__ .Az-ß--'-~~~«~« .__ д _ .

Toůábbi Utamban és egéfz.

д___„__„
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giivzítja'banl is vagyon ezen Vármegyében ._a’ juh

tartas. vA’ Fejér Vármegyei juhok Orfzág fzerte

esmeretesek , és az ide való Kosokat mefzí'ze holjd

’ ják inás Yármegyékbe-is. Fòldv-ái'nál éppen a’ Duna

partjánál ismét Hegyek kezdödnek, a’ Duna mel

lett fekvö réfze a’ Hegyeknek Szöllökkel van bé

шамана. -.~ » `~

FÖÍcÍvár pedig а’ Hegyektò'l mintegy félig

be' keritve azoknak éfzaki réfze alatt fekfzik. —

Egy réfzetskéje mely a’ Duna felöll áll, Dombon

feki'zik., а" hplott tégen Vár volt ‚ melynek egy

Bástyája той-15 fenn áll , egy más `rél`zetskéje pe

dig (t, i. az apróbb Наган) а’ Hegy oldalba vagyon

‘ epitve. - Földvár рагу Мин-Чаша ‚ fok, és

ńémely пазу rendü kö-Epületei vagynak, és a’ más

Házak-is jól, ’s tsinosan épültek'. A’ Lakosok

Magyarok és Némerek; kevesebben Rátzok, és

nëmely Tótoli-is vagynak, külömben ezen a’ tá~

jékpn, för az egéfz tul a’ Dunai réfzében Magyar

Orfzágnak Szala Vármegyét ki-vévén , Tótok nem

igen laknak'). A’ Rátzok ó Hitüek és Templom

jok-is vagyon , a’ többi Lakosok Catholicusok. —

Itt a’ mindenféle Melìeŕ-Ènberekben nintsen fzük

ség. _ A’ Helyet Ia’__K. Kamara birja, Földvár

nak Szöllò' Hegyei igen jó Bort terexnnek, а’ mely- -

nek a’ Szekfzárdival egygyütt nagy keletje van

még a’ Német Tartományokban-is, -— Peñt'òl ide
' Il Mfld. Innen térségen megyen az út egéfz

Köblédigf, a’ hola’ Falu, az éppen itt kezdödö

Szöllö Hegyek alatrépììlt. Ezen Hegyek a’ Falli

V'végénélaïDunáig vonulnak, és az útat Vmeg-17'5-A

‚ kefztik, иду hogy azi` ezeken kell fel venniNINÍH



186" l . . k.

'öbléd Sváb falu. A’ Hegy felyül fzélesen el

terjed és fzép Szollöket mutat; innen nézöleg pe

dig a” Földváron 111011 fok Agakra oleó Duna, és

az általa formált fzámos fzigetek fzép tekintetet

engednek. -- 1

\

Nem fokára lejteni kellett és ismét térségen
mentünk, egéfz Paks-ig, a’ hol a’ Duna men-l

tiben ismét Szöllö Hegyek emelkednek. Pakshoz

közelitvén a’ Szöllök alatt, az ezeknek tövében

alkotott fok tsinos Bor-Házak és pintzék mellett,

a’ Duna magos partján ment az út. - A’ _fok

Malmokat hajtó Duna , mely „itt ismét nagy Ágyá

ba vette magát, a’ fzemet gyönyörködteti. —

Paks tsak azonnal a’ Bor-házak végében кета

dött, Mező-Város: a’ Szöllö Hegyek, és a’

Duna közt fekfzik. Lakói Magyarok és Németek;

Catholicusok, Evangelicusok, és Reformátusok.

"Sidók is fokan пятак itt. Szép, és nem kitñny

Helység; nagy kö-Epiiletekkel is bír, a’ melyek

ben többnyire a.’ Pakson birtokos fzáuws Nemes

ség lakik. -

Innen egy darabig dél felé le-nyülq Hegyek

mellett, a’ Dunától inkább inkább távozván, de

azután а’ Hegyeket-is jobbra hagyván térségen vitt

az út; egy helyen jó darabig egy hofzfzan tartó

halmos Homokságon által kellett mennünk, a’ hol

a’ fzekér-is alig haladhatott: fárga homok, és leg

kissebb füvetskét sem terem. Ezt a’ homokot el y

hagyván fzép Gabona foldek mellett jöttünk el,

' jobbra`egy Erdötskét is hagyván “magunk mellett.

Egy, nehgtny órái lmenés után'Szekszárdra értünk.
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Paksról egéfz eddig nintsen Helyèég hanem

tsak egy Fogadó esik az 'útban. Ezen-tul balra

Tolna marad , melyds egy derék Helység ‚ а’ bon.

nan magár a’ G. Feltetits Família nevezi, melynek

Birtokában is vagyon, — Szekfzárdhoz közelitvén,

a" Sárvizen (mely Fejér-Vármegyebén "ered, és

fok folyamatokban Moháts alatt a.’ Dunába гнида)

kellett által menni. Ezen a’ Vizen , valamim: а` kö

rülette lévő Posványon egy igen hofzfzú és derék

Vámos hid kéfzült. -

szelt/"(árd a’ maga Hegyeinek allyában fek

fzik, melyek Nap-kelet felé, egy fél holdat fot

málnak körülötte. - Nagy és igen mefzfze el-nyúló

Helység. 7— Mezö-Vátos, fzéles uttzákkal „és

rendesen épült нашим hir. Az egygyik végé

hez közel egy Dombon melyen ennek elötto Vár

volt, egy nagy Kaltély, és a’ mellett egy ‘Tem

‚ plom vagyon. A’ Kaítély Vármegye Háza , a’

Templom pedig a’ Plebánía, _A! Lakosok Magya

rok és Németek-is`, az elsök Refor-sok és Cathol

sok, a’ Németek Catholicusok, Egy nagy égés

által, mely a’ tavalyi Efztendöben történt, Szek

fzárd felette fzenyedett, ugy hogy alig tudja ma

gát helyre állítani g a’ fzép Vármegye Háza-is majd

nem egéfzfzen el égett , a’ Templommal egygyütt.

Неву} Szekfzárdi Borok hitesek , [azt már

említettem. Ez is valamint Földvár Kamarai Helység,

Szekfzárdrór, Pe'ts felé tartván Nap-nyugati

ra tértünk, és előbb a’ зашита Szbllö Hegyek
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mellett, Onèlyek ezen Éjfzakra för tovább tovább

máx: Nap-nyugótra is fekvö réfzeken-is fzorgalma~

tofl'an meg-mivelve voltak ‚ és-a’ magok nagy ter-`

méseket méltán tsudáltatták) azután pedig a’ Szek

fzárdi Szöllökkel egybe fûggö, ’s mefzfze vonuló

Недуг}: mellett mentünk; a’ melyekÄfok féle '

{днищ és bokrokkal fedettek valának. A’ Szek

fzárdi Szöllö Hegyeken felette’fok a’ Вот-11212 és

Pintze , de fzerte-fzélyel feküfznek és éppen nem

иву, mint eddig való Utamban `fzemléltem ; ugy

láttzîk hogy minden Szöllö Gazdának, a’ maga

Szöllöjében vagyon Bor-háza és Pintzéje. -—

Szekfzárdon-tul mintegy két orára immár erdös

dombos, és hegyes Vidék kezdödik. Bong/hdd

nevü Faluban egy kevéssé meg allapodtůnk. Ez

еду nagy derék Fahï; majd mind Némelek lakják,

de laknak Reform. Magyarok-is С).

s

Bonyhádra egy hofzfzu Kö-töltésl; тепла: ç `

két felöll füzfákkal yan iìltetve, vagy-is inkább

egy hofzú Kö-Hid vezetvbé, mely egy nagy m0.'

tsàron van kerefztül vive: fzép тапка, ’s még az

IdegenA is meg-ditsérh'eti. ——

‚ ц ч

’ Innen Pétsnek déqu »mentünk. Nem ‚ fokára

Hittas-nevü Német Faluba mely шаг Barańya

Vármegyében eñk , innen Nádasra jötrüuk,

И) Tudni Жен azt, hogy Tolna Vármegyében

` fok Némer Helységek vagynak , mel ek

гагат `Cazholicus, réf;th Eyangelicus а

kosqkbóì állanak. - ' l `
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melyet hasonlóképpen Németeklaknak. -— Nádas

а’ Pérsi Püspök Jófzága I-x. hozzá tartozó Falukkal

egygyütt, kinek is itt fzép Udvar-Háza, és fzép

Kertje vagyon. _

Innen mind-alkalmatlanabb hegyesebb útban

Péts- Váraa'ig ertünk. Ez egy fzépìMezö-Város;

egy réfze Недуги fekfzik , más réf'ze Hegy alatt,

Рёгз‘ Várad hires régi Apáturság, melyet még

Sz. liirván Király fundált. A’ Недуеп áz Apáturi

Lak-Hely fekfzik., a.’ mely Vái' шпага van körül

keritve. _ A’ Váron kivül , mindjárt mellette a`
Parochiális Templom áll. Мои itt nintsen Apátur , és

az egéfz Iófzágot a’ Királyi Kamal-a bi1-ja. Az

utolsó Apátur еду Német Orfzági Gróf volt,

х (Grof Elznek hivták) és ez Moguntziába lakott, ’s
ott идише fzép Jövedelmér.N Nem vérek e`, az

' Orfzágbol ugy ki vinni a’ pénzt ? Hadd birja moli`

a’ Kírályi Kamara. __- Pétsváradot réfzint Magyarok

réf'zint Németek lakja'k. _ A’ Németek, és a’v

lMagyaroknak kisseb réfze Catholicusok , a’ többi

l Magyarok Reformátusok, mind a’ két Felekezer

nek Temploma a’ Város felsö réfzében vagyon, a’

д holtöbbnyire mind a’ Magyarok laknnk. _ .

ч

l

\/« 4 Pétsváradról hegyes völgyes utban némcly kis

‘l гашиш kerefztül Pétsre értünk, `

. _ P é t s.
“' ч

Pézs fzép 5231125 Hegyeiwl féiig kann wiper.'l

ve ezek alatt fekfzik, és еду réIze a’ `Hegyre is
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fel vonul. vÈgy felöll Hegyek környékezik,"

más felöll egy igen kies dombozott Térség terjed

el-elötte; - az egéfz Vidék gyönyörü!

Hajdon Péts kerített, és erőss Várral bit-ő

Várós volt, de moll immáekeritése Го}; helyeken

le omladazott és le rontatott, ’s még tsak egy Ka

puja áll fenn, ugy hogy moll nagy réfzint a’ Külső;

várossal“ eggyesül. v A’ Vár a’ Városńak egyik

fzegeletiben egy Dombon fekfzik._ Kivülötte af bé

menetelénél Egy Szökö-kut kedvelteti valamen

rniyire ezen _pufzta Régi§éget, melynek hajdan mély

Arka, Keritései ’s eröss Bástyái voltak, de a’

melynek már tsak Omladékaât mutatja a’ тонам

kidö. — Az itt benn lévö Epületek: a’ Püspöki

’A Rezidentia, egy nagy és fok alkalmatosságokkal

bíró régi meg-rujjitottwKallély; а’ Cathedrale Tem~`

plom, és egy a’ mellett ujjońnan fs igen fzépeo

épített Papi-Ház. A’ Cathedrale Templom,

"egy a’ leg régibb, és leg nagyobb Templomok

közzül , melyeket Magyar Orl'za'gon láttam,

”valóban a’ leg-régibb Templomnak is tartatik M.

Orfzágon, az Epületjére пене; mert ez, Tudósok

bizonyittása {zerint-is, még á’ Kereztény Vallás

bé'vétele elött fenn állott és egy Kaftély, (nyil

` ván Romai) volt, a’ mely Sz. Шут Király ide

jében változtatott által Templommá. Mikor törtent

légyen ez? nem tudatik az Efztendö fzám: anny'i

bizonyos, hogy Péter Király alatt valami repara->

, tiót tettek a’ Templomon „A a’ melyről egy Ajtón

felyül való Inscriptió fzoll; an is igaz., hogy

PÉter Király ezen Templomban fekfzik el temetve.

Hogy pedig ez а’ Templom annak elötte egy Kas
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tély lettlégyen; mind az ègéfz Alkotása melyröl

mindjárt fzóllok , mind pedig az is bizonyítja hogy

a’ Templom, Sanctuariuma alatt Catacombák,

(Föld alatt valo Boltozatok) vagynak, a’ milyene

ket az ember a’ Római Epiiletekben talál, Rcmá.l '

ban és Neápolisban, de az is: hogy a’ Templom

.ban a’ köz falaknak Fundamentomait, melyek a’

Kaûélynak Templomma' lett változtatásakor le ron

tattak, meg lehet látni. Az egéfz Templom fara

gott kövekböl épült, és egéfz tekintete mutatja,

hogy“ még fok Századoknak is truttzolhat, Négy

fzegeletü és minden fzegeletin egy forma törpe tor

nyai vagynak. -- ~ Hol-lát az ember négy {zege

letü négy tornyn Templomot? az egéfz külsö forma

‚ inkább hasonlít“ egy Kaûélyhoz.  Belöll négy

réfze-van': az egyik a’ Sanctuaríum, a’ hová ga

ráditsokon kell fel menni. — A’ máíìk réfz, a’

Templom” hátulsó, vagy-is nagyobb réfze. - A’
harmadik al Sanctuarium alatt lévő Föld alatt való Bol

tozat, vagy-is Cataconzba; mely-is külön Ká

polna. Negyedik, egy oldal-félt a’ nagy Tem

plomhoz ragadó hofzfzukó Kápolna. -

1 Ebben a’ Templomban nagy Inne'peken három

külömbözö Nyelven fzoktak p'rédikállaní. A` Tem
plomban magában Imagyzmll , a’ kis Kápolnában

németül, a’ föld alatt lévö Kápolnában [Ilyricus

vagy-is Rátz Nyelven. Belsö alkotása és ékessitése

is ezen Templomnak nézélt érdemel, az oltárok

'kivált, fzépek; márványból kéfzültek, nagy ké

pekkel , és fényes ArannyOZásokkal difz'esked

nek. ~
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A’ Vároů magát I'zépnek lehet mondani, ám

bár-nem igen rendesen épült, azomban két fö ut

tzái hosszak, egyenesek, és egy forma díl'zes Há

(пака: mutatnak. - A’ piatz, a’ mely a’ nagyobb

"uttz'ákkal egygyiitt köve] ki van rakva, dom

bos helyen fekfzik , és ezen a’ Parochialis Templom

neveZetes, melyet a’ Törökök epitettek Pétsett lak

tokban, magok Templomjoknak. - Nem tsak

belső hanem külső tekintete-is mutatja, hogy Török

építés, és magos és vékony Török Tofnyát;

tsak nem régen rontatták le. A’ Templom a’ Tö

röktöl lett vifza vétele után, a’ Jesuitáké lett,

kiknek nagy Klalh'omok, е` mellett áll, és egy

' bolthathás által egybe-is függ. —— Мой ez a’ fzép

nagy Epíilet jobb Geniusok Lakása , tudniillik, a’

Mu’sáké mert a’ Pétsi Királyi Academia ebben

helyheztetett. - A’ piatzon vagyon továbbá a’`

Tanáts Ház.

A’ Városban a’ több nevezetes Épületek

ezek:

I) A’ Paulinusok 'Temploma és Kláñroma';

az utolsó egy igen nagy E_pület. Mol} ка’ Kamara

vefzi hafznát; mindenféle Embereknek fzolgál fzál-I

lásúì. —— 2) A’ Deminicannsok Temploma ’s Kla
Мота, ez a’ Templom isv ennek elötte Török

Mersét volt; а’ Klaûromban moll Katona Gyer

mekek laknak. 3) A'ÍSzent Háromság Temploma.

4) 5) A’ Franciscanusok és Kapntzinusok Tem;

ploma, és Klal'troma, 6) А’ Vármegye Háza. 7)

A’ Seminarium. - Mind a’ Parochialis Templom,

mindr a’ Dominicanusok Temploma mellett régig'és

felyül füvel bé-nött Epületek vagynak. Ezek ene

ч
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'liek elöttefllörök Fereniök vqltak'à inihtliogy a’

T_ör'okökn'ek, minden Templomaik mellett Feredö-r

jill:l fzoktak volt lenni; _ .

A’ Küla'ö'wáro'sban vagyon еду ŕefzröl ai ‚

Anguûiniannsok Temploma, és a’ Minden Szentek

Kapolnája, a" mely-is Недуеп Тенты Ce’ кыш

‚ a’ régi, és elrez köz'el az ujjabb Temetö vagyon)

a’ mais réfzröl való Külsö városban pedíg az Брожу:

‚ьён Тетр1от; Ez-is ennek elo'tte Török- Me:

'tsét volt, és a’ Török hofzfzu kei-ek Tornya inolì;

is fenn ‚25.11; а" Város Ispotálya рейд, те1у ehei

a` Templomhoz гадай; melyben той а.’ Városbeli

ügye fogyort Sgegényeknek уйдут: 1а1<йзе1ц ein

nek elöt't'e Török Feredö vult;

'Pétsen a’ Lakosok vmindnyájò'n Càthnlie'us'oli

l.1'\Tie'1nif;etségr_e néz've réfzint Mag'yarok , réfzint Né.;- ì

теге]: réi'zint Bosnyákokó a’ Ikik”Bosniából Гид: _

maztak ide», még á’ Töro'k Birásának ideje ашщ

' y@as Kiráiyi Vim, так ensue Раздав; „

Város чаи, és a’ mbiìani, Püspbknek Pradeóess'órâ

még birra ‚ >hamem ez meg halván fede vacante' Ki-`

rályi чают lett. Mindazálral a’ Pétsher, mini

a’ {а Bircokhoz tarrozó jofzágokat ‚ а: Püspzili
moûeislbirja. _ A’ mbñani érdemesV Pi'ì'spökfh`

Штат“ Páh egyfzefsmind веъза гиков там:
‚ ésos Un Vßgyoil ittlKáptalan-is,.f_.ai

Pétsnek „у „теге; fzên 11е1уёс indi ëiiìe` "

Шепеш. A’ Hegyre fel твари Kuls'uwáròsnaü

l
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` vógében а’ Hegyeq, “egy téretskén a’ Szölök alatt',

` két felerte régi Epület vvagyon ,_
melynek tsak

ufzta romlott falsi állanak. Régente ezek пазу

` клюшек, vagy Klañromoklehettek: .- az egéfz

épirrések modja azt mutetjaò Innet az egéfz Vároû

béleher látní, a’ mer egy igen gyönyörö tekin

tetet ád. Ezeken felyül а’ Hegy oldalbol egy viz

ered ,.melynek forrása egy tágos kerek falaznttal körül

van véve. Le jövett ez egy kis Patakot foŕmál , és

a’ régi Épületeken aloll egy nagy Pappiros Malmot- f

hajt 5. innen pedìg tovább a’ Hegyenrle folyváu

vékony tsatornák által örlö Malmokrasvezettetik,

a’ melyek egyenes forban a’ Hegyen le feìé vagy`

пак épitve. Tizen két Malmokat hait ez a’ Patak,

a’ melynek vizét egyik Malom a’ тащим

költsönözi, Szinte/hihetetleńnek lártzik az elsö te» ы

Штегге;_1105у az a’ kitñny viz ‚ inelyet a’ Неву

böl eredni lát az ember, annyì Манто: hajthasson;

‘ azonban a’ Malmok tsak egy Köre-is vagynak. -

- Ez a’ viz azután a’ Városon által vévén folyai~ár7

‘szon kivül némely más Patakotskákot fogadván

Ágyába még mintegy 30 Malmokat нар, miglen

a’ Dráva Vizébe fzakad. —— Az egyìk Szölö

.h'egy tetön, egy Boldog-Afzfzony Kápolnája van

épitve, mely jó magossan fekfzik.

Hogy Péts felette régi Város, aunak fok bi~

zonyitó jelei „души rsak magában a’ Városban- ~

is. Pét`set Romai Városnak tartják eredet fzerint,

a' mely vélekedésröl Tůdós foìoricus Pétsi Káno

„015 Koller Umax (kiröxßlább fzouok) а’ Рёсзй

`Püspökségról irott Könyvében , bövebben lehet

olvasrń. A.’ ’Temploinnak alkotásárol, mely azt

'à' régi даешься valo, s nyilvin копий Kaíìélynak
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Alemìi bízònyitja , mât ènìlëkèztexm De ezeń чаши;

а’} fok itten találtato Romai régi Faragások és In;

scripríok, s más a’ Vârosbzm lévb' régi Romai épi:

résü falak’ nyoìnai bigo'nyìtják hogy a’ 'véleke'dëá `

y nem helytelen;

. Рейде: ‚Та; Törökwéppeh IÓÓ. Efzfenáökíg'

мне, а’ kßrül иуд Vidékkel egygymŕ, a’ Wely-ef

foka`t puf'ztitott. Itt laka'sát valoban kedvelhçrtg;

‚ inind a’ fzép Környékért, Jmind a’v Helynek agés;

séges 'voltáért ‚ llńválty рей; а’ jó és bò'vse'gës'

vlzéŕ'tó

i Meg-kell még Pétsröl jègyeztuem, Воду halng

Vásári hely, a’ hová nem {зак az ‘OrfzágbelßV ha'

nem Bétsì Kereskedök-is fzoktak Sokadalmakra jönà'

ni. - Hogy itt fok féle Kéziinivese'k, és Meltem

embèrek böv'ségben nem volnänak, arrol kételked-

ni feur_1ehet. `` Az~is még továbbá meg-jegyeá¢

h_etö , hogy Pétsett a’ FQéŕ-nép kiilönb's fzelêpsé'gů;l .

ёрреп Innep пар lévén fokapláçtam az' uttzáń; ki.;

мы Léányçlplt és fzëpségekë't bizonyìthatòin;

ůgyañ ад Разъёмы: is ùgy tàpáfz'talìarñ,_ mind

à’ két h'elyeken pedig à’ Fejér nép Ii'zëpèrr és {вы
ŕsińoSUn is öltözik; Ц " v `

Vêéŕé ińëg â’ Bibüoŕîgècäroi айёфй

Vèmiéìxeìíñ. »f Ez ig'èń fok ёз jeles Köquekkii

` és Ynem k'ev'ésl heifez'etèsv ’risks daŕàbòkkal-is„`biífx `

Az' egëœßibiimhëca.Néhai Tnaös Развей: Klim@

бак Qa’ ki а’ meñapi настои) a’ Gyüjtemënnyga' '

Az'. itf гашиш тюка Кёььгъазок kazaa шатер;

теми г намекаешь:- 1') еду nés? Bibliä;
‚ ` l Nun
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mely a’ 14dik Száznak elein irafott, tsudalkozàsra

méltó fzép berükkel. 2) -Egy-más irott Biblia

“Буди abbéli idöröl; oly kis betììkkel irva , hogy

abbol azt lehet ki hoznì , hogy Eleipknek jobb fze

meik voltanak. mint nékünk. 3) Forgách Ferentz/

NagyVárndi Püspöknek (a’ nyomtatásba esméretes)

М, Orfzág Dolgßinak'Hiñoriája, az Orginalis irás

_ ban , a’ Püspök Teftvérének a’ Generalis Forgách

пак lad marginem magyarul iron Correctiojival,

és hozzá tételeivel, A’ mgů nyómtatásban esmére

tes Forgách Ferentz Hiûoriája, nem ezen origina

lìs Kéz irás fzerint vagyon, azért-is той éppen

ezen originalis fzerìntv fzándékozik azt ki adni

PérsiKánònok T. Koller Ur. 4) Egy, az 1494611:

Efztendöben irott fzámadása. az akkori Pétsi

Pîìspöknek ‚ Uláleo Kiráïy Kints Так-(035112112;

ebböl némely moß éppen fzokásban nem levò' Per

ceptumokrol lehet látni, 5) A’ Máryás Király

Cancellarìájanak Stylizálo- Könyve.; ez való Ori

ginalis, és mindenfe'le Cancellariabéli Expeditiok

на]; Stylussa benn'e irva vagyon,

De a’ leg nevezetesebb (6) a’ mi èzen Bib»

liothékában vagyon , egy 3. Tomusból állo Car

` tÍIOPÍQ/Íaceum, mer IVdik Bela Király idejetöl 

fogva egéfz a’ moñani Század elejeìg, mindenféle

originalis régi Írásokat foglal magában. Ezek `réf/zint

Királyì Donátiok és Mandátumok ‚ réfzint Teůimo

nialisLevelek7 réfzint Diœtalis Acták; olyap 1312—

táról-'is láttaml еду nevezetçs Actát, a’ melynek

Articulussai nimseńek a’ Corpus* Jurisban. 4Vagy-k

пак tqvábbá ezen Carthophylaceumban fok Török

'Levelek, mindenféle foglalatu'ak; vagynak Priv#

\

,_ . ’ ‚Щ;
‚ , a „___ ___...
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tusok közt való régi nevezetes Correspodentìák,

Rákotzinak Bertsényinek >Levelei; 5.a. t. Mindi|

ezek az Irások tökéllet'esen rendbe vagynak ~fzedve

és mindeniknek a’ Copiája, és rövid foglalatja,

mellete vagyon irva. _ Еду Török Levelet , és

egy vStudiosusnak Levelér, mulattságnak kedviért

ide irom; mind a’ kettö jeles Stylussáért olvasni

l

mé'nó, _

Itt a’ Töiök Levél. _

„Mij Küchök Mèmet Passa, az hatalmas

„gyözhetetlen Török Tsáfzárnak, az Dunán inet

’ ‚дёуб Hadaynak feo Parancholloja, titkos Tanácha,

„és Ersek'vaáifának hel-tartoja.

(itt n’ Tqímeres al-írás.)

„Ezen Tzimeres Levelemet látván, te ha

„mis hitetlen Difzno, Sopornay Biró , hagiam p0

„ronchollom teneked, ha élletedet és fejedet fze

.,reted, hogy se orát se napot ne várj, hanem

.„mingiárt паду hamarsággnl az Santa Giörjot hoz‘
„ton hozad; hamis lelletò' Difznó, imár еду nehan

„Levelem ment hozatok azon Sánta Difznoért

„myért hogy enyt varrek a nem hòzatok ,_ hitetlen

„ebek, megh láttjátok hogy Sereget ki küldök raj

„шток mint a’ Difznokat öfzve kötöztetlek benne

„сене: az illen tökélletlen hamis Szo fogadatlansá

„gért, ha ezen Levelemre be-nem hozatok паду

„hamarsággaL Datum iu Ersekuyvár, Annó 1661.

Kivül Еду volt а’ titulus.

„Adassék ezen `Uri Levelünk »az Sopor

„ńay Biroknak паду hixuarsâggal канвы. '

,\

_

__».
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Következik a’ málik Levél melyet egy Stu-~

diosus avngy Déák irt aïTeñvér Nénnyéuek 1363.

Efzteudöben. _. „

к

Honoranda Salutatione premissa, ac oracionum

Suffragia non tot quam plura sed ut in arboribus

continental' folia , quum incepti operis perfectio

{романс adimpleri , ideo notifico consanguinee mee,

nobili Domine Clare Uxori Myeaelis nobili de Symf

'yent ut' cum ego , Dominicus Lìtteratus, гейш

y.Consobi-yuus, Causa Studii augmentationis quen

dam librum , videlicet Commentum seu expoíitorem

Super libruin' Boveti de disciplina Scolarium, ac

aliòs quam plures michi ad pi-ofccium valentes pos

sem comparare , cum denariorum seu nummoi'um

aliqua quantitas mihi arrideret, quoniam dicitqui

dam Poeta , haurit aquam cribi-o qui vul; díscere

ñne libro; hinc ей quod intendimus, quod

caussa Dei ac Fraternitatis aliquam quantitatem pe

cuniœ delìinare velitis,l Scicntis quod lì feceritis

tempore opportuno pei; appoñrionem Congpui :mo

deraminis in melius reformemus. Valete in 'eo

qui fub tipo Ysae ей in molatus in cruce. Datum

in Wisegrad, Sabbato proximo ante feptuagelimam

Ат 1363. ‚ ’' I На; Dominicus Litferatus.

Ргатёг Vallen. i

K_iviil igy. voit a’- tiçulus,

Nobili Domine в; 11011е11е С1аге Uxori Mycae

lis ñlii Ladislai Nobili de Semyen пас littoral~ prg-_

seiltßftux-x ч l `‚ ~ - .` `

. „kwil-Ll» *Y ‚ _ _. „.- I
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Ki tettzik ebbö' a’ Levélböl ногу már az ak»

korì idöben пазу volt a’ Pedantismus. —

Ezen Pétů Bibliotheòáb'an egy nézéû érdem

lö fzép Numismatica Collectie 1s yagyon, — Szf,

Iftván Királytol fogva minden Királyoknak külömb

féle pénzeit itt meg-találhafni valaxnint minden Er
délyi Fejedelmeknek pénzeiket-ís. Ezeken kivül

vagynak linég a’ fok régi Görög Кощей,” és más

-Pénzek , kiildnösdn pedig fok fzép _emlékezterö

Numismák, _-J. ‘

Еву kìs Mineralis Gyüjte'me'ny-is vagyon itt,

azonbanümég tsak a’ ’sengéjében, és nevekedéß

kiván. A’ Piispök Bibliothécája, а’ Pügpo'ki Re

{ìdémziában vagyon ‚ és ko'zönséges hafzon мы“ \

mindennek nyitva áll; ez kiválr az Académian

nézve `he'tsesIníìitutum,

Nem tehetem , Ногу Pétsett rett l esméret

~ tségéìln közc- Kóller Kanonak Uratne emlntsem,

ki-ìs так: à’ maga ki adott титан által ésmeretes,

Ina :V Hißorz'am Episcopatus Quingue Eccle

Дел/23, melyhek négy Tòmussa már ki van пуст

4 тата, négy pedig тон nyomtatodik, Ebben,a’

Könyvben az 'Olvasó igen fok nevezetes Hz'ßoriai

datumokra гашиш, és a’ Szerzö a’ Pétsi Püs

pökség накопав irása alkalmatossa'gával nem kevés

interessáns наш hiñ'oriabéli dolgokra és réghégek

re is terjefzkedett ki. Ezen Tudós Urtól a’ Ы:

taraturafokat várhat, molt közelehbröl pedíg еду

K_dnyvet fçg ki потайная а’ M,Koronárßl ‚ 111le l’
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mint én vélekedem az' afrol való fok vétélkedé'sekf

nek alkalmalìnt véget fog' verni, Mert világoson

meg fog mutafodni a’ М. Korona tökéletes abrázo

lásáhol (а' Magyar Koronát ily паду accurátioval

le rajzolva lennì még nemláttam) hogy annak` egy

-géfze u. m. ай , a’ mely az alsó Görög Képü’s`

Görög Inscriptìoju karìmás Koronán felyül vagyon,

n_yilván a.’,Szent Iñvántol val`ó Korona (melynek
lle~vefzését meg-sem lehet Ыгопуйгапй)с Az alsó

Karim@ pedig mely magára vévén, еду fedetlen

DespotaiKorona, az,`a’ mely a’ Górög Tsáfzártol Du

çastol ndattatott elsö Geysa Királynak még Некие;

létében, mint ezt az egéfz Koronárol kivánnyák

vála némely Irók meg-bizonyittani, kiknek Argu

mentumaik tsak a.’ Koronának ezen alsó réfzére, vagy-V

is az alsó Görög Koronáralátpzanak illeni, afmelyet

а' Sz. Iñvánéval t. ì. a’ felsö fedett Koronával сдует

йсессек, ezt a’ másba belé fzerkeztetvén. Különò's

i_s az, hogy a’ Koronán (а’ mely t. i. a’ Görög

Kórona volt) Gör'ög Betiik és Képek, a’ felsö

yéfzén pedig, melyl a’ Korona* tetejéröl a’ Kari-.

,_ máig le ér és ebbe belé гордыми, Déák Inscrip->

çiokv, és rńás feñésiì Képekvagynak: de leg külö-

Dösebb, hogy azon felsö réfzén lévò’ Képek a’ hol

az alsó Karimárval eggyesiìlnek tsak a’ nyakokig láxtzal-v

mk, ésa’. Karimás Korona által el-fedetnek : ugy hogy'v

Pq 09 аз egyìkfelóll a’ felsö réfzen levò' Kep

ilek- e’ чаи. felibe irva. Заношу ’ Ladzslzzus,

és 315th а’ Së-'ent VLáfîlo С) Кёре - руаыё,

0; шаг: pedig еду Görög betüs Kêp vagyon

  

О) Itt nem а’ Magyar Sz, Láleó кашу ёщ—

кбшк, ` l, ' д,
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a’ Karimán , a’ mely a’l Sz. Láleo керн el

fedezi. -

Baranya Vármegyéröl.

Вагапуа Vái'megye egy a’ nagyobbak közzîîl

.<

к-..”

az Orfzágban, Sze'p Vármegye és fok Helységeket '

fzámlál kebelébe , melyeknek fza'mok 366m megyen.

Azonban ezek többnyire kitlìny Helységek , és

tsak keveseket цене: а’ Tifza melyékiekhez hason

littanì, _ de jobban épültek mint amazok. EgyI

réfze Baranya Vármegyének Hegyes és Völgyes, ‘

más réfze téeride'k. Szölo'kben Erdökben itt

’ fogyatkozás nints; Gabona is jol terem. _A’ La

kosok Magyar-ok Németek, és Bosnyákok. A’ Ne

mes Lakosok többnyire Catholicnsok; valamínt a’

Magyar Parafztságnak-is kissebbméfze; a’ nagyobb

‚ réfze Reforms. ÑA’ Németek nagyobbáru Catholi.

Acns'ok, és kei/fesebben Evangelicusok. Tsupa tifzta

Német Helység ezen Vármegyében 56. vagyon és_

vagynak Magyar He'lységek-is a’ melyek Németekkel

elegyek. Külo'nös поду az ember Tolna, Bara

nya, és Somogy Vármçgyében, oly fok Német

Helyse'gekre talál ‚ de ez onnan jö: Ъоду ezek a"

`Réí'zek _a’ rförök által eredeti Lakosaiktol fzinte

egéfzfzen ki pufzriratván Magyar шит elég nem lé

vén, Idegent kellert bé-hozni a’ népeHìtés кед-2

viért, valaminc a’ Bánáiusba. és Bács Vármegyébe,

hoztak, "--l

Ezek a’ Németeli.rêl`zint rêgebben, Тати"

ипаъъ idörben зане}; а." пёреё Ыёшег Qrfzâanak

.\

f
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több refzeiböl, különösön `n’ Rhenufi, és a’ Sve»

viai (57йЬ)Кег111е1Ьё1. Nein magyarosodtak ezek

Iugy xneg~mintV a’ Tifza mellett le-telepedett Néme

tek', vagyis ugy nevezett Svábok, mert ezeknek

nagyobb réfzét а’ Magyarçól meg fem külömböztet.

_hetnéd, holott a’ nagy Apja ‚ még egy magyar

fzót fem tudott. —— Nem-is járnak ezek , a’

Magyar Parafztok modjára, h_anem németesen vala
mmt a’ Bánátuíiak. -— Váfzon nadrágot és kék

gyapott ůrimpfiiket viselnek (melyeket térdeken

felyül huznak', térdeken alóll pedig meg-kömek),
külömben lajblit, lés hofzu fejér vagy rövid kék

ködment viselnek; paputsban és kalapban járnak.

A’ Befzédjek elég tsinos Német'Nyelv. — Vagyon

ezen Vármegyében egy egéfz Lotharingus Frantzia

Helység-is n1er igen régi Colonia, ennek Lakos

sai egéfzfzen meg-magyarosodtak,f ugy hogy lmég

tsak kecîö tud напиши frantziául.

A’ Bosnyákok-is .nàgy i'za'mnial` vagynak.

Vagyon 36. Helység föt némely Magyar Helysé

gek-is elegyesek vélek. Nyelvek Illyricus vagy is

Rátz Nyelv, és minthogy a’ Horváth Nyelvtöl

igen keveset külömbözik azért ökct Horváthpknak

is fzokták hivni. ‘

Vagynak néaner Rátz ваши-15 melyeknek

Lakossai 0 Hitüek , 4és minthogy Cntholicus Rátzok

is vagynak (а’ mint Fejér Vármegyében emlittetem)

azérr ezeket per excellentifzm vad Rárzoknak

hivják. Baranya Vármegyében Oláhokis laknak;

mer valóban különös, n_iert az Oláh a’ Tifzán

fohohis még ¿Ital nem teleyedçrt. Azonban «1221

—' ‚4.ь_ f.. _1M-*fm* i' 'mM-LL '_„1“ ‚цех. ч и ‚_ ‚



zog,

az Oláhok-is nem laknak rendes Helységekben, ha~.

nem` {гене fzélyel az Erdökben, és vándorlók. .

Nem tudntik mikor fzármaztak ide; ök az Erdök

ben egy egy helyre le-telepedvén, és azért a"

Földes Uraságnak Taxákat ñzetvén. ott magoknak'

vföldböl Kalyibákat. tsinálnak, és tsupán kezek’

miveivel kereíìk élelmeket. Ugyan-ís femminemü

Gazdaságok nékiek'nintscn Навет mindenféle la

pátokat kerti ei'zközò'ket rekenyöket fa kalány 

kat kéfzitnek és azokat {гене fzélyel el-adják , ’s

tsupán ebböl kereíìk kenyereket, az Oláh Nyelvet

bcfçéllik , és a’ Magyart nehezen tanulják. 

Az útat Руда] egéfz Pétsíg mindenütt ió-Ã

nak .lehet mondani, ki-vévén a’ Hegyes Vidékben

Szekfzátd, és Péts között, тег: ott néhol alkal

matlan, E2 az út Péts felé Posta út-is ugyan,

de a’ tsinált паду Orfzág út Horváth Orfzágba

nem errev hanem Vefzprém felé megyen, —

Á'

A’ Falukat az ember egymástól nem igen

mefzfze éri, mindenütt pedig jó Fogadokba térhet.

Ézekben a’GazdákNéinetek valamint hogy az egéfz ful

fa’ Dunán való réfzen többnyire Német Fogadosok

vagynak. Nein lehet oltsóknak mondani. A’ föld
mglyen utaztunk mindenütt termékeny fekete föld,| f

Íép leg fzebb Gabonát., ’s jo fiìvet terem.

\

. A( Utnak' [агитации '

Pëtsröl el-indultunk Szala Vármegye felé. Nap-Ä ‚

цуивошак‘щезуеп az ú: és Рейки-522116 Невуей

\
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iobb felöu Éjfzakra штанах. Az- egéfz vidék

erdös `térség; tsak mefzfze láttzik еду hofzfzu

Hegyek’ fora Slavonia fzéleiröl deI ez-is majd el

tûnik. -» Két 4nagyobb rendü Falukon mentünk

kerefzrül, melyeknek egygyikében как: afmáñk

han Magyar Lakosokat találtunk. Szigethvárra

érvén, a’ mely is Pétshcz négy Mertföld, itt meg

állapodtunk. 

Skigezflzvár

Szigethvár egy >Mezö- Város; Somogy Va'u'- "
ymegyélben fekfzik', egy fzép Térségen és erdös`

Környékben. Ez ama hires régi Задай. Három .

` lx'éfzböl áll: a’ Várból , a’ Várósbol és a’ Külsö

városbol. ——- А’- Városnak fold Sántz Kerìctése

és Arka vagyonâ kapuja pedìg kettö. Hajdon

fem volt másképpen erösitve. A’ Városbol еду

-Töltés, és egy fa hid a’ Várba vezet, a’ m'elyet

egy rétes hely kerit körül , holotç ennek elötte

Tó volt, melyet tsak nem régen fzáraztattak ki,

vizét egy réfzint Cánálisba vévén me -is a’ Vá

rat идиш folyja. надаю erösségét a' Vámak

leg-inkabb ez a’ ,Tó-okozta.  Régi erößìttése nem

volt xnásképpen , hanem hogy {бы Sántzokkal

volt körüll véve, y«és Pallìzadákkal meg-rakva;

a: Vár kiìlömben igen каналу-15, ugy hogy kevés

Orizetet garthatott, és a’ mi ezt a’ Várat oly тока

meg-veheterlenné tette сваи а’ Zrinyi és az ö

Magyarjai vitézsége volt, kiknek Tetteiket a’

Итоги ditsérétes emlékezetoen ferm tartotta, Ist

esem-el a’ hires Zrinyi МИМ Vezér, aVkinek

феи! a’ Várnàk megfvétele követre, dev a’ rudy”
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Ъе Solymán Tsáí'zár, a’ ki ezt> oly foká vim

vala, belé nem fzállhata , mert maga tsak kevéfsel

Zriuyi elò'tt holt vala. meg, еду Szigethhez mint

еду orányiraf esö Faluban ‚ holott-is el temetve

vagyoni a’ Falu rolla Szulimánynak neveztetvén.

A’ Török Пер a’ ki elött a’ Basák Tsáfzárjok ha

lálát titkolták , tsak a’ Várnak m'eg-vételével tudta

мед-1121. " '

A’ Török ezt a' Várat I. Leopold Ту?

.kár idejéig birta ‚ а’ mikoi- onnan ki verettetett,

éhség által azt fel-admi kénfzerittetvén : azon vifz fza

nyerés után a’ Várnak föld Sántzai Kö-falakkal,

és Kö-Bástyákkal eröllittettek meg , a’ rendes forti

ñcatio régulái fzerint , >és еду Blok-Ház~is épit

песен а’ Var’ árkában (mely akkor Tó volt) Ily

‚ állapatban a’ Vár moll is fenn áll,I Еду réfzében

Kazamátták vagynàk a’ fal`oldalában, a’ Várnak

közepében pedig еду régi Töröl; Templom áll, '

hozza ragadott félig le-omlott Tornyával, Ez a’`

Torony a’ mind mondatik felette magos volt, és(

788dik Efztendöig fenn állott: akkor pedlg a` Török
Dubitzai foglyoknak éppen Szigethen létekbel'l, а’

'Menykö ezen Toronyba iitött, és (а’ ш1п11юду

igen vékony volt) le-rontotta“, a’ Tlörök foglyok

па}: паду réinülél'ekre. _ Más Epl'llet a’ Vár

ban nintsen , hanem a’ Török Metset mellett

vagyon еду hasonló régìségü kissebbnekV Maradván
пуд 111е1у Török Feredö volt. — l y

a

‚ Eunek_ elötte Szigethet a’ Várral egygyütt а’ K.

Kumara birta, de nem régen el-adatott és 111011 e/ìe

tits Urak Birtokában vagyon. —- Szige'thnek Laken.

r
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sai Màgyarok, Néme'tek, нытьем és Rátzok;

A' Városban, a’ mely-is tsinos jo Házakkal bit;

majd tsak nem mind Németek laknak, A’ Külsò'

városban ‚ те1у kétfelöll a’ Városhoz гадай;

réfzint Cacholicus Magyarok és Horváthok, réfzint,

Rátzok laknak. A’ Horváthok nem tsak itt,` ha

` nem Somogy és Szala Vármegyéknek abban az

egëfz réfzében a’ mely a’ Drávához és Horváth

Orfzág-'hozoközeliß több helyeken réfzint tifztán,

l réfzint Magyarokkal elegyesen laknak, és magya

rúl-is tudnak. Az a’ vélekedés, hogy ezen Hor

'wichoknák Eleik régen Magyarok lettek volna, à”

kik akkor а’ mikor a’ Török ezen Vidékéket el

foglalta, Hormyaikat el-hagyták és az-el-nem fog?

laltatott Horváth Orfzágba vették Lakásokat , a’

Törökòknek el-üzetésekor pcdig ismét elöbbi Hon

nyaikba vifzfza jöttek, de Nyelveket ege'fzen el

felejtvën, és` Horváthokká lévén által változtatva °

а‘ közöttök volt Lakás által. — А’ Ra'tzokat Ser

`vìábol és Slavoniábol jött Lakosoknak lehet tar;

111111. ""

Szigethen a’ Városban kët Catlin), Temploni

vagyon'; egyik a’ Paroohia, más a’ Franciscanusoß

ké, ezeknek mellette lévö Klaßromával, Az elsö

egy Török 'Metsct volt; kerek, és magos `fzép

Boltozatu , ékes kis Templom , kivált a’ Boltozat

jàn való feñés , mely Szigethnek a’ Törököktöl

Швед; ¿nal 1m vifzfza тещ emblemúkban ibu

zolja nézélì érdemel. —

\

Az Hitü Rátzoknak a’ Külsö-városban

vagyon еду Templomjok.l -'

'i

‚1

i ’ ' .
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Szìgethl-öl tòvább метать; еюЪЬ két Falu

kon 'kerefztiil Iftvándi uevìì 'Magyar Faluba', azu

tán Babótsára jöttiink. -„ Az ůt erdös térségen

megyen. (Az Erdök azonban пазу réfzint ki газу.

nak irtva, azërt еду Ье1уеп Erdöt, másl helyen

tsak {шип köriil vet't réteket, vagy fákkal meg

rakott Mezöket és Szántó- földeket fzemlél az em

Ьег). Az Erdökben néholott egy egy Fogadó esik

útban, mefzfze а’ Horváth Orfzági Hegyek lát

tzanak. ' l l .~

Babótsa еду nagy гама“; egy, Vizetske, és

egy pçsvány тент fekfzik, partos helyen. A’

Törökök Birtoka alatt., ez-is nevezetes Hely volt,

valamìnt Szigeth és Kanìsa. _- Ict-is volt еду
kìs lföld-Vámjok a’ Törököknek a’ nier még moñ

ìs meg vagyon; egy Dombon fekfzik de a’ Szi

gethiuél kissebb , moli Gyümölrs fákkal van bé

ültetve. 

A’ Танька}: itt Lakásának , még két marad

‘vánnxì lvagynak: az egygyík, egy öfzve romlott

régi Epület ‚ a’ föld-Vár alatt, a’ más egy különös

ÍKux,y melyet д'к tsináltak. — Babótsán a’ Lakosok

'mind Horrváthok. Magvarul-is tudnak, 

_ Innën‘Berzentzére ment az útunk, itt-is erdös

helyenr дыши}: е], hanem homokos földön. I- Egy

Erdö fzélébeu Berzentzéhez közel, Udvarhely nevü

Magyar Falu terjed-el _igen hofzfzan. --

Berzentìe еду Межшцюз , Минут-ох,

'Horváth0k, és Németek lakják, - Innen Ihá»

вц—г‘ '1
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` tjyáni bi1-ja. —

roson egy Magyar Falun által N. Kanìsá'ra ìöttiìnk;

Bei-zenrzén túl Hegyes Vidék kezdödik és egéfz,

Kanisa'ig сап. ——

JV. Kanisa еду Mezö-Város Szala Vár

inegyébe'n; téren fekfzik motsáros ‚ és ligetes

Körńyékben. Nagy és jolépült Helység, fok fzép

Kö-hàzakat láthami benne. ¿- Nagy Vásáros

Healy-is, mivel több Vármegyéknek fzélében, és

Horváth Orfzághoz-is nem meí'zfze fekfzik. _
Az it: feletre fzámoson lákól ’Sidólvis ‘man elég bi

zonyságok avra, hogy itt jó kereskedésbeli hafzon

keresés lehet. - Ezt a’ Helyet Hertîeg Bot

Az ide yaló Lakosok , nagyobb

réfzin't Magyatok , más réfzint Horváthok, és ke

vesebben Németek-is vagynak; mindnyájon pedig

lCzltholicusok. - Kánisárol az ember egy derék

Töltésen (mert а’ hely itt motsáros) Kis Kanisaig

megyeri mely-is oda tsak közel esik, oldal félt

bag'yván a’ Káuisai régi fold Várat, a’ mely egy

Berekben fekfzîk. — Kis Kanisán túl az út egy

’ jo darabìg alkalmatlan, тег: homokos és hápa hú~

pas fòldön vifzen, de azután jó tsinált út vagyon.

Egynehány kis Falukou kerefztül, melyeknek La

_ kossai, a’ mint éfzre vehettem mind Horváthok

гопак ‚ Chotríba neviì Faluig jutottunk, a’ holott»

a’ [Мига Vizin által Szala Vármegyének azon

ráfzébe értünk a’ melyet a’ Мига/(брюк nevez

nok; Chotriba-is má: a’ Mura kozben {аминь

` ‘ Somogy Várme'gyéröl;

Somogy Vámiegye Baranva és Sz'ala Vár

megye közt, a’ Balaton Taván aloll fekfzik.A 518
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‘voniày es Horváth Órí'zág 'felöll a’ Drzivá Vize', 'il

llhata'rrja,` Еду а’ падуоЬЬ Чёгшедуёк közzüls

Ezt, valamint Baranyát a’ Törökök igen fokálä

birra'. -f Szép és termékeny F6111-` Erd'eje Le;

gelöje Szántó-földje b_övségben vagyon ‚ felsobß

' réfzëben 'Szölök-is miveltetnek». _ A’ Gabonà

Петей kazen különösön a’ Rdsor, é; a.’ Taröl':

#buzât teremi. -‘ 'A' Matha és juh tartás itt cli#

'vatjában vagyon, külò'nösön Lovak tenyéfztetneh

Sertések-is ладу fzaimrnaly tartatnak «, és 'ez'ek al

»más M, Orfzági serrésekwl küiömbßznqt, faina'bb

'i_`z'öriiek,V és hofzfzu elé 11116 Г111е1111°ё1 esmértet:

hetök, kitsinyek-is, +-  f

_ A’ Lakosok Somogy Vármegyében nagyobbärì

Magyarok, réfzint Catholìcusok, réfzint Reforma*

‚1115011; a’ Dráva mentiben fok Horváthok laknak;

Németl Lakosok-is vagynak, de keve's Helyséa

gekbenf.

Az út Somogy Vár'megyében; melyen e'l inta

'tünk , kîilo'mben Рейд járása is lévén, mindenütt

tsin-ált út. De a’ fold igen agyagos, és nem elegge

van követtsel мед-110111711, fem elegge п1п1зеп'111ед

verve, azért kivält` essöben igen rofzífzr Mi-, а

mikor tsak a’ tsìnált útat еду darabig el-liagyhàta

battuk mindenkor nagyon выпиши; mer't az e658
miatt ez az út majd Vjárhatatlanná lett, és mi

' 'tsak akkor nem féltlink à’ fel-doléstöl ’s tsak akker

мышами jobbatská'n», mikor a’ tsinált 'ůttöl

távozhatmnkt _ ‘ ' ~
l

”Маек. _

1 .Y ‘ 0

Kanisan tůl a’ fsinált tit , meg-feld *i mf
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Таты Ut.

n' '1egjobb úfbau , еду gyönyörü Fumo" mi»

mos Falukon kerefztiìl, Tsaktornyára értììnk,

melyis_Murakö{ben a’ fö Helység. Ez egy jó!

ерш: Mezö-Város. - A’ Horváthokon kivül, ke-'

vesebb fzámmal Németek is lakják. -— Nevezetes itt

a’ Zgrinyi Vara, mely mon a’ G, Fejŕetits`

Kaůéllya , egy eröss keritéssgl és Bástyákkal

körîìl vett Vár melупек fzéles Arkátlegy Tó 161

tötte`bél a’ mely 111011 ki van fzárafztva, ŕés Rétte'

változtatott. -— A’ Vátban egy nagy Kaftély,

és egy ehez való Epúlet vagyon. - A’ Kaûély

пак alsó réfze a’ Zrinyi Kafiélya volt és erre

épittetett a’ felsöbb réfz még két emeletre , G.

Altha'n által. Kivììlröl a’ Vár maga'n egy fzép de

fzomoru régiséget mutat, belöllröl pedig a’ Kaßély

еду nagy tekintetü Ерши. -— A’ Vár körül Gyiì

mölts fák „души iiltetvc, és ugy van a’ 131511

dék, hogy a’ Vár környiilete egy kellemete's áf

nyékos Коте változtassék. -—

д

А’ .Мит7<б{.

Az fa’ réfze Szala Vármegyének, а’ ше1у a.’

‘Mura és Dráva Vizei köztStyria határában

fekfzik, Muraköznek nevèztetik, és еду kiìlö- ‘

1165 Vármegye járá<át téfzi. Ef valoban fzép Fold:

еду 1ё1`2е t. i. Styria felöll, Hegyes ¿s erdös Vi- _

dék, a’ más , termékeny Gabona. foldekböl Rétek

bo'l és Mezökbo'l áll: -- à’ Mezök pedigfákkal

rakottak és boktokkal fedettek, - A’ 115111111“



л
Q

Mi

ïn'osok és egyik a’ má'shoz igen közel esik. Nagy

is Népessége ennek a’ Szigetnek; тег: 16. Ш

Mértföld a’ ki> terjedése, és még-is 46. ezel' lak.

ja ,‘ a’ Helységek fzáma 113. Azonb'an ezek

nagyobbára kitfìny Helységek -— inindazáitel minder

nek шип Templomotskája meg-vagyon. A’ Lakoa

sok mindnyájon Horváthok, és Catholicusok, Igèii

buzgó Népnek, és fzelid, de ravaf'z erkóltsün'ek#

is mondják'; lopa'sról ölésröl az einber köztök пещ

Íhall, fzorgalmatos Föld-mivelöEmberek, és teh'ea

mak-is; melyhez leg-rubber а' regir, hngy a' Fu»

varoz-ásokkal magoknak igen Гона! keresnek. Игуана

is a’ Монтаж Trielìbe ,_ és Fiumába, Horváth

Ori'zágbà, Budára, Рейн és a’ Du'nán inn-en ат

Várasokba mennek , kìilönösö'n Ke reskbdésbeli Por»

чекана: vìvén. Liovaik igen jók és erössek чаду:

nak, 'és igen fzépeknek~ís lehet mondani. lUgy

mondják hogy G. Alrhän, a’ moiìaniaknak паду

Atyjok maga Méneû tartvân, Spanyol fajtát fzaiL

porirott,.és ilyent a’ Регата]: által is Ггараь

'ritratott ‚ mely fzerint а’ Muraközi Lovakat Spal

nyol татах lehetne jobb réfzint mondani. в- А’

Mai-hák it: olyanak mint Baranyà és Somogy Varà

тенёта, az az kissebb nemlìek; a’ Sertés¢k~i8 '

hasonlok. на—

A’ Marina Óeconomiát hren азах, és Ниш

kednek-is magok `közö't't vélle ‚ azonban killsö Сош

‚ merciumok' шнек nimsen, merc it: a' határok kitsi

nyek lévén, a’.Legelö kevés, és oly fok Маги!

` nem lehet шпана. Inhokat itt éppen nem тетивах

a’ Parafzrdkfezc is‘nyilvin a’ [душ fziik léfd

miatt,

0 z a ‚
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A’ Muraköznek Styriával hat-.iras réi'ze Hegyes

le'vén, ebben igen jó féle Bor terem, melyet

a’ Magyar Orfzági Воюй kò'zött, a’ ,leg jobbak

kozzül valónak tartanak: a’ határos Oftriai Таг

rományokban-is igen пазу kelete van, az Insula

rier nevezet alan. 

VAz egéfz Muŕako'z ennek гите, ama hires

régi Zrinyi Famìlîájé volt. Zrz'nyz' Péter I. Leo

pold Tsáfzár alatt NQtába esve'n és az ö egyik

Teûvérjét a’ Vad Kan a’ mint mandarik meg-öl

vén, n: más ред-11; tsak llamar Zrinyi Péter urán

meg halálozváu, a’ Zrl'nyl'ek minden Iòfzága a’

K. Fiscus Kezére jutott. VIdik Károly Tsáfzár

ezt azután G. Althánnak conferálta, kinek Fe1e«

sége Pignatelli Familiábol való О1о1`2 Hg.Al`zfzony,

’s akkor nagyon esme'retes Uri Afzfzony volt.

G. Althánnak Következöi mind ez ideig birták

hanem a’ тонам G. Althán ki-is Szala Vármegyei

Ispány, ezen Iofzágokat öro'k árronel-'adta G.

Festetits György Urnak., egy Millio hat fzáz ezel'

forintér't; magának egy Falut még-is meg-tartván:

тег: а’ Grof Althánok Szala Vái-megyei örökös Fö

Ispányságn, a’ Muraközben valo Birtokkal egybe

van kötve~ — ~

G. Feñetits György> Ur Magyar Orfzágban

egy a’ leg gazdagabb Birtokos Urak és egyfzers

mind egy a’ leg~nagyobb Gazdák közzül. De olyan

hazafì fzivìì Oeconomus, hogy a’ Gazdaságot, és

Induñriát, egéfz erejével nem tsak a’ maga 11812—

nára való nézve, hanem a’ köz-hafzonra , és min `

den Birtokai Lakossai között , nagy igyekezettel

` — ì
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elo fegélli. —- Ezen Urnak I4 Uradalmaì vagy

pak, többnyire mind a’ Dunán túl, _ 10125—

gainak az Oeconomicumokban ama Munkájárol és

ILLeopoldus által érdem pénzel lett meg-jutalmaz

‘tatásárol es'méretes n Nagy' Váti Jó’sef a’ Di»

rectora,`ki a’ G. Urnak Jófzágaiban mind a’ Föld

miveléñ, mind a’ Marha és Juh-tartáft nagy tökél

Yletességre vitre.' _ Tsak itt a’ Muraközben a' fzép

Gazdaságnak fok jeleit láthatni: a’ Ló here bövség- \

Ьеп termefztetik, a’ Svaitzi modon való Tehén tar

tás oly {они vitetett hogy a’ G. Ur Majorjaiban

a.’ Tehenet Napjában háro'mfzor fejhetik , és ы

itze tejer-is kapnak tolle, _ a’ Juhoknak fain`

fzörů fajtáji fzaporittatnak; olyanok pedig, a’ melyek

a’ Spanyol-Jubokhoz шнек. _ Ezek közziil az

iñiabb Kosoknak párja el-me'gyen 1'1. 13.Rforin

tokon ha öregebbek 30. thon. is. _

Meg-jegyezm' valo az egéfz Muraközról ,

позу] földje a’,tií`zta Buzát meg-nem termi, hanem

rsupán шк а’ Ró’sót, Török-bnzát is nagy böv

ségben terem és Haritskát 5 -— a’ le aratott Ro’s helyett

annak fo'ldjébe Haritská-t vetnek. A’ Dohány ter;

mefztés-is nevezetes Gazdasága ezen Sziget La

kossainak; böségben és igen jó moddal terinefztik

azt, és Horváth Orfzágbaxw’s°a’ határos Olìriai

Tartományokba. fzép Kereskedélì üznek vélle,

A’ \Selyem Bogár tenyél'ztetése-is еду Ía’

Mùraköziek'z'ndlfßriájok közzül; nékem az bizo

путиной, ho'gy Bihar ‚‚ Békés, és Tsanácl Vir»

megyéket ki-vevén Magyar Orl'zágon foholis na

gyobb divatjiban nintsen a.’ Selyemtenyéfztés , mint

'y Ё

.l
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in, .u A’ Mutaközièknek Urbariuma, nêmely-ckf

ben а` közönséges Magyar` Orfzági Urbariumtol

вшитыми. `Ugyzm~is р. o. itt, egy- mavhás napi

шипы, négy gyalog napiért- vétetödik; - Né

щепу Helységek, _és~ a’ tehetösebbek a’ Мигани—

ben, öijökös Arendába шиш màgokat a’ Földes

Uraságtol, mely fzerint ò'k efztendönként hizo-.,

nyos meg határozott Summákat ñzetvén , Robotok

1121 és egyéb adózásokkal nem tartoznak. Ezekben

a’ Helyekben a’ {шаек mind elvagynak`ofztva a*

Lakosok között ‚ és ok azokat', mint шавок

ìn'ökös tulajdonát, ugy birják. Külömben ezek
u’ Helyek-is mint mások a’v Földes Uraság Juris-`

dictiója alatt vagynak. Ilyen lábra magokat az

emlitett Helyse'gek az elsò' GrófAlthán Birásn ide,

)einen пенёк, -f

A’ Lakosok a’ Meraîcözben mind tsnpa Hor-5

шпон. ezek közzülvigen fokan magyarul щами,

mely Nyelvet а’ Magyarok közt való gyakor те;

fordulásokban , és a’ fzomfzéd Magyarokkal való

Keveskedésbéli közösödësekben tanulják. - Nem

tudatik bizonyoson, hogy valyon a’ Murakò'ziek,

el-Horváthosodott Magyarok e’, vagy tsupa Hoi-_.

шнек, vagy-is inkább Tótok eredet fzerint-is?(*)

igen ugy vélekednek , hogy itt a’ Nép elegyes letty

. volna r'é-gtöl fogva, de a’ Horváthok vagy inka'bb

  

С“) Más helyen léfzen fzó , hogy a’ {пойти

` Horváth Otfzá nak M. Orfzággal határOS.

réfze tulajdonkîppen Slavoniának -rél'ze 9 és

11198 volt külò'nözve спецы fogva a’ НОН
ЧЙЕЬОЩЫ. l
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« a’ mint állìrják a’ Тет lariusoké volt.

Tótok többen lévén a’ Magyarokar-is Tótokká, ’s

késöbbre Horváthokká iltal változtatra'k. —— Nagy'l

ditséretire fzolgál azonban G. Feñetits Urnak , hogy

ezt a’ Népet nátzioná izálni , és magyarofitani igye

kezik; melyfokbol Magyar Oskolákat funda'l, és

egynéháhyar már fundált-is. A’ Faluknak Nota

` riuili-is a’ Nemes Virmegye rendolése'böl Magya

rok. -

А’ Murakò'zi Nevezetességek közzlil e’ 11151701

kezendök emlitésre mélwk.- 1) S{ent Marton ‘

nevû Helységben еду régi Templom vagyon , mely

Ennek

Boltozatjin a’ Templáriusoknak fokféle Нац-051374

phumaik Iáttzatuak, a’ Templom alatt репа; titkos

Boltozatok vagynak, melyeket tsak nem tégen

rudtak ki. Hogy ezen Hieroglyplmmok'Tem'plá

riusok jelentö betüi Iegyenek , annál inkább hifzem,l

inert nékem olyantol. bizœlyittatott, a’ kiröl azt

zartom, hogy az ily Hieroglyphumokat fzîikséges

képpen tudja, és érti, -_` De az alsó föld alatt

való titkos jarások-is fokat bizonyitnak ('*).\. 2)

Stridò nevü Faluban, 'Sìent Нёетопутиг fzü

 

(“) Némely Hiûoricusok kéttségbe hozzák , hogy

valaha Templáriusok lettek` volna Magyar

Orfzágban, azonban a’ Komáromi leg-regibb

Váratis a’ Templáriusoktol fundálmak lennì

tartják , mutatjjäk -is a’ Templariusoknak még

egy fenn álló Epületjét; а' mely, az ö Refec

toriumok lett volna , és ennek alatta a’ Тёщ

alatc titkos Boltozatok és Járások vsîylwk

` Ezekâben тащат is voltam , és a’ többi ò'zò'tt

` itt egy föld alan lévò' pelota van, aïhová felyiil- \

rò'l de ritkos modon sii: bé a’ nap , es az ярд

a’ melyen мушка le jârcak , той-15 111112111.
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lumen, шаек Kutjár is танцах. Itt egy a*

Kerei'zzénységnek leg elsöbb-idejéböl való régi Tem»

lplum vagyon.  3) Tsáktornyához znintegy

ogányira abban az Erdöben а’ 110101: Zrinyi Mik»

'los Нита történt éppen azon a’ helyen , a’ melyen

use: а` vad — Kan, vagy -e Ember шедшие,

néki egy Emlékeztetö szlop van emelve egy fzép,

Inseriptióval. _ 4

Az egéfz Murakò'zi Uradalmat, a’ mint e\m„

litettem (“п-6? Feñetits Ur bi1-ja, azonban a’ G.

Althánok egy egéfz Helységet , és másokban por-_

~ tiókat idegenittettek el-más Birtokosoknak , ezen »

kivül pedig fok Fundusokat inscribáltak. Aze'rt-is

G` Feñetitsen kivîìl más kissebb Birtokosok-is

vagynak a’ Muraközben. —-' De ezeknek Birtokà

mind öfzve-is igen keveset téfzen, és az Inscrip-A

tionalisták Birtoka elo'bb .utobb az örökös Tulajdof

nos kezére jut mely fzerint tsak alkalmasint el~le.

het mondani, hogy a’ G. Alzhán magának атм:

his Jofzága'll kìvül, аз egéfz Muraköz а’ Fe.

{ketits B_ix'tolxa.l ' ,

1

4:1 Út Horváth Orkágba.

` i _ _ .

Tsáktôrnyâról a.’ fzép Muraközön még ké:

prânyi Fäldet шашни: a’ Dráváig, töbh Falukatl

Más Hiñorîcusok vélekedése fzerint nem a*

Templariusoknsk, hanem a’ Szt.~ János Vi

`tézi Rendének volt M.~ Orfzágban tòÍbb. He.’

lyelxen Щиты. . Á l
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v érvén űtunkbeu. '-.-! A' Muraközi Hegyek Nap

”nyugott felöll Délre a’ Draváig vonulnak, a’ hol

¢zen Vizhek más partján Styria barátjában a’ Hor

váth Orfzági Hegyek kezdődnek, a’ melyek Délre

nyalnak el, fokfelé terjefzkedvén', és Horváth Ог

fzágnak egéfz Nap-nyugoti felét bé-lepvén, A'

шпат; érvén, itt egy nagy fa hídon által jöt

. tünk, tsak hamar azonnal Varasd Városába bé-jut

vain, - Már a’ Dráván ml Horváth Orfzág, -.

n

Vara'sd. `

Ez a’ Város egy Térségen гении, а’ mely

egy réfzröl èlötte el-terjed; Nap-nyugotra és Délre

Hegyek környékezik. Horváth Orfzágnak ez az

egyik fö Várossa; “Királyi Varos. —— A’ Város

maga kerítve vagyon , régi meg-romlatt kerít-

tése, mely той-13 fenn áll, egy négy fzegeletet

‚ formál , Föld Sántzal 2 és kerek Ba'liìyîìlkaaly

lévén втайне; а’ kerítés pedig igen fzéles Arok

kal, (mely hdgy ennek elötte posványos volt , ki

lehethítni) van körülvéve. - Az egyik fzege

letén a'_Várnak a' rendes Báûya és Sántzok helyén

egy meg külömbözö)“ Erősség vagyon, Mon» talám

Erösségnek nem lehet mondani de régebben a’ lehe

xtettzx-- agyán is itt,“ igen magossun fel hányt

fo'ld Sántzok, egy a’ Vát-0901 is Árok“ álth meg

шипит: régi eröss Kaftélyt kerítenek bé. 6-“- '

/ a. .

Ez a’ Kaûélyfa’ Gróf Erdödieké még a’ régibb

idöktól fogva. Három Tornyokkal big, és mo'ít `

meg romlott állapottal vagyon Kusy hogy 311g"

lì
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тт-„___i.... ш: egynéhíny lakható Szobât. A’ Kañélyal

egygyuttßz egéfz Váratskát Gróf Erdöiiek bn’.

зак, és magokat ezen Varasdi Vár örökös Urainak

is nevezik. - Ha a" mint nem ok nélkül gondo

Iom a’ Város Árkának a’ .közel lévö Dráva Vizé

vel fo'ld alatt való tsatornák által közösůlése volt ‚

ugy ez а` Värosnak ero'sségéi'e nem keveset

fett» ~

Vara’sdot méltán egéfzfzen fzép Városnak ne

"диета, а’ Belsö Városnak Urtzái, elég rendes

moddal épültek, és kövekkel ki rakottak, fok de~

как, fot egy nehány igen tekintetre méltó Ерш:—

teket-is mutatnak. Ezek közt newezem , a’ Vara’sd

Vármegye наш, melyhez hasonlú M. Orfzágon

,is kevés vagyon; a’ G. Draskovits нам, а' Та

náts Házat; ai1 Templomok k'òzt melyek egy oly

kis Városban, fzer felett nagy fzámmal vagynak,

emlithetem a’ Plébániát, a’ Franciscanusok Tem

ploma't melyben igen fok Aranyozások vagynak, és

a’ volt Paulinus Barátok Templomát a’ паду Kla

ßrommal egygyütt.

A’ Külsö- чаше,” melynek alkalinas кыш-де

dése vlgyon, a’ keritett Vároß egy formás négy

f'zegben egéfzfzen körül vefzi, és nem keviés fzép

Epñleteket , ’s кеты fzàmlál. Az Epületek

közt, a’ Horváth Orfzági Bánnak G. Erdödi Ut

ш Ha'za, a’ G. Patatìts Ur Наш ‚ és a’ Szegények

Bizz, a' mallette lévö Templommal egygyůtt , 811

\
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Vara’sdnak La'kossai nagyobb réfzint Horvá

thok kik között kevesen tudnak magyarul.- Az

itt lakó Nemesség-ìs пазу réfzint nem , тазу

гоП`2п1 tud впадут-111. Kevés fz_ámmal Németek és

még kevesebben намок laknak e’ Va'rosban. -

Lakóinak fzámát neri: tudháttam meg, de hogy

ki terje'déséhez képeů ez a’ Város elég népes

legyen nem gandoloin , mert jollehet benne igen

fokat jártam fzéllyel , mindazáltat uttzáiban kevés

Embereket találtam elöll , de külömben~is igen ke

ye's elevenséget vetten; éfzre benne, _

Ag Utnak {сё/шейха.
'

\

Vara’sdról 'Zagráb felé indultunk, mely-is

- oda lo Mértföld. - Egy fél orányi menés után

Недуг; \Кбгпуё1‹Ье ertünk. - Hol kissebb hol

nagyobb Völgyekben, Erdökkel,bokrokkal, és né

hól Szölökkel fedett Hegyek között menvén.  Az

út imitt amott hegyre ’s `lejtöre megyen , de mìiŕ

denütt а` leg-fzebb tsinált ůtw'h- -

Számos ngy nevezett Falukon jöttünk kerefz

tül. Ezek a’ Hegyek köztl lévö Faluk `6— 7-—

8.  Házakbol állanak, és ezek is mefzfze

vagynak egy mástól, Ш: némely Házak a’ Fák köizt

a’ Неву oldalban egéfzfgen el vagìfnak mintegy rejt

» ve. Egynelxány ilyen Баш téfzen ‘egy Közönsé

get; ki ki gondolhatja, hogy tsak a.’ Közönségnek

` lehet egy Birája'.  Egynehány ilyennek_ egy-`

душ: van сну Templomj'a, és Рама is.1-..- Se:
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iakban ezen Faluk közzül a’ melyek neméis Sta-'

tiós- Helyek, az Utazó alkalmas Fogadokra talál, a’

mely küllmösöuI Yonnau vagyon , mivel aWVai-asdról

Zagnábon által Károly-várra és onnan Fiumába

menő ůt , a?. Commerciumnajíleg nagyobb útja. -

A’ Poûa Státiok Varasdintol Zagtábig; oa

rich, Presnitze, Szent Ivány, (ez а’ Falu állmég

Еэшйтеву 30. Házból) Popovetz. Presnitzárol

jövén az ember Belovár felé, egy régi épirésü

kerek Bástyás Kañély mellett megyen el, a’ mely

nek tájékan xegy kis Falu is vagyon.  Ennek

еще a’ Peña Belováron vólt de moll Popovetzre

‘ tétetödött — Innen tsak hamar Zagrábon lehet az

ember; az út térségre kezd nyílni, azonban né

holott Hegyek által meg-rekefztetik , de a’ mint

Zagrábhoz ér az ember, Zagráb előtt Nap kelet

és egy réfzint Dél felé-is, az! egéfz_Vidék egy nagy

Térséget mutat. -

Zágráb. ‚ _

Zagráb egy nagy Város; két Hegyet el

terit. Nap nyugoti, вины, és félig Déli oldalán

mellette fekvö. Hegyek környékezik, más réfzei

ről Térség van elötte, melyet “tsak mefzfze lévò’

Hegyek. határoznak. -- '

Ezen Város három re'fqgkböl, és ugyan annyi

Jurisdictiókból-is áll ; u. m, v

vI) A? Királyi Városból, a' mely ismét a'Belsö

es Külső Városbol áll; az első,“ két Hegy шёл «58`
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'á'I két Hegy ~közt: lévő Völgyben fekfzik.

Ennek elötte kerített Város vólt, тон azonban a’

t kerítő Kö~falak , tsak néhol állanak még fenn,

i mert ezek helyett majdmindenütt fzép Házak 'épül.

tek a’ melyek mintegy kerítés gyanánt körül ve.

fzik a’ Vároû. -— -А’ régi Bástyák és Kapuk

azonban mindenütt meg vagynak. -—— А’ Külsö

Város' a” Belsöt tsak nem egéfzfzen körül keríti , és

sf Hegy körül, annak oldalában , ’s annak alatta épült.

l 2) A’ Káptalan Városból : Ez egy más Hegyen

fekfzik; és egy réfzint keritvevagyon; (azonban

annak-is inkább Házak ‚ mint fem rendes KIS-falak

n” keritései) más? réfze Kiîlsö-város,"a’ mely a’

Királyi Vároíi Külső-várossal fzinte egygyesül...

Ez a’ Város a’ Káptalan Jurisdictioja alatt vagyon,

' „mint a’ ki azt, mint Földes Ur bírja.

3). A" Püspöki Város, ez áll: a’ Püspöki

Vát-bol _ vagy-is Reûdentia'bol, a’ mely a’ Káptala

ni'BeIsö Városban vagyon, és afKülsö-városbol,

mely a’ Káptalanival eggyesül, és'aval egygyiìrt _a'

карпами Belsö Város körül ki terjed. Itt a’ Ju

risdictio a’ Püspöké ‚ mint a’ ki ezen Városnak

Földes Ura. — Ezen két utolsó Város Lakosai

nak, tsak Házi fundlssaik vagyon, azért-is mezei

Gazdaságot nem üznek , hanem nagyobbará Kézi

mivekböl Meûerségekböl és Kereskedésekböl élnekl;

egyébb adozások pedig a’ Földes Urasági-a néZve

nintson, hanem hogy Házaiktol efztendönként bi

I zonyos -CensußV fizetnek. ‘_ l '

Zagráb I-Imrvlfa'nà§01-fzágnakk fö Várossa _ A’

monani Püspöki Vár IV. Béla Király am#l épluc

-mt, ésa’ Város iiigenrégi idöktöl [2511111]?- ‘183 f
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fundáltßta'sâf. .in-IA iii-terjedésů, éS 18 егёё _

Lakosokat калуги tart , a’ kik-is többire Hor

váthok , kevesebben Németek , Magyarok-is,

Rátzok és `Sidók. Az elsö három Nemzetbéliek

fokféle Meßerségeket üznek, ugy hogy Zagrábnak

a’ mindenféle Мене: Emberekben, nints fogyat

kozása; a’ Rátzok, és a’ ’Sidokpedig a’ Kereske

déû üzik. -- A’ Rátzoknak tsak az 790béli Or

fzág Gyiìlésétöl fogva engedtetett meg `hogy Tem

plomat épittsenek magoknak. —— A’ ’Sidóknak pe-`

dig fem itt fohol~is Horváth Orfzágban 5 nem fza

bad Sinagogát tartani.

Az elébb való , és Nemes Rendü Lakosoklezen

Városban többnyire polgári vagy katonai Hivatalbéli

Urak , Pap-Urak és Professorok. Ugyan is a' Horváth

Orfzägi Bán ‚ az Efztendönek egy réfzit itten шт; a'

Banalìs Kìráb/i Tábla melynek is Prœsesse,

a` Horváth Orfzági, és Slavoniai Districtuall's'

Tábla. itten van; a’ Zagtáb Vármégyei F6 Ispány

és ezen Vármegyének elsöbb Tifztviselöi’s több

Vârmegyébeli Alfeiforok itt lakoznak, minthogy

Zagráb , a’ Va'rmegyei Iurisdictiónak~is hellye. —

Továbbá a’ Horváth Orfzági COmmendir0{ó Geh.

neralz'snak, és Generál Commendónak a’ Baa

’ nalis Generál-Commendonak a’ Haalt' Commissœ

riatuxnak , a’ Delegatum штат ]ш11с2ит- »

nak a’ Mlitare Apellatorium forumnak , itt

vagyon Státiójok. A’ Püspök , a’ Zagrábi

Káptalanbeli Urak, és a’ Tsáz-mai Káptalan Ье—

liek’ egy réfze, a’ fokféle kissebb, és a’ Neven

dék Papság, itt laknak. Végre-itt egy Királyi

Académia vagyon , melyben fzámos Profeil'orok

tanitanak, és a’ Tannlok-is igen fokan vagynak. -
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Ki-tettzlk ebböi, hogy az ember Zagrábon

fzâmos elsöbb rendü ’s mindenféle Hivatalu Embe

reket мы; — Az itt lakó Horváth Nemes Urnk

és Afzonyságok közzül a' Magyar Nyelvet nem

fokanvbei'zéllik mi'v'el azt kevéssé танк; kivált

egy más között vagy horváthul vagy ne'metůl

befzéllnek; a’ Férjñak Ют a’ Déák Nyîlv igen

közönséges,> valamint az egéf'z Horváth Orfzági

Nemesség ko'zò'tt.  А’ Papok pedig re'ndfzerint

ezen a’ Nyelven befzéllnek a’ Társaságblm. 4

Laknak azonbnn mind Zagrábon mind másholott

Horváth Orfzágban Magyar Orfzági Nemes Urak-is, i

olyanok különösön a' kiknek mind itt , mind

Magyar Orfzágban Birtokjok vagyon. —

A' Horváth Urak és Nemesek7 v'alamint min

de'n más Horváthok-is, Magyar Ruhában járnak,

a’ föbb Rendü Aszonyság'ok-is, ha dif'zesen анаг
I nak oltözni magyarba öltöznek, de ko'zönségesen

(neglŕseébe) vagy-is leptsesen, németbe járnak.

— A’ Polgárok a’ kik Horváthok , magyaroson a’ kik

pedig Németek rendfzerint németesen затаи, уа

lamint Afzfzonyaik-is. -—

Zagrábot fze'p Városnak méltán mondhatni;

Ugyan-is ámbár шаг а’ fekvése a’ rendes épittés~

nek nem `kedvez, és ámbár nem kevé`s a’ régi,

kitlîny, és meg romladozott Ház, mindazáltal ki

vált a’ Királyi Város sok egyenes és fzéles utrzá

kat és eiekben többire derek паду Házakat fzám

lál. " Azon Házak különösön a’ melyek' a’ régi

`Kel-irés helyén épültek mindnyájop fzép Ерши},

továbbá az _uttzák kövezettek-is. »_ \ =
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A’ Ka'ptalan Városlhasonloképpèn вытащу

{zép uttza'kkal és derék Epiiletekkel 'birg a’ Külsö».

városokbàmis fok tekintetre méltó Epületek vagyf'

пак ‚ jollehet tsak imitt атом: fzerte fzélyel; kü

lò'mben а` Külsö-vároíì Házak magy réfzint faf

Наган; ezek mindazáltal többnyire еду emeletüek,y

és bé mefzelettek» _ A’ nevezetesebb Épületekì

a) A’ Cathedrale Templonì, mely a’ Püspöki

Va'rban fekfzik, Egéfzfzen faragott Kövekböl épît

тесен ‚ és шаг külsö tekintete ‚ egy tifztes régis'égnek `

és пазу meßerségü Munkának lenni meg-esmérteti.

Nagysága nem közönséges, és a’ leg nagyobb Tem

' Рынды: közziìi való M. Orfzágon. K_ülömben egéfz

épittése együgyü és kevéssé tzifra, de me'g-is

ékes és nagy tekìntetlîî. A’ Homlok réfzének kö

zapében,"a’ bé menö {а Ajtója, egyik`végében

pcdig magos Tornya vagyon. Régente a’ más

réfzeu is hasonló Tornya volt. Belöll a’ Templam

magos Boltozatokkal bir, a’ kò'zepsö Boltozat pe

dìg hét felöll oleopokon nyugfzik. - -

А’ Тетр1ош két réfzre vagyon сит, изуд

* hogy a’ Sanctuarìum a’ máíìk réfzétöl egéfzi'zen'

e1«vagyon rekefztve. Ugyan-is a’ Chorus a’ Tem-l

` plom közepében vagyon „ á' Templom kétJ réfzei

között ; az Orgona pedig oldal félt` a’ fal mellett,

ugy hogy a’ Chorusbol a’ Templomnak mind a’ két

\réfzeire lehet nézni. Ezen Chorus alatt, éppen а"

Templòm fò' Ajtajával Tzémbe , еду nagy Oltár

чаду-оп, mely a’ Sœnctuariumban lévö fö Ol

сёл el-fedi,v és mintegy fö-Oltárává lefzfz a’ Terh

plom külsö réfzének. A’ Predika'lló-fzék ebben'

Í
\ f’.

„_„__M_,.„n„~ —- ‘  ‘_ . _»-Jŕ »
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à’ kìîlsö'bb réfzben VVagyońl Ha' tèhát a’ Nép a`

iunlfámál mandó мы: акта; halgmi, а’ тет;

- plom belsö réfzébè: (mely azonban elég пазу) há
Тишины, 'ugy a’ kalsöbe gyulekezik. ' y

А’ fö ńagy OlcárI pompásé ‚ fbi: feléèŕe' ŕzifrd .

ёз régi gusms fzerint kéfziìït; az Arannyat ŕajta.' >

hem kiméllették. -' Azon ujj kiilsö Oltár pedig

inelyet magy In'nepekkor fzoktàk fel állitani és a’

régi паду Oltár/eleibe tenni , egy egéfz Kints, merli

'tsupa Ezîìfìböl van., és fok ezereketér, eîmellettl

igen fze'p gustuÍÍaI-ìá kéfzült. Minden Oltárok a.’

Templomban ékesek és ишак ; fzámok респ;

36m megyen. A’ Templom padimentoma Márvány".

цыганки van ki rakva. 4 »  ` -

Ennek a’ le irt Templorńnak Fllndqmenföiiiäf
Sz. Láleá` каппу vetecre meg. Ugyan-is ö fun-l

Ydálra a’ Zagrábi Piispökséger, és azon Várbalí

melyben a’ moñani Templom Ш, egy Texńplomat
épittété'tt al’ Sit. Iûvän`11evére, a’.mely_.'L`e_emp1c>_xul

à’ moñaninak Sekrestyéje. —— А’ moûa'nì pedig'

Mátyás Шипу alatt épiçtetett,` az айвой Püspölé

дна], és a’ ŕegiriñ a' Nev'er inagára' vette.'

À’ Templomról fiollván émiitfïńéni `ke1Í

hak nevez'etes вещизм ё; Kíntseif.' - ` ’

A’,Relíquìák köit yigën ńeŕezetés'i ч

Á’ SZ. IÍÍVán Klirálly'-KA"315011.)"Ã'ilìàn-ak.hä" l

réfze,l (mem el'sò’ réfze Fejér-Váron загиб?)

O y
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mely hogy ig'azán a’ Szent кашу líoponyája,` fok

huthenricus, ezzel a’ Koponyával egygyiirt tal-tang

Documentumok bizonyitják, Ezen Koponya еду

Egüllböl kéfzült шей képen (ше1у52. Ilìvánt ábra';

zolja) a’ Fönek Koponyájára van téve, és @gy

Koronával bé fedve.y

2) ‚Еву Bethlehemi , Hérodes által meg.

тещ: Gyermek. Ez egy igen каюта Reliquia:

mert ‘a’ Gyermek jóllehef femmi fpiritusban nem

tattatik, és még a’ mint mondatik Jerusalëmi Il.

András Királytól hozattatott Palœliinából , még-is

a’ lábait ki-vévén oly épen meg шагам, mint

ha tsak nem tégen holt vólna meg. A’ régìség

által feketedett ugyan, de feje egél'z , és orra, fzája,Í

азам, fülei, fogaì, majd mind egéfzfzen épek, tsu

pán tsak egyébb Tefte' fzáradott öl'zve, külümben

ez is majd mindenìitt ép, -‘ Hogy ez. a’ Gyer

mek 1795 efztendös volnai azt mi réfzünkröl

maga hellyén hagyjuk. Ennek Ezüstbül egy drága'

Láda van kéfxitvc.

3) Tartatik még itt еду ЬёЬЧ’гйг tson't,

melyet a’ Szent Lál'zló Király Láb-fzár tsontjáa'

mik` mondanak lenni. -` _A’ mi a’ Templom Kin-4

tseit шей, a’ fok Агнцу, és Kövekkel ki щеке

Monltrántziák ‚ Ciboriumok, az Ezììlt Gyertya'

шик, gyungyökkel és Arannyal ki varrot gaz

dag matériájú, Püspöki ’s Papi Mise mondó Rn'`

hák, ezereket émek, »és ilyen belsö gazdagsigof

«kevés Templom штифт: Magylgr Orfzágon. -—
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l Ё) Ä’ niálik neŕeìëtes Épììlet #Vain гагу}

iii a’ Püspöki Relìdentia'; mely-is af Teinflomot

égy négy i'zegeletb'en körîìl vefzi. A’ Vár eredef

весят Yigenrégi ; emlitettëm hogy IV. Её]: Király“

êpittette volt. A’ V5.1' l'zegeletén Евреи, a" két

fzerrŕoey lêvö Kapuk-felett négy fzegiì lBástyák

v'agynak, melyeknek fálaik ç jó lépéíi téfznek vas

Í tagságokban. _Az egyik Kapfntól a’ málìkìg еду
felöll a” régi keirifés áll,‘ mely-isI еду igen vastag

Vmagos Kai-fil. нёс fzegelç'; Banyan.' más fawn

Íiedig a’ Püspö'ki Relìdentiá van аркам, a’ régi
fundamentoniokon; nier is' a’ régi fzeg'elet Bits-iy

' tyákkál- egyesülve vagyon.A A". moltaniI

Püs'pöki вендетта- 1705ben Ёрш: ,'_ addig pedig'

5;’ Püspiíkök ‘a’ Vároèlíari laktanak. Szêp, ё: eröse'

Ерши, foie alkalmámnágokkanis' bird, melyeic'
la'e'lso'këpdrjén-isl jö nitiddal ki щупа); ёКёПпге; --¿

‚ ‚ A’ Värn'a'k ennekv` eltittef Árkai ée ezelë

» Ír'örîll föld Sá`ntzai voltanak. De _moli _tsak nello-'I

lott tettzenek ki ,' különö'sö'u af кедами: `èlött ai;

даёт: Ärók bé-téslcetett, 4és molt azon afbelyen: ì

a’ Püápöknek Нишу ё; ékes Kerrie," _.’s 4ebher;

Üveg Háza áll. — Hogy ez _ _a" Piispoki _Vár а:

ŕégìbb idökben' erössnek neveztetherett, взрыв!

на Kn-falainak érofss'égét .es niagollïgát, e’ m'ellett;

{теша k'exn'ény зануда: „акта é_s ngt is ef_zaimlil;ì

vefiig hogy вице]; Várnak муза -és Sántzjnïxa

донги, ¿nil шрама; de' a’ Hanging' ijsy pizinâynf4

f'yá.' Ugyan _is L_Ferdinapd Király», ebben aule:

ma кашу pánjan 'ma Zagrábi/ Praslin-km: а I ,k1

‘ {мехмата ggéfz Hgivstnpoqfafgnkâinéki 121951 I



228 l

lxódolt volnn, kenle'nyten ¿lient Шей; fokúig шагать

talanúl отстоит. _- \

A' шъь mmm él-demlö Épiuefek; 1) А’

ЩгЫуй Városban lévö két пиву Templomok. A’

piactzou lévö Templom, faragottKövekbölépülr, és

régiség; fgép épitésnek moudańi nem lehet. 2) А‘

Horváth Orfzági Regnicolarìs Ház, melyben а;

`Otfzágos Gyülésëk (Concursusoknak neveztet

nek) домах tartatni, és a’ melyben a’ Horváth és ' '

Tót Orfzági Archivum vagyon. -— 3) А` Cn

Voikñ Ház. д) А’ Vármegye Háza. 5) А’ két

Hadi 1Ccm'xmvendók Сменит 6) Az Academia,

Alkalmatosságot vefzek ez ша], hogy Zág

rábról гибнут, ezen Városnak némely fü 'Rendii ’s '

Hivatalu Lakóssairol fzólljak. Elsö ezek kb'zò'tt all`

Horváth és Tót Orfzági Bán; molt Gróf Erdödi

’ Iános Ts. Kir. Feldmarschal Laitnant ò' Exja, Е52е—

шё1уёЬеп. —— А’ Bánus, a’ ki Magyar Orfzágbari

á’ harmadik lielyetjo'glalja az Orfzág Bároi között,

Croatiának és SIavoniáuak Fö Korìnanyozója ’s ugy

fzóllván Vitze Királlya.- A` két Orfzágot ‘k6-_

zönségesen illetö Politicumokban fö Vigyázáíl'al,

és magával a’ Kit-’älyi Felséggel vagyon Correfpon

dentiában., Kiilömben az egygyes Vármegyé'k'

dolgaiba nem av’atkozi_k, kiwévén azon Várme

gyét melynek Её Ispánya , тег: a’ Varmegyék

politicuma a’ Királyi Helytartó Tanáts мы kon.

mányoztatik, valamìnt Magyar Orfzágon. - A’

Bán` tov'ábbá Orfzâgì Concursuifokat hirdet кашу:

engedelemmel. A’ két Orfzágot különösön illetái

közönséges dolgok t, i, mclyeknek el inyézések ai’`
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Horváth ’s Tót` Orfzági manicipalìs Conûitutiok

'fzerint Orfzág Concursuifára. vagynak bi-zva, Шуе};

Ьеп végeztetnek, De tulajdonképpen .való Legis

latio ezekben a’ Cońcursusokban nem történik,

тег: erre nézve a’ két Orfzág Magyar Orfzágtól

fiìgg, melynek réfze. — Ezeknek tárgyai р. о.

ыаопуозвсашшшокпак тег—йдшйза а‘ ké: Orfzá

gokra nézve', az Orfzágos Gravamenek, melyek

a’ М. 0112551 Diœták еще: fzoktak ha 'vagynak

ki dolgoztatni, és arm bé adattatni, a’ Magyar

Orfzági Diœtára küIdendö Orfzágos Követek vá
lafztása és vaz ezeknek adandó Inßructio, Pro.

tonotarius válafztása, Orfzág Catfájából való ren

delések, az Adónak repartiriója s. а. с.

А’ Bárms továbbá а’ Bânâlis Királyì Tábla

PrœseiIe , mely Forum Horváth és Tót Orfzágban

éppen olyan mint Magyar Orfzágbaua’ Királyi

' Tábla, tsak hogy a’ Báuális Táblától a’ Perek a’

`Magyar\ Orf'zági K. Táblâra appelláltatnak ; mely

fz erint a’ Horváth és Tót Orfzági perlekedöknek egy

gyel több appellátaljok' vágyon , mint a’ M, Orfzá-¿l

A’ Bánus végre két Határ Regimen‘giaknak. 

пешек, (kik Bánális Regimenteknek neveztetnek)

Commendirozója , és M, Orfzágnak az Unna és

Knlpa Vizei Határaiban Generalis Kapitánnya. A’

két Bánális Regimentekben egéfzfzen incluíîve a’

Kapitányig Tifzteket tenni , a’ Bánusnak Iussa

vagyon. Ezen'Regememek egyenesen az ö V¢<`

_ zérségétöl is függnek ; mely fzerint a’Banálís Gençfál

Commendó a’ Horváth Orfzági, vagy-iS ПЁУ “е

a Ivezett Carlůaŕlti ’s Varasâini General Commendó

xól külömbò'zik. -— А‘ mi az Orfzágos Fö Kapi-Í
и
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pányságot Шей; .ez mii Nap щиты; magy-aval

psak akkor ha éllietne а? Banus, a’ mikor Insurrectio

llenne. - A’ Banus mint Commendirozó a’ Кагала;

- Bolgokban az Udirari Fo Hadi Tanáttsal correspon

сем. —— А‘ Banus végtére Horváth Orfzág vala.

melyik Vármegyéjénck rendi'zcrint' F'd Ispánya fzo-_g

kort lenni. —- А’ molìani Bin Yaran Уёгшебуёт

peli örökös Её Ispánnyg, ` `

\

2) A’ Horváthl Orfzágì Commendirozó.

гита vagynak a’ Horváth Orfzági 2.' Varasdini,

és a’ 4. Carlñadti Regimentek, ’s minden egyéli

Horváth Orfzágban lévö rendes Katonaság. -

Ezen Commendirozói Hivatalt moll G. ÍKaunitzg

Ventzel Hadi lTármester ö Exja viseli.  А’ F6

Udvari hadi Tanátstól, nem pedig a' Magyar Or;

fzägi Fö Génerál Commendótól vagyon függésben.

3) A' Püspök,_- A’. Zagrábi Püspök, _egy

pz _elsöbbek közt Magyar Orfzágban, és eg5ïr a’ leg-n

imgyobb Jövedelmijek közzül —- Zagráb, Указа,

‘ ' _és Körös Vármegyékre ’s a’ Ban-.ílis határ fzélekre;

Inem külömben Slavoniára-is ki terjed Megyéje;
"' {шнек 'slottel még mefzfzebb rerjedctt. -_- "

Meg-jegyezni méltó, hogy ezen Püspöknek

kültinës nagy Privilegiumi vagynak , melyekkel `

щёк régtöl fogvgr élnek a’ Zagrábi Püspökok. Еву .

¿rzok közzül ez: hogy al Půspöknek nog. olyun

liiifebb Birtokai vagynak , melyçket Feudumban

Conferálhat, az az-örökò's Jusson plyan `Nenni»

задут}: al kiknclt akarja, a’. Piu ¿gra Donatio 4flfßr. _

lm
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tint adhatja; 1,8: а,’ melyeket eonferálni~is tntozik.

Azok a’ kik/az ilyen Püspöki Donátio fzerint vaßr

lamer ilyen feudumot bìrnak, a’ Püspöknek Bit.

tokához képelt l.  2. —-3. Aranyakat adnak

efztendönként in rec'ognitionem; a’ Püspök mel~ l

lett pedig az ö parantsolatjára mindenkor диви?

gálni tartoznak (*) ; hanam Insurrectiókor a’

Püspöki Banderiumban 'I.`ifzti fövel fzolgllnak, —

„

A’ mikor insurgálnak pedig, valamint a’ Ki

rálynak', ugy a’ Püspöknek-is hüséget eskiifz

nek; föt atta-is meg eskiifznek hogy minden Eret

nekségektöl, magokat me'g tartoztatják.- Ezek a’

Püspök Feudálistái réfzvint Magyar Orfzágì ‚ réfzint i

Horváth Orfzági Nemesek. - Vagyon olyan egy

Feudálista-is, a’ kinek Feudum Birtoka 12 ezer Fo

rintot-is bé~hoz. С“) А’ Püspo'k a’ Fendumoknak

határozott'jófzágokat, melyek a’ Püspököknek a’

régi Kírályí Donatiók fzerint mint olyanok adat

tak oly véggel által , hogy amkat confl

rálják,' és a' melyek a’ régi Levelekben meg ne

vezve is vagynak: tartozik eonferálni af Horváth

Orfzági Con/fitutiók fzerint-is, és ha egyik Feu

dalistának {nagva fzakad, не: Hónapnál tovább a’

feudumot nem birhatja :naga a’ Püspök, lianem is»

mét штык mâsnak conferálni.  

  

Ü) Azonban a’ Püspök, tsak Orfáágos Hadban

parantsolhat Insurrectiot. _- ~ ж

(и) “Yen Feüfiumokat az Efztergomi Erselßîîà

és a’ GYÖI'I Püspîík birnah , melyelìet Жив

haSOnlóképpen conferálnak, „Az elsò'l 25,1 д?

máiik шахте: töbn Feudunimal bu.- _

1”

1
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_ A? máûk nevezetes , és mintng hasonhi

jussa a’ гать: Püspöknek az: hogy azokon az

'emlitert , és meg ha'tározott Feudumokon kivül,

mind'NemeSekńe'k, mind Nemteleneknek Prœdiumo- v

kat (а’ 111е1111у11 tsak akar) confqrálhat Feudumkép

реп és örök jusson mind a’ két Agra; — lha pedig

à’ Birtokofs Familia egéfzen kí-hal , ugy vagy ina
gánnk tarfhaŕja , Avagy ЕЩЁ: másngk adhatja; Az

ily Birtokosok kik a’ Püspök Donátiojálìól birnak

Размене: a’. rulajdonképpen ugy пеняет: Eeudu

mokon kivůl, Piispöki Nemeseknek, vagy Prœ-,

diállstáknak neveztetnek. Ezek àmbár nagyobh

» géfz külbfmbçn Меняешь, valamint az Orfzágos

Nemeselg Contributiot 110111 Бдешдк ‚ és birtokí

j_ussaikra n_ézve mindenben oly-bá. nézeknçk 111111;

Orfzafgqs Nçmesek.  Azonbgń fzemélyes.]ussailg§
gg nézve, laanqlnha v,egyfzersmind Orfzágos 'Ne-_

meselvis ‚ nem ёррец egyenlök emezekkel. A;

,Orfzágban másllol neng-isl birhatnak , és máshol

лет-13 nézetnek Nçmescknek.'- Ezeknck tarro-_
kzaîsok az: hogy a’ Püspöknek ,Dézńwát gdjanak,

шие Expedjtiókbg küldetvén el-mennyjenekï` `:\’~Plìs;

рт: lgkás'ára Várdára jöjjenek, és Hadnak alkal

malosságával infurgáljanak, (ik 'tévén a’ Püspöki

Bándériyllgqt. —- Az Insurrçctiokor иен-18ч 1111111; »

a.’ Királynak mind a’ Püspöknek. hüségére, és ag
рву nèyezett Qrthpdpxiál'a {neg-fesküfznek.l y

AVPüspök a’ топай Franrzia Háborura 'zooì

Lovasokat álliŕottki Prœdiáliiìái közziil ö Felségé

nek a’ kik mind 119116111 való Katpnák. — Еж]:

egy külön Svadront formálnak és a’ más Horváth>

äafomlsoklçal,l kiket tsgk 111011 illitqttak ад Infgxm'uî-P

. u y l I

- ь‚‚А_-А—-_А'-—.-_›_ .AL _ . ~»

 



„’ ' 233

gistákbôl {за}; erre az háboŕura, egygyiîtt lefznek (*).

' Ezek magok fegyvei-kezték felmagokat ’s Lovai

kat-is magok fzerezik. A’ гигант]: nintsenek

egyenesen a’ Vármegye alatt ‚ hańem a’ Plispöknek

ugy nevezett Curialz's Comeßè (Паши—5 Grófja)

l alatt, ki az elsö útban nékilg Birájok; és különös

еду meg~jegyezni méltó Pŕivilégmm яъйз: (ifier

másholott nintsen) hogy a’ Zagrábi Püspök, vala- '

mint a’ Zagrábi Káptalan-is, magoknak egy Си—

` г2а12&‚Соте:/? tefznek, a.’ ki az ö Birtokabéliek

nek minden Civilis pereket el-intézi, (az Urba
riáìék, itt is a’ rendes módvfzerint folynakyéía’

kiçöl fem Vármégyére, fem Banalis Tábiara ‚ hanem

egyenesen a’ Királyi Táblára megyen, az Appel

[ага С“). Még az a’ Privilegiuma is vagyon а`

Püslgöknek , valamint a’ Káptalaniiak-is ‚ hogy

Zagrábon az ö Várossaik Quártélyt adni nem гага

toznak.~f к \ а ‘

4)’ A’ Zagrábz' Káptalan. - Ezi-a'Kápw v

'lan 38 reguláris Kanonokekból áll, mely nagy/

fzámmal M. Orfzágban fohol ûntsenek а` Kápta

lgnbéliek. Ezeken kivül pedìg me'g Honora'riusok

iè vagynak. —— Jövedelmek паду.—

\ ‚ 5) А’ Тгдётаё Káptalan. ~v Tsázma a’

Varasdini Hatairmk Kerületben гении. A’ Török

 

CF) Enixek-elò'tte egç'fz Határnok Lovas Reginfenh

is volt, de ez az Infantèrìa Вы?“ Ё“

ofzcatorì. S ' Y ‘

’ (*”) Az Ешгегвощ‘ Ёг’яекпеЮ ёва’вубй Еда
‘ вышек. is vag'ynak Prœdïahßáí’ 'u y y

\

l
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bé ütésekor innen a' Ka'ptalan Archivumával egygyätg

el-tàvozva'n, Zagrábra. vette Lakása't, Sclavoniat,

és Magyar Orfzágot a’ Dráva felett a’ Török el,

foglalván ezekben a’ Szélekben Наган-по]: Katana

ság állittatott fel, mely még mon-is fenn áll. A’

Käptalan Iófzágainak egy réfze Bosniában vagyon

melyben akkor Dirt, mikor ezen Orfzág még M,

Orfzághoz tartozott. E’ fzerint a’ Tsázmai Käp

talannak ez idöben femmi Iövedelme nintsen, hanem

а‘ Káptalanbéliek, vagy Prœbendisták, az-az Ka

nonokok> Vicáriussai a’ kik ezektöl vefznek bizo

nyos Jövedelmet, vagy Plébauusok. _ A’ Tsa'z

mai Káptalannak nagy Archivuma vagyon melyben

nevezetes Diplomák és igen fok Levelek találtah

Dak. _ `

6) A’ Bánális Tábla. Ez Horváth Orfza'g

nak különò's Királyi Táblája, melyben a’ Banus a’

Praises. Mind a’ Mágnás mind Nemelì rendböl Ail'es

sorai vagynak kik között elsö helyet foglal a’

'‚ Vice Bán ‚ és а‘ Protonotarius. A’ Vice >Banus о1‹

lyan tekintetben vagyon a’ Banusra nézve mint a’

Vice Palatinus a’ Palatinusra nézve. `

7) А’ Districtualis теша; Valamint M. p

Orl'zágnak négy réfzében ugy Croatiában-is, egy

Disrrictualis Tábla vagyon fél-állitva , melyhez

egyfzersmind Slavonia-is tartozik._ Ezeket Zig

rábról.' t ' ,

_ El-hagyvân ezen Vároů, Ka'roly vâr (Ст-1- t

мае) felé indultunk. Az út, két Hegyetskét ki

*'Évén mindenììtt téren megyen, fzép Szántó-föl

dek és Rétele, mellett ,_ a.’ Vidék külò'mben erdös és
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bokros. Iobb felöll hofzf'zn for Hegyek nyúlnak

_egéfz Károlyvárígfle. Zagrábhoz egy fertály

órányimefl'zeségre a'Száva'Vizének nagyobb Ágán,

__és ahoz közel a’ kissebb Agán mentünk által , két

derék hofzfzu hidokon.  Az elsö Posta _Rákw

atak, a’ második ‚ДЖ/{поёшь a’ mely Mező

Сайтом és az elsö, rendesen épült Helység vala,

melyet Horváth Orfza'gban eddig valo Utamban lát

tam. Sok, Házakból áll, melyek majd mind nagyok

¿s egy emeletüek, mellettek pedig, vagy hozzá

501: ragafztva , kissebb Házatska'k vagynak; mert
Horváth Orfzágban egy egy Háznál több Familial

lakik , és ha nem férnek a’ nagy Házba kissebb

А fedél alá vonnyák magokat a” nagy Ház-körül. -~ ‚

‚АЗ Házak mind fából épültek. —- A’ több Faluk- «

f is Károlyv-árìg, melyeken által jöttünk , rende

eebben voltak épülve, mint a’ Zagrábig valók, és

leg alább, láttzattnk hogy Faluk. Ezek-is kitlìnyekI

voltak, és 8. lo. Ház alíg volt egygyütt egy (so

pórtban , némely (ворог: külön Falut, némely pe
dig másokkal egygyütt tett egyet. Károlyvár Zag-ŕ

мыт két Mértföld: fekfzik a’ Kulpa Vizinél, mer

f Carniolia felé fekvő Hegyekben ered, és 5121—
Igfoniaibzfm Sisseknél Ia’ Sávába шкаф; egy magos

hídon ezen által теней, a’ tulsó parton azonnal

Károly-váron valánk.  '

Károly-vár

Károly-vá? Királyi Város, egy térségen

fekfzik Hegyek alatt, A11 a’ belső Városból;

УЁЁУ’ЁЗ È’ Vár»?! f. és. a’- Külsxí-_városbçilgk A’ V.5.);

.v_l
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magos föld заминка! ‚ és mély Arkokkal körül

van véve , ’s pallizádákkal be-keritve; kitñny

ugyan, de rendésen épült uttzákat, és ezekben

fok {zép Házakat mutat. A’ Házak nagy réfzint

Fa Házak a’ melyek bé-mefzelve vagynak, - és ezek

többnyire nem leg jobb fem nem .leg-fzebb alkal

matosságok. De naponként több több Kis-Házak

épülnek, a’ moll fenn állók pedig mind igen derék

Epület'ek.  A"piatrza s’ Várnak, melyen a’

Kafzárnya. a' Fegyver-Ház, a’ Parochia és al

Rátzok Temploma áll, fzép egy piatz. - Nem

fokkal alább való ennél a” piatzna'l a’ múlik mely

nek közepében a’ Szent Jó'sef kerek Kápolnâja

áll, és a” melynek egyik oldalán a” fzép Vároü

Tanáts-Ház mutatja magát. - A’ Külső város a'

Viz partján el-nyulván a' belsö Vírossal egygyeslil,

és a’ Viztöl fogva a’ Vár” Sántzáig mind két felöll

törpe Sa'ntlzal és palliza'dákkal van kerítve. Ebben

mind fa Epületek vagynak. Ugyan is Károlyvár

 Vár lévén és a’ Külső-város a“ Vár Környékében

(а' Glacin) feküvén, tiltva vagynak a’ Kö-H-a'zak.

Itt az ember immár alig lát egy egy jó forma Há

zat, mert ezek minden proportio nélkül, hol tör

pék, hol magossak, egy mállól hol el-fzakadnak,

- hol öfzve ragadnak, kitüny ablaknak ‚ nagyob

bára mefzeletlenek, az uttzák-is görbék, fzoros

sak. А’ Házuk a’ föld fzinén nagyobbára Boltok,

és Gabona Magazinumok ,' és mivel az illyek igen

drágán fizettetnek azért-is a' Külső-városban egy

Ház háromfzorta-is drágább mint a.’ Városban.

Károly~vár nevezetes a’ maga nagy Kereske

désérölués azon nagy Conûuenziáról mely itten

u VI \
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föke'ppen a’ Gabnnabëli , Doháiiybeii, `¿s Sóbeli

Kèreskedés miatt vagyon. Ugyan-is mind a’ Tifza

mejjékéröl , kìváltképpen a’ Bánátusból, mind ре

. dig a’ Панда-ш] lévö alsóbb Vármegyékböl gyak

ran Tót Orfzágból-is, a’ Gabona Kereskedök és`

Lieferansok, azon Gabonát me1yet ottun meg#\'ef`z_

nek , Hajón a’ Dunán , azután a’ Száván, és végre

a’ Kulpán fel , egéfz Kárely-várig hozattyák. _

Itt azután Magaziiiumokba tefzikfle' С). Hoznak

továbbá` a’ ,Lirtoraléba vaIó `kivitel `végett, Hor-Á

váth OrfzágbóLis Gabonát ide',y Kukuritzát так,

és Arpát; tifzta виза: igen ritkànr, és Zabot .

Rósot-is keveset, тег: ezekben Horváth Orfzág

лет bövölködik. Már a’ Trieíìi, Fiumai, Bu

charii föt Velentzei ’s más Olafz Orfzági Kereske

ñök vagy azoknak Lieferánsai, és a’ Gabonávah
Vkereskedö Horváttharafztok, ’s kivált a` Határno

kosok ‚ ezen Magazinumokba lévö,I vagy a’ Piattzra

hozott Gabonára гей. tódulnak és kiki annyiì, a’

mennyit Kereskedésére kiván, meg-vefzexi. A’ meg

vett Gabonát vagy a’ Littoráléba vitetik, és vifz-ik

тазу Trieíìbe. Ezen Helyeken a’4 Gabona, réfz'mt,

az ugy is" terméketlen Littorále , és Carniolia La'

kossai,'nagyobb réfzint pedig Idegenek, u. m.

Velentzeiek , -Nápolyiak, Кишинёв]: (H) ’s mások

 

. С‘) Mivel a’ Gaboua gyakran igen fok-iig ‘Äll az

' к ily Magazinumokbanazért fokfzornagykárok

esik benne a’ Kereskedöknek. Az ily Ми-

gazinumok маем: go. 4o, Forint еду Нбпар

ra egynek а“ Ьёге.— '

а(ж) Ez ewa a’ РЫЖИЙ“ fokB-t гене]: тика];

Ггйтойгаы ’ ‘ ,l
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anal meg4vémik. A’ поищи é'ppen isy ш ~
a dolog: a’ mely Dohányt a’~M.v Orfzäg Tifz'a mëlletŕ

‚Реют réfzéröl д ugy Tót Orfzágbol is ‚ ic'le мети;
az itt lréfzint a’ Horváthoknak adatik, теша: in;

„en Fiumába ’s Buchariba vitetvéu, `on: ‘véte'tik mg;

nagyobbára Idegenek' állal. _- 

‘\.

/

_ Az efztendönliént Káròlyvâron el-adánñ- (zo:

kott Gabonának fzár'na egvnéhány fzáz ezer Mé

rökre megyen, Tsak egy fél Efztendöröl fogva,`
oly idöben' melyben a’ Gabona. ki~vite1e meg volt

tiltva, olyanoktöl a’ kik a’ Gabona kLvitelér-e, a’

felso'bb helyektöl 'Passuû nyertek 96° взад Mél-61€

чашек el Károlyvárból;

A’ Söval valló Kereskede's игу vagytm.,` hogy

тат Horváth Orfzágb'an Varan Vármegyét

v'évén mindeniìtt Tengeri Sóval éluek, és Köfóva§

„ éln'i fem шью ‚ tehát Fiumában, B'uchariban, és“

Zenkben a’ K. Кантата а' Nápolyiaktól, és Velen»
itz'eiektöl, (тег: ezek fzoktak leg jobb Tengeri

Sót шт) a” Эф: megvefzi a’ maga Depolitoriumába';

és innen azoknak, a’ -kiknek meg-venni tettzik;

el adja'. `Mely' Sóval Károlyváron , nem tsak

Kereskedök, hanem a" Parafztok-is, különösön'

pedig a’ Határnok Katonák kereskédnek ‚- és аи:

hol kitlinyben", hol nagyobb'an adják. _ A’

Határnok Katonák pedig a’ Horváth Orfzági

Szélekbeu femmi Vámat nem iizetnek, de mások

igen ; azért-is nékiek ebböl hafznok vagyon.'

A’ Tengeri Só ne'm Má’sa fzerint , hanem bizonyos

mérö Edény fzerint adatik-el , de Má’sára печёт!

fokkal' oltsóbra jò'nn , mint fem Magyar Drfzágon
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à’ Kö-fónak “МА-да; mind az мы a' ища:

fsa'k jobbnak tanhami;

if: Károlyvárnak Lakossaì Horváthok, Németek,

Èevés Magyarok és каток; az,utóbbiaknak, на}:

1791tö1 fogva van Templomjok. Az Idegenek

pèdig fokan vagynak. Számos Katonaság-is fzokott

l'enni Várbéli Ön'zeten. —

A’ Tájékot lakó Nép, valamint d’ Határn'o*

Ímscůft,l és Littoraléb'éli Lakosok, n’ Fuvározásban

` паду keresetét пища. Károlyvárból Fiumába és «

Bucháriba a’ Dohányt igen kis fzekereken a’ Ga~

bonát pedìg réfzìut kìs fzekereken-is de nagyob

bi1-a Lovak hátán vifzik ’sákokbaho Zenkbe me

nett nagyobb Szekereket raknak meg, тег: arm

jobb' az út. -é

А’ Határńok Regimentek Adminißrarioja , azon

` Règìmentek’0economiájára nézve`egy különò's Fu

гати, ugy nevezett Fuhrwese'nt tart; melybb'l

à’ Regimental: Cassája nyereséget kap. ~ '

Af Károlyvár танец fekvb' fegyikHegynek

t'etejin,_ egy régi Vár vagyon , nier f1’ Zrinyié

г . \ "volt ‚ és moli Puska Poros-Torony. -f

.\

Továblu' Út.

Käwlyvál'fól eI-indulván afy Käroly Útjäìh

inelyet с. i. каппу Tsáfzáf és каппу tsináltatott "

свей Fiuméig, адовы] Hegyek' кипе értiinjk. „А:

ú: травник: шиш .erdb'vel és напевы 13661: ~

l
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Hegyek” kömyékében megyen , melyeknek bldalaiŕî

imitt amott egy Legelő, Kafzálló, néhol Szántó

földek is vagynak, A'_ Völgyekben Réteket és

Gabona földeket láthatl'z. Vagy а’ Hegy olda

-lában, Vagy a’ Völgyckben vifzen az út; azpnbarr

vritkil Hely a’ hol a’ Völgyekben fokáig lehetne

meuni, mert ezek ~fzoross Völgyek, és az emben

a’ mintegy Hegyröl lé-én, nem {ока másra fel _

menni kéntelenittetìk, - Az elsö poñà Státio IVO-J

vigrä'd.v Ez egy fzélyel fekvö kis Helység, mely

alig áll Io Házból; 1 Az egyik Hegyen egyiégi

шаг-кашу áll. Innen а’ következő Státiora Во
l jiljevóra viTzen az út; a’ mely-is jo darabig egy A,

hofzfzah el nyúló keskeny Völgyben, egy felöl

magas Sántzok módjára hofzfzan és egyenesen el

nyuló Hegyek, és egy ezek alatt éppen oly egye?

nesen el-folyó Víz mellett megyen el. A’ Viz,l

fok gátakkal van elrekefz`tve , ’s egy néhány Mal

mokat hajt. Itt a’ Vidék gyönyörüséges.` —‚

Bo/Íljevo Novigrádhoz hasonló_Falu. Inn'eii

Verboqukóra ment az út; A’ Hegyek mindég.

nagyobbadtak, az út a’ követsesség és fok helye

ken való tartós meredeksége miatt ,_ mindég terheseb

bedett'_ fokat lejtettünk , és annyival több'et hág

tnnk. Verbovf'zko egy nagy Falu melynek eg'y réfie .

tsoportoson egygyütt van , de a’ más mefifze fzélyel

fzakadoz.

nális mefzfzebb távoztunk mig annak a’ végét;

értük. Azonba fok Ház a’ máfìól egy fertály

ńránnyira is esik, Verbovfzkórol Tsutsitgára ,in_

nen Ravnagorám jutottunk; ez а’ két moi-sa Falum A

hasonlóképpen nagy_, és mefzfze fzélyel terjed. ,

4 A’ Verbovfzkni Fogadótól, és az ebben“

a’ Völgyben fekvö fö réfzeitöl a7 Байта]: egy orá
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\ Mind a’ h_árom ińoñ: èmliŕettFalùban , kiil'öniì';l

söú Tsutsitzán , Nëmetek-is laknak, kik is mái

iégetske telepedtek ide. A’ Német ritka Jelenés~isI

Hòri/áth Orfzágban. Tsùtůtzán еду Üveg Hutui

„губи, a’ hol _Németek dolgoznak. Ravńagorá

пл (itt és Verbovfzkon рёва Statio van) Merco

pailra Vitt az úf; nag); Hegyekre kellêtatt `mgm-'Q

mink, és' mindég magássabbakra, ai út is kövesebb'
kövçsebb és' Amindég alkalmátlanabb lett.A A’ Völ

gyèk mindénìi'i'ŕt fz'oros'sabhak',l az Erdöl: à’ I.Ie-l

‘gyekben fürüebbek, és már tsupa Fenyviasel'xké-vál-l

`t'ozmik által , már a.’ чину-аз fzinte magossabb:

mint az az' ehm való Nap a’ негу tètö. [ее (мы;

а’ hol egyik Hegyen hatodik `Iunii, havat Шпаги;

ше1у annak a’ hónak a’ maradványa volt, melyí

ъььеп a" Неву“ Vidékben 28dik Máji esatt;l

Merèopailröl afkövetkez'ò' paña Statioia Flint-l

»_/inéŕa iöttünk. -f Onnan Pi/cerre. Ezén ai útònl

többnyíre lejtettünk , niind az ¿ital këfnagy Hegyef.'
is павший. —— А’ riiäsoiiik,a ínelyneka fzi'nté` terèjén

{нет е1 az ůt,' Рад Hegynék neve'âietik1 ¿s Pikèŕ

feletç vagyon, -f- A’ Littorale x'nár "Emil à’ Hégy..
Éöl kezdëdik, IPiket-is` ńiávrlannak Hatáŕáii чадной

Búchaŕi Város'sa`Fò1djén. —- Marçopailtol Iútiì-f

neig, és“ egéfz выдав az Hègyekben même for

а‘ kö, melynek ily na'gy bövaége iiliáft vagyoli
az , hògy a’ mely Hegyeken itt `álra'l jöniink, azvok

ban mái- fok Házak nem fábol , hanem köböl épüll

tek ‚ ше1у egéfz Horváth Oŕfzágbßn a’ Falùlïöń

гика dòlog; i

,fl

Q.
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A’ mint az ember a’ Péts Hegyen le-eref'zke

dik a’ Tengert látja maga elött; nem a’ nagy Ten

gert ugyan; hanem azt, a’ mer а’ Magyar Lit

torale, és ß’ Velentzei Dálmátzia Szigetjei közt

vagyon. - De már tsak ezt a’ kis Tengert is,

ollymmak a’ ki Tengert foha fem látott, látni, fzép '

tekintet; az, egél'z Vidék az ember сит Víz, és

a.’ Szigetek ts-ak mefzfze vetnek határt, a’ fzenmek.

Itt-is amott-is egy egy hajót lát a’ zöldellő Ten~

geren. —- ~

_ Pike't a.’ Pétli Hegy alatt ugyan, de még-is

magossan , Hegyen fekfzik, azért innen а’ Tengett

tsak mindjárt a’ Helység alatt gondolná az ember,

mert magossan lévén, a’ Hegynek alatta lévö Kör

nyéket nem шпат; de oda még a’ Tenger egy

jó fél óra. Pikéttöl Fíumáig az út felette követses,

és majd tsak nem egéfzzen lejtöböl ¿11,-- Az

egéfz Vidék itt immár más: már nem Fenyvesek

kel béweritett Hegyeken, nem is oly fzoross Völ

gyeken által, de nem-is oly Földön megyen az út

mint eddig. Látfz egy terméketlen köves Vidéket;

itt-is ott-is, egéleen kopafz Hegyeket, a’ kik

fák vagy bokrok helyett kövel fedettek. Szép

Szöllöket is látfz ugyan imitt amott; de a’ Szöllök

is, egy felette köves földben nevekednek, külöm

ben is- tsak a’ Hegyeknek alsobb oldalaiban, és a’

Völgyekben plántáltatnak. A’ Hegyek felsobb

réfzei tsupa kövekbölállanak ‚ és a’ hol nem fejé

reslenek-is egéfzfzen а’ kötöl , még-is igen kevés

bokrokat teremnek , nagy fákat pedig ezen a'

Hegyeken éppen nem látni. A’ bokrok а’ Hegyek

aHyában nagyobbacskák, a’ hol kevés fü , és káró
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És ìèyexn; à’ Szöläkbeń -’s àzok' mellett Gyìvîmözlì'ì

fák böven plántáltattak. ‹-— Itt azt láthatod a’ 'mit

Magyar Hazádban fohol fem láttál, a’ Fige-fa'jt a’

завидные” а’ több Gyümölts fákkal egygyìltt. Olaj;

Рёв-15 Гиеш1ё111ес1`2ъ '

A’ szßìö 'fökék in mind @gy смыт vagyń'aì

plántálva, és t'örpén, tsak fél annyi magossägnyirà »

nönek mi`nt аз: Magyar 'Orfńägon láthafni, A’ Szö;

16k forni шт pedíg а' föld bé qagyo'n 'vetve fok

'Helyeke'n Buzáva1,7ës Агрмъ идиш ВёЁеЪеч

rendes Sz'ánfó föld'ek'e't és Legelöket nem 1`átni~, a

'mit vemek 'surft a’ Szölökbe vetìk el a’ 'mint emlië

tém, és à’ mi Legelb'k „души azok a’ Hegye'k

oldalában a’ {юнгой közt vagynak; 'mindazáltal a?

'köv'es Недуги keve's~, de igeń jo féle ñìveket te;

remñek, Imitc 'amott kafzállńak еду kis füvet;
Ваганта Vizre' vagy f'orrâsrà. it't шва Ье1уг akad;

liintni': maj'd mindèni'ìtr essö'vizzel élnek а? Lakò

sok ‚ mely'èt a’ Ház {садки ‚ vagy más alkalmatoá

hely'en a’ Lakosok fel fognak.-_ Еву fzoval ‘ez af',

Vidék ¿gy fzáraz ës ñvatag Földv2 ’s ai egéfŕl

Littonále ilyen С“): A’ Faluk itt is yalamìnt Hor.

кинь Orfzágban rendeletlenül épültek игуан, de

'mindázältàl Házaik nem állauak éppen oly fzél.`

lyel és mefzfz‘e_ egymástól; Aleg alabb nagyobb

\ 

С?) Vagy'nák идут al Littòŕaléh'o'z множа шву

ёзГгёр ЕгсШй, dc ezek nagybbb 'réfzekbeń

‘Zagráb `Vín'megyébe> {вишне}: és ezleknekA

igen kitíìny téfze jönn által azon IIegyez

n ken, mel ek a' Lixrorálét гать Vérins-1f

gyétò'l vá ai'ztják» -

A  Q '4

 \
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réfze n’ Ialunak egy tsoportban vagyon, és itt

megris lehet esmérni hol légyen egy Falu. A’` На;

zak már itt mind köbö! épültek, defzkákka] fe

dettek, és többnyire mind egy emeletüek, alsobb
réfzeikben pintzék lévén; mert va’Littháléban Bor

bövségben terem. A’ Házak és Szòllök kerirései

köböl vagyunk. -- A’ Falukban a’ Templomok

nek rendes Tornyaik nintsenek , hanem a’ Templo

mok`frontispiciuma (homlok-réfze) felett, faragott

köböl egy kis Harangláb áll, mely egy törpe kis

Torony elsöréfzéhez hasonlít, és tsupán egy ma

gános Kö-fal , melyben a’ Harang belé helyhez

tetett. ’

Iiumát az ember, míg a’ Hegyek köz'zůl

melyek közt megyen, ki nem ér, és a’ mig az

utolso lejtőn Ime-nem jönn, nem látja: de meg lát

ván, egy fél fertály alatt benne-is vagyon. Mine

kelőtte a’ Városba érne az ember, egy for fzép

Epiiletek mellett megyen el, melyeket Fiumához

tartozandoknak goldOIhatná, de a’ melyek az egy

orányira esö Buchari Varossának Határán állanak,

mely-is a’ Fiuméra' Vizeig tart; - ezen egy hídon

által jutván, azonnal Fiumábnn voltunk.

A' Károly Utjd

Азов egéfz út , melyen! Kirolyvártól fogva

Fíumáig jöttünk, és a' mely I7.Mértföldettefzen,

a’ Károly Útjának neveztetik (Via Carolina). Ezt

Károly Tsáfzár és Király негативе, a" ki alatt

ely fok nevezetes épittések tétet'tenek.v тщани

_f
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zásra méltó nagy munkával és fzorgalmatossággal

kéfzült ez az út. Annak elötte éppen- lehetetlen

volt itt fzekereken járni a’ nagy Hegyek és Evdök

miatt: de ezen út által mely а‘ Hegyek oldalában

` fok helyt a’ leg keményebb köfziklákba vágatott,

каш rakott fel“ töltésekkel стайные“, kovettsel
6sv földel meg hordatott, az ember. lassan lassan

mindx a’ leg-magossabb Hegyek tetejére fel juthat,

mind pedig azokról minden nagy nehézség nélkül

lejtöre-botsátkozhatik. A’ fzoross Völgyeken pe
ddig a’ nélkül hogy azokba egéfzfzen le erefzked

jék, kerefztììl mehet, mert egy Hegy a’ másikkal

magos kts-Hidak által egy'eüttetik, melyek kivált

azon Völgyeken által kéfzittewek, a’ melyek va

lamer Viznek rel-folyása miatt , áradásnak шву!

nak ki-téve, Az út továbbá mindenütt oly fzélesA

hogy három fzekér egymás mellett könnyen el

mehet , és mindenkor jo állapotban tartatik._ .Igaz

hogy az _ily úton, akármely jól is legyen tsinálva,

a’ Szekerezés kivált terhelt fzekérrel igen bajos;

mert a’ fzünetlen való hegyre ’s lejtöre menés a’

Marhákat erössen ki-fárafztja, annyival inkább,

hogy akármely nagy igyekezettel légyen is tsi

nálva ez az щ, még is azon nehézségeken, melyek

a’ Hegyek fekvéséből, magosságokból és a’ Vol

gyek fzorosságokbol jönnek nem fegitlaet.V Mely

{zerint а’ fok meredekségek, és azoknak hofzfzas

tartása nem tsak nagy alkalmatlanságok az Utazó

па}: ‚ de nagy akadályok a’ Szekerezönek ,_ és téle

kivált, az üt járhatatlan. Azért-is itt` nagy fze

kerekkel nem vifznek femmit-js, annál inkább 7

mivel a’ Horváth Orfzágiak Marhái többnyire igen

kitfînyek: hanem a”, mit fzekeren is vifznek, u,

m, Dohányt, Fát, és kevesebb Buzát-ü, igen ki:
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' qñny fzekereken vifzik, a"Gabońit pèdig панк)!» I

biel-4,' ’s а’ Sót, Lovakon yifzik. -

Minthogy tsak ez az egy út vagyon Carl

ßadz, és Piuma között, tehár erössen jin-aros,

шаманы а‘ nagyobb Transportok a’ Littoráléba

nem ezen , hanem egy könnyebb., és kevesbbê

Hegyes úton mennek, t. i. Zenkbe: és vagy itten

adatnak-el ‚ vagy innen a’ Tengeren Bucharibal

Porto Réba, Fiumába ’s Trieñbe vitetnek. A’ Zenkbg

9191515. út, Ió'sef щадя}: ценишь, 

Мой @gy Társaság, mer egy гадят azok

bol állt а’ kik a’ Bárfì Canáliiì kefzittik, Projecta-_

mott tett egy könnyebb útnak kéfzitése iránt. Az

a’ fzándék ŕ. i. hogy a’ Kulpa: Vizét Brod nevü

Helységig hajokázhatova'. tegyék, és Brodról a’~

Szárazon еду alkalmarossabb mat` vigyenek Ши—

máig, mely ha végben vitetik a’ Magyar Com.:

mercium felçttç Гоша: nyér ‚ de kivált Horváth'

\

' kFïuma

Piuma Hegyek'alatt fekfzik tér-helyen, éppen

¿Tenga- _partjám a’ mely fel töltve, és .faragott

kövekböl ki rakva vagyon, egy сыре, hofzfzan

nyúló falat fotmálvan a’ Viz ellen, A’ \_ïa'.1’osnal';`

сну refzetskéje ,_ külöìnäsò'n pedig annak Kertjei

еду УбтдуЬе vonúlnak-fel , a’ inelyen не;

refztül a’n Fiuméra Vize 'foly-el, 'a1r Tengerbe vé._ ì

ты так *Awa шаг! {от ше1у е’ Vim. "

r
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:al vifzen», annak a’ tengerbe valo ki folyísâig, a’

fpartok két felò'll faragott kövekkel vagynak ki

rakva, és azcekon -vas tzövelfek-bé verve , ugy

hogy a’ Fiuméx-a Vize, egy kìs, Ki-kötö helyet

forman. _ Апопак is Ьете ток kereskedö нам.

Mindazáltal a’ nagyobb rendü Hajok ezen Vizbe,

aunak mind keskenysége , mind nem elégséges mély«

sége miatt bé nem férhetnek, és .mivel Piuma melleît

a’ Tenger fohol-is eléggé nem mély, ki nem köc

hetnek ‚ hanem egy bizonyos mefzfzeségnyire,

mintegy ezer ölre Fiumától állapodnak meg a’ _Ton

gerben, Vas-matskájokat ki vetvén, --

Fiumát, mind fekvéñre, mind magära nézve

kellemétes Városnak lehet mondani. Az ötet Ñkör

nyékezö- Hegyek , ámbár termékçtlen volto'kat és

kövességeket nem tagadhatja'k, nagy fzorgalmatosság

gal vagynak majd mindenütt meg-mivelve , «is Szöl;

lökkel ’s шпиц bé plántál'va. —

. А’ Hegyek' alatt , és az elöbb~is' nevezett

Völgyben fzép Kertek vagynak : а` Fiuméra pedìg a’

Vplgyön le-folyván , еЬЬеп mind Karteket nedve

Нс, mind Malmokat hait,_ és partjain nagy fákat

nevel. Délre Шиша elött a’ Tenger terjed el, melyet

fzembe a’ Velentzei Chersó Szigeœ, jobbra`Hißriá

пак tsuttsa, mely délfelé mefzí'zé le-nyulik, és balra

Veglia nevii Velentzei Sàiget ’s a’ Magyag Litto

rálénak egy réfze határoznak.. Cherso ’s Hiûria közt

Pedig a’ Tengernek az a’ nyilása vagyon, melyen

a’ nagy Adriatìcmnba megyen az út, mely Четки

Várossába is vìfzen.
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A’ mi Шиша: а' Vároft Шей, enuçk nagyobb

Где, vagy-iá az ugy nevezett Külsö-város igeń

зёрен ¿pültg - >Uttzái fzélesek , egyenesek;

kövezettelç, 'A' нами 2. 3. emeletüek', nagy

теша: eg'y' {отёк és némelyek кацапы}: генп
tetre шато Épületek. vAz ol'afz épittésńek egy

jelét lehet ëfzre vgnpi abban, hogy a’- Нага]: tetejì

igen törpék és` lg-nyòmulttak. Rendes паду piattza

Fiumânak nintse`n , h'anein hg а’ Шптёш mellett fekvöf
féfzeů egy tágos helyet melyet Vhámrń felöll Házak

vèfznek körül, annak neveznék, —-— De itt Hajó

épìtrö Hely'vagyon, és itt fzoktak a’ Hajókbol

ki-’s azokba bé rakodni. ` ‘
A.. I` wh ь‘. l  n' -

A’. Belsö régi .Város 1ner igen kirfmy, ё.

.8’. melyben régi Házak, és- fzoross uttzák vagy

pak, gégemen Kai-falla! volt keritve ‚ de топ azok

helyett nagyobbára mind H_a'zak kçritjk, neholott

afòtégi fálak feng арий]; valamint а’ Kapuk-is. -

Ebben a’ fö Templomnál más nevezetes Epü-A

letet nem tudnék. -Ez-is tsak régiségéröl, és a'

Köz Népnél valamely :suda Képröl esméretes. ’

A’. Külsìvßvá.x'qsbal; is vagynak fok régi Ёрш

letek de nagyobb réîfszel изданы á_ll, ~A’ Városnak_

egy тёще a’ Tanger partja mellett , hofzfzan de kes-g

kenyen elnyulik5 hol a’ Tengernek fel сшит és; "
lri-ralgott ypai-:jin fzép fétálás vagyon: 1nulatfság

p_edig, az- „паяц Ашоп \ haláfzó 'seregeçskelg fgem-`

ШОКА? ше!у'_па3у hálojit, melŕeket Hajoból a'.

гематит bé. тещ так Щеп шаг rfi-_»

`
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4:szonként gopdoljg a’ Halakaç bennek _ mind a’ part»

çol köteleknél fogva huzzá , mind a’ Hajóbol melyel

а’ halló után evez, annak a’ Tengerböl lejendò’ ki
huzásár fegittiA ’s ’igazgàtjm -Ã- 1353; fél ora, fot

gyakran több-ls kell , mig a’ hálçik а’ patron

Yagynak, ' '

Nevezetes, a' Városnak ezen a’ réfzén feka

Nád-méz Fabrika ,' és a’_ Fábrika Directorinak Pb.

lotájok.- A’ Fels. Magyar és Tseh Kira'ly Ural

kodása alatt lévä minden Orfzágokban б: Nád-méz

Fábrikák vagynak, melyek ezen 'Orfzágokat ugy

ki elégitik hogy Idegenekre nem fzorulnak, Ezek

a’ Fiumai, és Soproni a’ Magyar Birodalomban ‚ a’

Klolìer Neuburgi és Neulìadtì Aulh-iában , és a’.

Königs-Saali Tseh~0rfzágban. A’ Fiumai leg

nagyobb, és leg terjedttebb Kereskedése is vagyon,

тег: nem tsak a’ Státusbéli, hanem az Idegen Tar

tománnyokat-is réfzelteti. A’ Fabrika Privatusók

Társasága által allittatott fel, mir, 30 I_ìfzrqndöktöl

fogva, de privilegiálva vagyon , és maga't n’ Trieñ

’s Fiumai privilegiált Companlának nevezi, ámba'x`

Trielìben Fábrika nints.  Ezen Nád-mézet fábriq

káló , vagy-isinkább raHinirozó Társasa'g a’ kéfzitg

tetlen Nádmézet, Angliábol és Frantzia Orfzágbol

kapja, a’ mely Orl'zágoknak Amerikai Colellilíik-l

han, az ou: lévö Fabrikákban a’ Nádme'z a’ Nádf

ból (melynek nedvessége) ki nyomatik. Ez a’ ki

nyomott porhonyós Méz, Hordokban hozatik Fin»V

mába. It: azután fokféle mánipulátiokon megyen

kerefztlil a?»RaHinérìaban, af mig fáin kéfzülr Nid»

mézzé так. Ugyan is a’ Nádméznek mely а’

ki-fözéskor :uefzes` yizqel elegyittûfik ‚ (5)191!
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is~ a' Nádméznek öfzve állását, és' keménységêŕ

okozza) több rendbéli fözés kell, mig minden tifz

táralanságtol meg-tifztnl. A’ Nádmézet pedig vagy

Siiveg-Nádméznek, vagy Candis Nádméznek kéfzi

tik , a’ milyet a’ Patikákban fzokrak árulni.' A’
ki fò'zésben lmindegygyikkel egy formán bánnak,

de azután külömbféle Léppen; kììlönös pedig a’ `

Nadméz RnHìneria'ban ,az: hogy mindenféle miné»

můségü Nádméz iránt, és minden ìdö járásban,

más más bána's modját, és vig'yázatot kell tarta

ni, melyekre nézve a’ Nádméz fözö Meiìernek

nagy accuratioval kell lenni. A’ mely Nádméz

Syrup az üßökben, és kissebb Edényekben mai-ad,

az ki mosatván, ebböl a’ Syruppal elegyesf vizböl

mely magában meg-savanyadik , és fon', Nádméz

pálinka't kéfzitenek melyet RuÍLrńnak hivnak. - A’

Ниша; Nádmez raFñnirozo Társaságnak 6. Nádméz

fözö Epületjei vagynak , melyekbe mind öfzve 300

ЕшЬег dolgazik, a’ kiknek lnkások-is mind a’ Fa

brika körül vagyon, игу hogy a’ Na'dméz Fabrikát

a’ Város egy réfzének lehet mondani, —

A’ Nádméz mely innen efztendönként el-vi

так, mintegy 30,0со Másárx megyen, és tsak

annak a’ mit a’ Magyar, Tseh, és Анат: Biro

dalomba vifznek a’ Vámja 500,000 Forintokrl

megyen, melyböl n’ пазу Productiot látni lehet.

_ A’ Nádméz Fabrika Directorinak Häza, meiybell

egyfzersmind a’ Magazinnm is vagyon, a’ leg elsö

if» leg nevezeresebb Ház Fiumában. Ez a’ Fabrika.

Epülereinek forában гении a’ Tenger felé, négy

emelerre vagyon, nagy, ¿s egéfzfzen egy Palota't

шиш. A’ leg uagyobb Városokban-is az elsö Há

zak кадет foglalna helyet, Más mevezetes naiy
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à?!

q.

ЁРйХееек itt nem igen vagynak , a’ Gubernium

Házán ‚ a’Ta_náts Házon és a’ Vâm Házon kivül, —

А" Nádlnéz kéfzittö Fabrìkán вши Fiumában Tof

bák Fábrikák-is vagynak nielyek a’ Magyar 0x'

fzági thányból igen jó Tobákat kéfzittenek, ¿

Finma fzabad Tengeri Va'.ros:l nem Királyi

'Város ugyan de valoban annak nevoztethetik. Itt

azzal-is a’ mivel benn az Orfza'gban a' Kereskedél

сита vagyon, minden анашу nélkiil lehet keres

kedni (*). А’ Város tulajdon Iurisdictioval bir,

melynek Feje a’ Её Kormányozo (Gubernator) ki-is

a’ Városnaijapitánnya.- A’ Jurisdictìot pedig,

réfzint а‘ Kapitány n’ Város Tanátsa'val egygyütt,

кыш: а’ Maginratuans тати gyakorolják. A’

Magiůratus âll két fö Biróból, egy AiTeÍlbr Biró

ból, egy Cancellarìusból és Secretarigsból; :per

két utolsoknak NatáriuÍIi kötelességeik vagynak.
l EzJ a’ rendes dolgokat, mind in políticis, mind in

juridicis az elsö úrbgn el-intézi.

A’ Város Tanáttsa, vagy-is az ugy nevezett'

Kapitányi Gyülés , áll a’ fo', és V. Kapitányból,

és a’ Patriciusokbólr az az a’ Városnak elsöbb

rendü Polgáriból, a’ kik mindenkor a’ Kapitányi

Gyüléstöl vâlafztaŕnak, az elébb való tehetösebb

~ és értel mesebb Lakosqk каши. —- Ez a’ Kapi

tányi Gyiilés mind Iuridicmnokat folytat, (azokat

t. i. a’ melyek a’ Magiiìratustól oda appelláltatnak)

  

(s) Tsak Равна port és Тамань: nem fzabad idk

hoznì. ‘ ‘

l
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mind podig olyan politicuiuokat a’ melvek' a’ Város

пак közonséges Dolgait Шейк. Az elsö esgrben Ka

pitány _Széknek neveztetik, és ekkor IIte van

hátározva a’ jelenvalok fzáma, mely él több-is, de

kevesebb nem jelenhet; a’ _második esetben Ka
pitányi Tanátsnak hivatik., Patriciuspk fokany

vagyńak, és fzámok 5er?.` бога is fel mègyen. A’

Kapirányi Székröl q’ Iuridicumok a’ Horváth v01“

fzági ваша; Táblára mennek; valamint pedig a" _

rendfzerint való kissebb Politicumokban vagy polí

tziai Dolgokban a’ Város Tifztei a’ Kormány Szék
töl yfiìggnek, иву a’> Kapitányi Tanatstól is a’ Dol

50k а‘ коттёпу’ fzél§hez 2 és I.az által a’ Felséges

Királyhoz, vagy a’ F. Helytartó Tanátshoz men

пек, -›

Fiuma a’ Littoralei Kormany fzéknek Helye;

ill _¢z elsöbben a’ Fb' Kormányozóbol ki-is egyfzers~

mind Fiuma , ’s Buchari Vároíìînak Fö/ Kapitannya , és

a' Littora'léban parantsoló Generalis; ámbár ezen

Katonai Tifztjét, mely fzerint Feldmarschall Lait

nanti Karaktere van , kivált Háboru idején nem

gyakorolja, тег: mind a’ Magyar, mind az All_

ßriai Littorale egy General Majornak vagyon külö

nös Commendoja alatt. Mindazálcal a’ Helyben

lévö Militiának parantsolatait adhatja, Rapportot-is

vefzen a’ Tìfztektöl, és Békességnçk idején Parœ

lát is ád, A’ Kormányfzéknek több Tagjai 5.

Tanátsosokból 3. Titoknokból, és 3. Concipisták

ból ’s a’ Cancelláriábol áll. A’ Kormányfzékre

mind a’ Várossoknak mind az egéfz Littoralénak

Igazgaçása vagyon bizva. Emlitettem hogy a’ Kor

{папу fzék minden Políticumokat folyrat , hasonlo
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képpeu Шут]; azokat, a’ mik n’ Kereskedésbëli

Állápotott illetik. A’ kereskedésbéli Törvény ke..

zések is à’ Mercantilis fzékròl (németiil Wechsel

gericht) appelláltatván, a’ Kormáńjffzékben in

téztetnek el. Továbbra pedig a’ Ko'rmányfzék

Kamarai Adminiůratio-is, тег: a’ két Tangeri Váro

son, és annak Territoriumán fekvb’ Helységeken

kivül, még több nagyobb és kissebb Helységek

vagyuak; inelyek a’ Commercialis Kerületnek ne

veztetnek, és a’ K. Катал-8 által birattatnak. Ezek

не]: Politicumait egy ugy nevezett Commissárius

vìfzì, kinek hasonló hivatalja vagyon egy Vár..

megyebélì V. Ispánnyal. A’ peres Dolgaikar рей;

_ а’ Kormányfzék,` Ur-fzékeken végezteti, melye

не: maga ki parantsol, еду Kormányfzéki Tami

tsoft Bironak ki-nevezvéu a’ Commissarius pedig

legale Teûimonium'. — De a’ mi ezen Com-4

mercìalis Kerülemek Oeconomìaz' igazgatasáz il

leti, ebben az Adminiñratio és fö»vígyázás a’

Kormányfzékre vagyon bizva, mely okbol az In

spec'torok vagy иву nevezett Caßellanusök a’

Kormány-fze'knek tefzik jelentésèk'et.'

s   _ y .

" lA’ Korma'nyfzêktöl a’ Dolgok 'ínińé..'

xàüâégekhez képelì , réfzint egyenesçn `a’ AKirályi

Fel=éghez, réi'zint Y pêdìg", külöńösöń a’ Várósok

¿s a’ Kerület роййситаё2 ’s a’_Keŕeskedeffì' k6'

iönségesen tárgyazók, a”Kir. Hély tarçó Тати:—
h'oz , тёщи: (с. î. a’,C'omme'réiaZz`s Kerülçret du»y

i {шьют 1?; катит/116435: ватаг Ее];

Fiumának és a’ Magyar Litgoralénak, топай F6

Kormáuyozója швов Páfpari Sándor Ur ,
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is mind "neve mind híre n’ Magyar' Hazába'n estimé;

retesebbek, mänt sem arról fzüksÉg lenne fzollauom.

Elég: hogy ez az Ur, egy a’ leg-tifzteletre mél#`

több ЕЁ Emberek közzül Hazánkban. -'- '

Av' A* Ki-kam Helyekben a’ jövő ’s menö Hajók~V

ra való vígy-ázás, az ugy nevezett Portus Ka*

itánnyára van bízva, a’ ki-is egy a’ Kormány

fzéktöl függő polgári Személy. Ennek tifztje: a’

Hajók Passussait meg'visgálni; honnan jöjjea

nek? mit vigyenek? mit hozzanak? kiomdni. Ha “

olyan Orfzágbol jönnek a’ mely a’ Pestis mint't`

gyanus , ‚иву Kontumátzot fzükség'es'_ nékiek tar

tani; és nem tsak'a’ Török Orfzági, hanem más

Europai' Hajók-is Kontum'a'xz alá vagyaok vetve,

ha“ а’ „Török ragadozó Hajokkal közösül.

nek. Minden Hajós-Kapitányok pedig nagy bünü

«másA alatt, (példavagyon mint hallottm hogy akafzá

tássalsisfbüntettek) kötelesek igazán meg-vallani;

hogy Török, és Africai ragadozó Hajokkal volt e’

valamì közök? Ha nem volt, és ha nem is а’ .

Török partokrol jönnek a’ Hajók, ’s Pestis hír“

ßntsen, az illyekkel. Kontumátzpt nem tartatnak.

De ha Pélìises hii- vagyog, ug'y' minden Hajó, vagy

kìsfsèbb g. i.“ egx két Hátti; vagy nagyobb , t.

i. 4o. Napi Kdnìmmátzox tartozik tartani. ”Egy meg

egyezés fzerińt ,gf Tgáfzáŕi 's, Királyi Udvar , ésu '

a'__Ve13h_tzéi Kb'z Társasángőyzmt, ugyvagyonlki'
téín'álvaäjo ' `a' Peâŕîsröl ,_ ’s’ ari-ól, Hogy 'n'íioé,

mú вязания]: mi'néf'na' каштанов" kellessen fzabhf

mindenkor ‚ а’ Vélemzeìek шарящими minket, mi

pedig az as` R/èndfzabás'aikacäköäŕes'mk mindenekben;
a* lucky-i: fzeìossań megtartatik“; L_" ' Y
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Igaz hogy a’ Velentzeieknek a’ Pestis Hit.

költésben fokfzor Políticájuk vagyon, a’ iner .

által a’ Kereskedésnek másokra nézve анаши, 'det

ellenben az is igaz hogy ök mindenekét leg-jobban

ki tudnak tudakozni .mindenüm — Az Egé«.:ség

nek fenn tarcására ‘a’ Laîareth, vagy Konrumátz»

Ház van rendelve melynek Gondviselése az ugy

винт Lazarethi Prion-a vagyon bizva. -

Fiumában valoságos Kikörö hely ugyan nin..

tsen mindazonáltal a’ kissebb Hajok mind a’ Finmérg

Vizénél, mind egy más helyen' is ki-köthetnek;

ezen ki-kötésnek egyikénél tehát `(.a’ Питы-61111)

az ugy nevezett Egésség Ház, Sanitás, ésv a’ his

Kontumátz, a’ máůkánál pedig a’ nagy Kontu

mátz vagyon. -- A’ Sánìtásnál a’ Portas

Kapitánytol fiiggö vigyázó fzemélyek, é; egyné

Tengeri Katonák С“) vagynak éjjel nappal, v’s in.

nen adarik a’ Portw` Kapitdnynak, a’ jövö vagy Y

menö' Hajokrol a.’ jelentés, ,a' ki-is azokat azonnal

fzemélyesen meg-visgàlni tartozik. Itt a’ Saniw;

tds Нард! egyfzersmind a’ kis Kontumátz is

lévén, a’ hol a’ Hajók шк egy-vagy két hétig

tartoztatnak , az Emberek az Hajokban töltvén a’ ki

fzabott ido't. Szabad azonban nekiek nappal a’

szni'tásfHáz mellet egy bizon'yos „негде mem

ni, és Fiumni Emberekkel egy bizonyos távolságm

' ЬеГяёйЬе Шань \de erröl Trieûnél többet fzollok),

 

‚Ч “Е

св) 'A' 'ki ‚штанины: ша Касопйк мы, ‘

ощути}; nevezterhemek`mert nem ren-s`

des .ÍxaatonálnI —- Számok tsak иге- magy/en_.`

l
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А" nagy Кишмиша, in’ xńèly à" rńgîfik ki;

köfésnél Úàgyon „ akkor küldetnek, a’ mikor иду

találtatik , hogy 40. ЫарйКотцтасгосКеЦсапапй,

Ékkor mind az Emberek Kontúniátzba menuelr miñd

a" Ротик kirakmamak é's oda iiitettetnek'.

yFiumának Ki-kötö helyénél Tsáfzari ’s Ki-l

rz'ilyi Hadi Hajók-_is állanak. - Az ilyen Hajók“

melyek közziil a’ több Tangeri Ki-kötö helyekj

rìél is vagynak, réfzint ша шок, Ьоёу а’ my'.

Rani Háb'prùá ìdökben partjaink bátoŕs'áêíra;

Iréfzint ar'ra, hogy akkor mikor a’ Gabona’ ki

vitele meg ниши, йзуёггапак hogy ezen

Tilálom meg шпат; е'? Moll egy darab Метя
l fògira à" Gabon; ki-vitel тег volt tiltva, és rsak

Радж: mellett leheœtt ki vinni, á'zért ha vala

. nier Hajó Раджа` nélkül vifzéri, 'e` Contra

band, '- â’ Ha'jó el-fogatik és terhe corzfìscál-

taŕik. '- Ezeń Hajókon rendes Tengeri Karo

hält „души , kik еду Trießben lévö Tengerf

lllájortól шнек. (а‘ Hajókról Trieiìnél töbï

Ьёс)

_ Fiu'mínak Lakossai kiknek fzámokat hat ezei-rci

\ lehet verni többféle Nemzetük. Мазут-61: igen ke-`
vesen, vagynak; és tsak azok,v a’ kik a’ Kor-y

mányfzék Tagjaì: ugyan tsak a" Kormányfzéknél?

is többnyiraOlafzok fzolgálnak. Ezen Мешает:

béliék külömbèn is fzámosok, és ugy lehet mon

dani ‚ hogy ai elöbb való L'akosok Kereskedòk

és’ шедшими majd mind Olafzqk. ff A’ Vârofì .

Т11`2ше$е1б1к és más ele' való Lakosok идут 1crè
Фе: flex-int Horváthok, minthogy Fiumábmil é's a'

п.
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iittomléban, az ai erederi Nemzettség; 'mindaz-`

¿Ital ezek is ugyel-Olofzosodtak, hogy kìvált egy-îv

más’ Társáságábań többet olafzul mint horváthul

Bel'zélnek. - Söt a’ közönséges Dolgok-is (vala-`

mint Buchariban-is) föbbnyire olafzul folytatód#

па}: a’ tanátskozásokban, déákul rendfzerint tsak

а’ jurìdìcumok és a’ felyebb menò' Corre/¿bon-

dentl'ák folynak С“). А’ Lakosoknak nagyobb`

réfze Horváth. Mind Nyelvek, kevés külömbség'

gel, mind öltözések olyan mint а’ I-Iorvaïthok-v

hak'. _* '

` 1 . ` ‘) « л- -

Nénietèk kevesén laknak Fiúmâbań; ¿è iff

êgyébb Nyelvet nem is igen hallani hanem vagyf

òlafzt, vagy horváthot. Magyar Uraink kik ‘a’

Kormány'fzéknéx „дурак ‚ rsakmagok kßzr шин;

hetik Anyai Nyelveket , merc más Мазут-ока

ritkán találnak, -- Vagyon игуан itt .egy Magyaf ' `

Nyelv Professor, a’ Normalis Oskola mellct; de`

minthogy a’ Magyar Nyelv tanulását песец-(„шт

Studiummd itt fem tették,` тем: и; is valaminr

Horváth Orfzágban nem fok „hafznot tefzen a’ Pro.-`

fessor.- Négy öt járja Letàkéjétg nékem magi

bizonyitrottá; hogy a’ ñz'etélt fajnälja ply шиш

` vermi; 

.¿\

I Lehét mondanf Богу Flurhálían' e'gÉlì ¿Ólafë

tonus vagyon, melyet ai embeŕ mi'helyt сваи a."

 

(à) `A’ Kormán'y-fzék lrxind'eneket` “и!“ ‚

rat.' . ' 

Rl ^ ‘ 1.1"’.

t
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köz-rend’ Társaságánál еду grádittsal felyebb крах

mindjárt éfzre véfzen; de fohol fem tettzik e’ job

ban-ki, mint a’ Kávé Házokban. Fiumában,

ámbár kitf'my Város, hét Kávé Ház vagyon.

ltr a’ hol az ember fok Embgreket мы egygytinr,`

az olafz fzónál egyebet nem hall, olafz Ujjság

nál тай nem kap z és ha. tsak olafzul nem не: va

lamit, meg nem értetik. A’ Vendég Házakban

{за}: nem éppcn Еву vagyon. A’ mi Fogadosunk

egy Fiumába házasodott Magyar volt, és ‘mind

magyarul, mind feleségével egygyütt németlìl jól

befzéllett, штаны a’ Kontóját olafzul tette

fel. - ‘

It: Théátrum is vagyon; ebben is Olafz 16:6—

kok jádzottatnak. 

Miért legyen ugy e1 olafzosodva Шиша , kön

nyen által láthatni. — Ugyan is mind fok Olafz

Lakossai vagynak, mind pedig nagyobbára Ola,

i'zokkal, u, m. Velentzéiekkel, Nápolyiakkal Pá

pai Birtokbélìekkel vagyon Kereskedése. — A’

mit itt Fiumárol meg jegyzek az Olafz tónusrol,

azt a’ több Lìttorális Városokrol, ugy ты

Buchariról ZenkrölCarlopagóról is `lehet némü némü

ke'ppen érteni,

Fiumát Kereskedéséröl fzükség meg-jegyez

ni. A’ Magyar Orfzágról ide hozatott Gabona,

Dohány , a’ Horváth Orfzágról hozatott Fa

(тау réfzint Hajúknak réfzint_hordóknak és ab

44444;]
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„i-ísn'tsolînak ша) és az ngyän onnan паду bövség.

gel jövö Fa-f'zén, С“) föbb ponrjai а’кезгезкеаёзт

mk. —- А’ Gabona, és Dohány egy шит a’

Litterále'ban kél-el , és a` Doha'nyból a’ Шиит

Fábrikák Tobákot kéfzittenek ; de nagyobbára :mnd

Olafz Orfzágba,.annak fok réfzeibe viletik, Т A’

Fa réfzint itt kél-el, de inkább Kül-foldre ‚ és Tl'iellbé

vitetik, a’ holott a’ Hajó tsinàloktól , és a’ Porteka'lkat

küldözö Kereskedökto'l hafználtatik._ А‘ Szenet Ve-à

lentzébe és Ancona'ba vifzik,v Magyar Orfza'gi `s

Horváth Marhával is vagyon itt Kereskedés, de

nem пану. Ugyan is itt kevés kél-el és не, a’

mit kívált Horváth Orfzágból ide hajtanak is, in.

nen Trìeůbe парик, ’s ott adják el. A’ mer

Max-hik М. Orfzágból Laibachon által ide hzljtatnak,`

a'zok innen vitetnek-el n’ Vizen Olafz Orfzágba, ~`

Trieiìben és Görzben vagyon a’ nagyobb Мать:

Ke`reskedés. —

А’ Nádmézzel гам Keneskedétì émlite't-4

tem. ы l

A’ Fiumai , és az egéfz Linoráléi Kereskedés,

tsak nem egéfzfzen activum, Ugyanis it: idegen

Portékát annál kevesebbé vefznek, memöl többnek

lz Orfzágba _való y*bé-vitgele tiltva vagyom —- На:

\
 

С“) Egy Fiumai Kereskvedò'vvel Velentzeî Keres'â ‚

kedök Egyezélì пенек ‚ те1у fzerint ò' 20,060' l

Mérö Szener-killd nékiek, Métò'j'ét 4; Máx-f

jason. - ‚

,ná
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mában és az ege'fz Littorálriban femmì fem Contra

band, de a’ fzéleken tnl vinni nem fzabad. Vagy» `

nak mindazáltal olyan Artikulusok, melyek 111116

nösön fzükségesek. Elek p. о. a’ Tengerì Só,

Olaj, a’ Kávé, és más olyanak. Eze'ket Velen

rzeîek és Nápolyiak, Velentzei Башмак, Ragusaiak,

Török Orfzágiak1 hozzák Tengeri partjainkra. А’

‘ Тёщ]; Hajók Mátrátzokut, Рою-отгона: és Levan

_tei Gyiimöltsòliet-is hoznak, mindazáltal ezen ре—

vezettfide-¿m Artikulusokkal is fem Fiuma, fem a’

több Magyar Tengerì Városok лаву Kereskedélì

nem üznek az Orfzágba bé, hanem ezt inkább a’

Tríefliekre bizzák. - -

A’ Magyar Littoráléi Kereskede's állapotjáról

jobban lehetöitélés végett némely dátumokat melyek

ròl igen hitelesen értekeztem,'e’ következendök

ben kivántam még~fel jegyezni. I

Az 1703dik efztendötòl fogva az Iyggdikig,

_ а’ Magyar Litroráléba való/Bé-vitel (lmportatio)

efztendönként т és 1 if: Millio Forint кбит ha

tál'ozodotf Summákra vettetett; aval а’ kîìlömbség- l

gel :'hogy а’ ше1у efztendöben igen fok kéfzületlen

Nádméz , (melynek árra 2- 4 Száz ezer Fo

rintokra ment) hozatott bé: a’ Bé-vitel betsének

Summája , mivel 'a' több Artikulufuk Be'-vitele еду

arrinyt таи-мои, olyankor annyival nevekedetr.

A’. kél'zittetlen Nádméz után-‘a’Török-buza

тау Kukurirza tefzi a’ велят második Rubri

щ— -.. ‚Ад. -   .  : > .-_.3.
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cáját. Az a’ Summa, mely ezen Termésértnagyob

bára a’ Pápai Tartománybélieknek ,_ kissebb

réfzint pedig a’ Veléntzei Birtokbelieknek Биш

dik, közönséges efztendökben IOO és 120 Forin

Vtokra megyen,

‘ » s

_ A’ harmadik nevezetes Bé-vitel’ Artikulussa,

a’ Tengeri Só , a’ mely Apuliából és Siciliábol is,

a’ mi Birodal-munkbeliek’ Hajóin (mert tsak ezek

nek fzubad azt èl-hozni partjainkra) hozattatik,

egyediìl a’ K. Kathara által vétettetik, és ertol a’

Nápolyi Igazgatásnak, egy Conventie l'zerint

meg-határozbtt Arron ñzetödìk. Ezen Ártikulu

sért efzteridönkénr юо 5- 200. Forint Summa

mégyen ki Orfzágunkból. `

A1 кипа, (Ехроггайо) az elöbbis neve

zett б: el'ztendökben mintegy 2 i Millio _Forint

éröré ment efztendönként. A’ Gabonán kivül a’

melynek tsak. egyedül 2 MillioForintokra vetterhetik

efztendönként egy általjában az árra, a’ Dohány

n téretödik a’ Iii-Vitel’ második Ártikulussámk, és

_ 200— 300 ezer Forintokat tett elhtendönként, a’

nevezett idö fzakafz alatt.l

A’ mindenféle lágy Fa’ пешей, а’ mely del'z

мыт, létzekben abrontsokban, ’s más Kéfzité

sekben ki-vitetödik Ckemény Fát' nemÄfzabad ki

vinniìés a’ Fa-fzén, egygyütt véve 150 —-250

` ezer Forint éröt tefznek. A’ negyedik rendbe jö

hetnek az Üveg-portékák melyek Tsutsitzán, a’

Károly Utja mentiben kéfzittetnek, és föképpen

\
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,Senegagliq'ban a’ Pápai Tartományban adattate

pak elt g

Végre a’ több de fokkal tsekélyebb bafznot

hajtó Aljtikulusok; a’ Наши ’Sir, Viafz, méz ’5.

g, t. melyek fginte' fzámba fem ушек.

А' Kél'zìtett Nádméznek-îs egy jó réfze'

Külsb' fo'ldre vitettetvén,y abbo'l-‘is egy alkalmas

Súmma bé jö, '

Még аз: lehet fel-vennî, hogy' efztendò'nke'nt

¿ltaljàban I. vagy 2. Hajói a’ réfziinkröl való ‚.

vagy [dagen Kereskedöknek , melyek, Fiumában

Portó Réban , vagy Buchariban épìttettek , Külsö Or

fzágban el-adattatnak; a’ melyért , egy Наш rend-

‚ fzerint 20 ezel: Fol-intra vetve, еду ujj nye

.` fçgsség lefzfg a’ mi Binodalmuqkbçlieknek réfzefvé.`

Mind ezen mondottakból pedig"kì v'tettzìkx

Воду а’ Kereskedésbelì Bilangï (szon Resultatumok

ból itélve ‚ melyek a’ Vámbeli Tabellákból világo

Suk) a’ Magyar Littorálénak nyerességére üt-ki,

иву pedig: hogy a’l ki-vìtetetr Terméseknek és

más Áruknak betse, a.’ bé vìtetteknek betsét, az

glöbb nevezett б: efztendökböl мне, i* és I

МЕНЮ között határozódott Summával multa felyůl.

к Ezqk fzenint a’ Littoráléban а` pénznek sokgsodnì

_ és aïGazdagsâgnak парк-(Я napra nevekedni Rellene,

¿il? {оптика kell venni; llogy a’ инвенция; а?
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magok Áruiknak Transportjáért igen nagy Summá

kat fizetnek a' Szeketezöknek, a’ kiknek ke..
zeikbeny aa pénz _utoljára ugy fzollván el-véfz;

mert ez a’ neme az Embereknek azt igen el-fzokta

fetsérelui kox-helység, és mértékletlenség által. De

továbbá nagy réfze a’ Littorálébeli Kereskedöknek,

nem a’ maga , hanem többet a’ Bétsi Kereskedo'k

pénzével, kereskedik, ngy hogy a’ nyereségnek

nagyobb réfZe ezeknek jönn kezeikte. -

‘A’ Fiume mellett magát fel emelő nagyobb

Hegy tetőn, egy Terfzakt nevü régi Vár , ’s ev

i vel egygyütt egy Franciscannsok Klafh-oma és Tem

ploma, nem külömben Terfzakt nevü Falunak egy

réfze , (mert más réfze a’ Hegyen túl, egy Völgy

be vonul le) fekfzik. - Ehez a’ Várhoz és

Klafìromhoz , Fiumábol egy gyalog és egy fzekér

nt vifzen; az utolso nagyon kerülő, de az elsö

mindjárt a’ Város véginél _a' Fiumerán lévö hídon

ytúl megyen fel a’ Hegyref- Sokat és mintegy

400 gráditsokat kell hágni, míg az ember fel jut, ‚

de külömben a’ fel menetel nem alkalmatlán. Es

mely gyönyöriiséges ki-nézés vagyon ezen Magos

ságból! Fiumát, az elötte fekvő Tengert, Chersó

és Veglia Szigeteit, Hilkia partjait, a’ Fiuma me

gett egy kellemetes Völgyöt formálóv köfziklás

ugyan, de Szöllökkel ‚ és ezek közt fákkal, ’s

vetésekkel, borított Hegyeket, - ama kellemetes

Völgyben a’ Fiumára Vize tsavargo folyását, a’

Kerteket , és aÍFolyótol hajtatott Málmokat - mind

ezeket egy ,tekintettel látja az ember a’ Terfzakti

Tetőt-öl. Éppen ezen Hegy tetőn a’ Franciscana

в

к
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ŕsoknak egy fze'p Erdötskéjek vagyon; a* mely máx

magában is gyönyörüség, met: ezen köfziklás Негус:

ken к0г111`13е1б11п1т$еп Erdö.

A’ TerfzaktiVaîr, avnlt régiségifmuratja. Еж

g’ Frangépánok birták, a’ kiknek Maradékok

elsò' Leopold Tsáfzár és Király alatt el töröltetett.

Maß valamint Terfzakr Helysége, a” Buchari Vá

rossa Földjéhez tartozik.  A’ Várhoz közel a?

Baritok Klaflroma, és Temploma vagyon;' mind

çgyik`ó Epületu- >A’ Templomban fok Fran

gépánok feküfznek, melyet Epitaphìumaiklmutat

рак. Ez а’ Templom afrol-is emlékezetes: hogy

a’ Legenda mondvása fzerint az Angyalok, mikor a?

Boldogságos Szüz Mária Házát Lorettóba vitték,
lnbbzm a"Tem_plomban (jóllehet mef'zfze férre az

egyenee utból) nyugodtanak meg.

v Az itt lévö Françiscanus Barátok, arról meg

jegyezni méltók, hogy ambár az ö Szerzetjeknek,

mint Kolduló Barátok Rendinek fohol i-s Birtokának`

1_enni nemífzabad, még is ‘òk Birtokosok. Ugyan

is а: Klafh'omhoz még némelly Allodiális Fundusnk

tartoznak Terfzakton , és ezeket ök örök tulajdon

ban birják. A’ különös engedelmet erre nékiek

a’ Romai Pápa нага, de ne1n_cud0m hogy melyik

Kira'lytol vagyon elsö Collatiojok; elsö Leopold.

töl nyerték azomban a’ Conlirmatiot. Jollehet egéfz

Terfzakt a’ Buchan' Várossa Jurisdictìója alatt

vagyon, a’ Franciscanusok a! magok Birtokokkal,v

az alóll ki vagynak véve, és egyenesen a’ Kop-g

Inány-fzéktöl fiì'ggnek.` А

4 I -f J»,
ad» zal'. _np-x -
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Fiumábol a’ Tengeren Portó-Rába és Buchariba

mentünk, egy tsinos kis Hajón, melyen rendfze

rint a’ Fö Kormányozó Ur, és máleormányfzék

béli Tagok, ’s Vároli Tifztviselök _fzoktak a’ kö

zel-lévő partokra menni. Egy Tengeri - Katona

ч Kormányos, hat pedig Evedzö vólt.  A’ Tanger'

:igen tsendes lévén , ámbár Tengeren foba fem vol?

tunk, femmi változás nem ért minket, és minden

félelem nélkül is mentünk. Harmad fél óra alatt

Porte-Rénél ki-kötöttünk.' A’ tökélletesen jó és

bátorságos Ki kötö belly/ek ritkák: Portó-Rének

pedig olyan vagyon réfzint a’ Terméfzettöl is ad

va, de kivált képpen Mefterség által kefzülve:

hogy mind a’ leg keményebb fergetegek ellen bá

torságban lehet , mind pedig а’ leg nagyobb Hajók- '

'is, a’ partnál kiköthetnek és ott ki rakodhatnak;

ngy hogy a’ mely Magazinumok a.’ parton vagy

nak, azokban a’ Hajokból tsak egy delegán tafzit

tarnak által a’ terhek.  Károly Tsáfzár és Ki

rály kéfzittette ezt a’ Ki-kötö helyet, egyr. mellette

lévö rendes Hajó épittö hellyel (Schiffswerft) legy

gyütr. _ - A’ кишка kettős; az egyik öble

nagyobb, a’ так kissebb. -— Az ide ragafztott

i Rajzolat Portö'Rét- igen jól ábrázolja.)

Portó -Rét Falunak lehet nevezni. Hegy alatt

.és Hegy oldalba fekfzik, épülése pedig rendetlen ,

mert a’ Házak nagyobbára fze'lyel fzórva vagynak'.

Azonban a’ Hely Naponként inkább épül,“ és több.

több Emberek kezdenek oda telepedni.V À’ Lako

sok mind Hoiváthok, Buchari Vámssának Határán

lévén ,j annak Jurisdictioja alá is gartoznak,

*i
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Kereskedésre , és a' кидаю дЬе1уге egy Portus

Kapitány vigyáz. .

Meg jegyezni méltó Portó Ré, a’ hires Zri

nyiek Kaftéllyáiról. Tudni kell azt , hogy a’ Zri

луг, és Frángépán Família Horváth Orfzágban

felette nagy Jofzágokat bírt, és hogy az egéfz

Littorale mely akkor Horváth Orfzággul egy volt,

réfzint a’ Zrínyiek, réfzint а’ Frángépánok által

birattatott, ezen utobbiak pedig a’ Littorálé mel

lett fekvö Velentzei Szigeteket-is bírták légyen. -

Az egyik Kañély a” mely régebben Paulinusok

Klaûroma volt, de ezeknek más helyre lett által

tételekkel a’ Zrinyiek Kaüéllya lett, a’ part felett

magosslabban fekfzik. Tágas, és fok alkalmatos-I

sigu Epület, egéfz belsö alkotása pedig mutatja

hogy Шамот volt; egy Templom-is van benne.

Ebben a' Kaûélyban, mol! a’ Portus Kapitány ; a.’

Pléba'nus, és az itt Örizetre rendelt Katonák lak

nak; egy Oskolának-is van alkalmatossága. — А'

második Kañély melyet az elöbb említettnél régibb

nek mondanák, emettöl bizonyos távolságra egy

dombon, a’ Tenger partja felett fekfzik. Ez a’

maga fzép épségében той—18 fenn áll', és egy te

kintetet érdemlő Régiség. Négy fzegeletre épült,

és négy kerek Báñyákkal bír; a’ Szobák pufzták

ugyan, de némelyben közzüllök régi volt ékessé

gek meg tettzik. Többnyire Márvánnyal vagynak

ki rakva.
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Az` egyike a’ Várbeli kerek Bistyáknak (Run

dellának) arról emlékezetes, hogy ebben a’ mint

_mandatik Zrinyi a’ vélle egyet érterr fö Emberek~

kel az elsö Leopold ellen való öfzve Esküvés ta

nátskozásaìt шпона, -— I

Ez a’ Szoba Márvánnyal tsillag formában. ki

van padimentomozva, felyül pedìg a’ Stokaturán

ßnnek elötte egy ró’sa volt, azért is neveztetett ez

az öfzve esküve's: SuÍïROSa tartatott òfzve es

kiìvésnek, A’ falban egy vak Ajtó van, és ezt

annakÄa’ helynek mondják lenni , a’ melyben Zrinyi

Pétemé, a’ tanálskozásokat titkon halgatta , тег:

а" mint mondatik a’ Szoba régentén Spalìrral bé

volt vouva, a’ mely által a.’ halgatodzó és azután

Férjét Iö Leopold elött (а’ mind mondatik) bé vá-k

doló Afzfzony, à’ vak Ajtórban el fedeztetett~ -

Ezen Kafìélyt egy Fiumai f6 Kereskedö Em

', ber a’ Kamarátol ki-árendálván , abban Gabona Tár

já_t h_elyheztette.

Portó Réból bajón Buchan-iba темы. 525:

razon fokkal közelebb vagyon ez а" Hely Fiumá

hoz , d_e Tengereu mefzfzebb: mert a’~mint a’ Hor-`

váth Orfzág Mappájábol is' meg láthami, a’ Ten

ger Portó-Rénál be' fzorul a’ fzáraz Föld közzé

és Bucháti Várossáig egy hofzfzu Öblò't formál , a’

mely был egyfzersmind еду а.’ leg jobb Ki kötö

‘ helyek közzül, тег: a'z ide bé vonuló Tenger k6».

rül van véve mindenürt Hegyekktel , ugy hogy az

içle bé-g'ött Hajók? minden vefzélytöl шишек,
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Kevés'Tengeri Város ditsekedbetik ily derék és

ily nagy Kí-kötö Helyel, a’ melyben a’ leg fzâ.

mosabb Flotta-is el-térne. Az ember ezen tengeri '

Öbölnek hofzfzán fel felé evedzvén, tsak hamar

Bucharit meg-látja. Nem mondhaton mely fzép

tekintetet ád! A, Tenger Öbljnek végében lévén

fekvése, a’ partról, melyen Epületei egy görbe

forban állanak, az ötet háta megett környékezò'

Hegyek oldalára fel vonul, és egy gyönyörü Am

phithéátrumot fzemléltet magában. - A’ Város

kitsiny, és Lakossainak fzáma nem megyen többre

зооо nél; az alsó Város a’ Hegy allyában, a’ felsö

pedig a.’ Hegyen гении. ‘Еиеп utolsó igen fzoross,

és nem fok Házakat I'zámlál; régente kerítve volt,

de той tsak kevés helyeken állanak fenn Kif-fabi.

_A' Város, egyik fzegeletén Zrinyinek egy régi Vára

áll , a’ nagyTemplom pedig mely moll ezen felsö Vá

rosban épi'l, munkás egy építés; de femmi pro

portioja fem fzépsége nintsen , és kiki. láthatja

hogy Bucharinak igen nagy. - Egéfz Buchárit in

kább külsö tekintetire lehet fzépnek mondani, mint

fem belsöképpen. Ugyan is utzái fzorossak egye

netlenek, azonban a’ part felé fekvö réfz derék

Epületeket mutat. —— -

Énebarinak nagy és bátorságos ki-kötö helye

azt tselekfzi: hogy itt a” Magyar Orfzági Ter

'mésekkel igen nagy Kereskedés üzetik g és

hogy Шеи а, Gabon-ík el vitele végett több

Hajók gyülekeznek öfzve azoknak el vitelére, mint

vFi'umában, «7_
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~Bucháribol Шпана felé vifzfza indultqu a’

Tengeren. Portó-Rénél a’ Tenger Obölböl ki-jövéu

{Шиша felò'll egy kis ellenkezö Szeliink volt , mely 

okból nagy fáradságba tölt Hajossaìnknak az eved

zés. Mi-is a’ Tengeren járatlapok,\cgy kevésé

meg-fzeppedtünk a’ Szélnek nevekedését látván,

azonban tsak hamar Fiumában valánk. -— Fiumá

ból holott még egy паре: mulattunk Trieñ felé

vettük Utunkar. - ` '

А’ Lìttoràlé .

Minekelötte még egy fzomfzéd батя Földnek

lè-ìrásába belé erefzkedném,.akarok a’ Magyar

_ Littoráléról, némely közönséges meg jegyzéfeket

tenui. -f` '

Lìttorálénak neveztetik, Horváth 0rfzág

пак az a’ réfze , mely az Ádriaticnm Tenger mel

lett fekfzik. Dalmatiából a’ Magyar. Littoráléhoz

femmi fem tartozik .‚ hanem ha Zenknek és Karlo

págonak vidékét, hibáson Dalmatiának nevezzük,

Az egéfz moftani Litroràlé', mely Maria Théréíìa

Királyné idejéig Horváth Orfzághoz , és Severin

Vármegyéhez tartozott, tsak ezen Királyné által,

vétçtett kîìlön Iurisdictio alá , a’ 1i1ely ido'ben Seve

rin Vármegyének más réfze Zágráb Vármegyéhez

kaptsoltatott. —

Maria Thereña Királyné v01: а’ Fiumi Kor

mányfzéknek fel `állitt¢5ja,4 és akkor ogyfzersmind
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Piumát is , mely régibb забыв] fogva Magyar Ora

{дадим tartozott, de Camiolìához ragaleatott, és

#Trieíìi anernium alá ndanatott volt, Magyar От

fzághoz vifza foglalta, A’ Littorálé 4. Tengeri

Va'rosokbol, és az иду nevezett Commercialis

Kerülerböl áll. A’ Városok: Eumá Buc/lari,

Zenk és Carlopago. Ezen ké: urolsót oda

ízükség шалаш, a'mbár a’ Kormányfzéknek igaz

gatása alatt nimsen, Azonban a Kereskedésre néz

ve a’ Kormányfzék ezek irántìs vigyázással

vagyon , és az ott lévö Katonai Comendánsról, a’

Kereskedés dolgában tudosìtásokat vefzen (Ú.

Helységek az ¿géfz Littgrále'bań Зоап тазу:

nak, melyekiközzül nyóltz a’ Buchari Városéa

Fòldjén fekfzik, a’ többi teha't az игу nevezetct

Commercialis Kerülethez tartozik. A’ Városok

miképpen igazgattassanak, immár emlitettem. Ezek,

törvényes dolgaikban Magyar Törvénuyel, és a'

шавок Лэесёай: Statutumaikkal élnek. — А’ _

Commercialis казнены is emlékeztem. Ennek

LakossaiP K. Kamarai földò'n lévén,l a’ Катай—

nak adnak dolgos fzolgálatokat, M, Orfzági, és

  

(*) Zeni valóságos Királyì Város, és az Ог-а

fzág Gyùléséi'e Hô'vetet-is küld.~ Mindlzáltai

valamint Сапер/130 Katonni Iurisdictío alatt

van; ugy hogy tuaajddn Magilìrátussátol függ

ugyan штанах, de ugyan ez, еду Katonai

\ Commendánstól függ; és a’ Magtus ennek

helyben hagyása nélkül nem tselek`edhetik;

peres dolgai is Katonai Forum eleibe теп—

nek. — Igaz hogy kül'o'nò's. -

. щ
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refpectìve Horváth Orfzági Urban-img fzerint.

Minthogy azonban a’ Kamarának az Erdökön ki

vüi, kevés Allodiumal' vagynak, azérr nagyob- l
bára a’ Parafztok Robottjaikat pénzel váltják meg.A

Az egéfz Litrorálé 7 Ш Mértföldet téfzen; НОГ:

fzába 7. fzélében hol l. hol I 1} 1101 tsak ё Mfld,

Мёд is ezen a’ Földön 30,000 Ember lakikf, С“)

pedig mibdl élhessen ennyi Ember, olyan Földön

mint a’ Littoralénak Földje? ki~ki méltán kérdez~

heu'. Merz ez a’ Föld tsupa Hegy Völgy, tsupa

követs, fövény, és Kö-fzìkla. Mely паду mun

kával lehessen itc egy darab fo'ldetskét meglzán

tani , vagy-ìs inkább тез-Кармы (mert nehéz itt a’

Szántás) azt könnyü gondolnî. Kivált a’ Szöllö

Hegyek mivelése, mely ifzonyu fáradsággal jár!

на sok munkávàl a’ nagyobb köveket a’ fzegény

Parafzt ki-áña, és ki kapálta ‚ még akkor fok

helyeken földet és trágyát hord fel a’ hátán a’

Hegyre , és ugy téfzì annak fzáraz és köves föld

jét a’ Szöllö termésre alkalmatossá. De vefzik is

hafznát fáradságoknak; mert a’ nagy fzorgalma

tossággal mivelt S'zöllöknek , mind a’ meleg Egtáj ‚

mint pedig a’ Tengernek ki-gözb'lgö nedvessége föt

maga a’ földnek követsessége-is (тег: а‘ kövek

mefzesek) fokat kedvez, ugy hogy mind пазу böv.

ségben ,_ mind különös jóságu Borokat termefztenek,

 

С“) А’ Litcoraléban lakó Né nek Contriburiója

Fiumát és Buchan-it Vid kével 4idc; értven, _

azonban Zen/let és Karlopágót mint molt» ’

a’ Határnokhoz fzámláltatódo Helys eket,

Vidékeikkel egygyüt ki vévén, 3692. frok

ra mégyen.
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és az иву nevezett Teńgeri Bornak körül-bé, föŕ

meí'zfzebb is паду kelete ’s érdemev vagyon. Hogy'

n’ Szöllök a’ leg fzebb Gyümöltsösökkel telyesek

azt elnlitetrexn Utamlíàn; a’ vetések is' rendfzerint

à’ Szölük közt Vagynak. Alz itt terlnö Gabonák

пешей: В112а, Rós, Zab, Arpa, Haritska, Ku

kuritza; de mindenìk nemböl kevés terem a’ La

kosok fzükségeinek ki elegittésére. Leg jobb Efz

fendöben annyi terem a’ Föld mivelönek , la’ miveI

két Hónapnál tovább bé nem éri. ~ Azért-is ré

f'zint' a’ Нот/11:11 Orfzágì ngona és kiìlò'nösöń

nz Olafz Orfzágbol hozott Kukuritza által fegittílŕ

ma'gokat.- ‘

A’ Szö'llö' mivelésen kìvül (melrtv ai’ Szántaïsl

vetés fzámba fem jöhet) a’ máíìk {б Е1е1е1п módjat

а’ Littorálé Lakossainak a’ Hajókázás. A’ Hajók.'

`ra mennek Hajósoknak vagy-is ugy nevezett Má

t'rózoknak. A’ _Kereskedök t. i- bizònyos ’Soldért'

еду ideig ökeê Hajóikra meg fogadják, és ök~

mefzfze Földekre e1 menvén ezen szlgálatjokból

pénzt keresnek. További Elelem modjok, ia’ Há

láfzás; ebbò'l is fokat keresnek. A’ Fuvarozási§

паду 'keresetek , ugy hogy némely Efztendöben

40. 5o. ezer Rforint circulál a’ Lakosok közt tsak

tsupán, a’ Fuvarozásokból. Végre a’ terek hordásgì

Képzelni lehet, hogy oly fok Hajóknak шедшег

11е1ёзе111°е ‚ vagy ki iìrittésekre, és a` terheknek

bizonyos helyre való Vitelekre, oly fok Hajókhoz;

fok'Emberek is kellenek. Ezen fáŕadságra. a’ Lit

mrálé Népe, kivált pedig az Afzfzonyi Nem küi'

lönëszm adja` magár, és ebböi is hafznot lám;-v
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_ тет gondolná nz- embef, hogy ¿gy мяту оту

terheket шипа e'1~birnì, mirit a’ milyeket itt virmì _

ш, Гас egyik Ki-kmö helyml a’ máfìkra, 3—4

és több òrányi földre-is Porrékákat vifznek hiro

kon. _' Magam láttam hogy egynélvány Afzfzo-‘ly

Fiumából Buchariba Török Mátrárzokat vift a’ há

tán, a’ mely tereh egy Szamârnak is elëg lett vol

“ па. Mál'zván a’ 1:5 nagyobb Hegyeken és terheket

vivén, {сипай-15. '-' De külömbsn is itt az

Afzfzon'yok, valamim; az egéí'z Horváth Orfzágbarï,

Мене dolgosolx,l és a’ Férjfìaknál fzorgalmato.

Sabbak.' '

A’ mì ezen aiföldöń a’Marlia tártáTt Шей: ав

'tsekélységg mertìit't a’ Márhinak elëg Lege'löje' nin

tseu, és az egéfz Vidék iâ nem Matha tartásnak'

való hely. —- Azért is a’ Parafzt tsupän-tsak

ai’ Szekerezésért tart Marhát. Juhot, Ketskét-il

tartanak'; ámbár nem nagy fzámm'al.- Igan hogy

itt a’ Legelö так; mindazáltal még a’ leg Капе—

sebb helyeken-is olyan jó гм fzép fü terem ného

lost, hogy a’ Matha küiömbet nem kivŕnhat. -î

Fiumához крае], Skriljevó-nál nagy Mal-ha

Váïâr fzokntt тащат? , a' hová Magyar és Horváth

Orfzági Marhák magy fzámmal hajtatnak , és a’

Наташа, Triefìiektöl és Velentzeiektöl meg vé

tetnek, Ezen Marhák azonban tsak a’ печени

helyeke'n lvaló fziikségrevétetnek meg, 

A’ LittoraleiLal'xoßoÍ: ńñndnyâj'oń Hofvíthok,

Vallásokra nézve Catholícusok'. A.’ mi Мец Teri

' s



274

geri Vidéknek Kereskedését illeti, erröl Fiumánál

fzollottam, Hogy ennek Várossaiban a’ Gabonával

való Kereskedés mindenek felett elsö és nagyobb,

azt is említettem. Itt tsak azt jegyzem meg, hogy

a’ mult i794dik Efztendöben Novemberig a’ Lit

:oráléból ki vitt Gabona, 5oo,ooo Méröte ment.

“Trieliböl ugyan azon Efztendöben I. Milliomat

vittek « ki. \

”További Út.

Fiumán tul egy kis óra mulva. ki mégyen

az ember a’ Magyar Birodalombol. Itt Hannintzad,

Vám , és Viütatio alá vagyon kiki vetve. ~Ugyan

is Harmintzad a’ Széleken mindenütt, Vám pedig

az бита Provintziákban, mind a’ fzéleken, mind

pedig az Orfzág utjában majd minden 3 --4Mért- ‚

földnyire vagyon ,  ugy hogy ez, az Utazo~

пак nem kevéssé terhes. - Ide замы az is, hogy

a’ Tsáfzári K. Vámokon kivül a’ Földes Uraságok-is

fok Vámokat tudnak fel találni. -

A’ Visitatìo azért történik, ne hogy Valaki

tiltott Portékákat , az az Contrabandot vigyen be',

mint p. о. Dohányt, idegen Pofztókat és más Ma

tériàlékat. — Ha az ember azt akarja hogy itt

minden Portékáit fel ne hányják, el ne mulassa

lhogy Fiumában- egy Vám Ház beli Tifztnek jelen

létében azokat "Ládáiba bé rakja , és azon

Emberrel bé-petsétteltesse. Itt Passuû is kell elö

muutni, külömben tovább nem ereÍZtik az Uta

zót. - A’ Gránizontul : Carnioliu. ——— Az elsa Рона

и.
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Lipper, innen két Репа Mattérz'a, innen ismec

нет) Trie/Í. Ebben a’ Vidékben az ember jobb

rendbe Гида; ámbár kissebb) Falukat lát, mint

Horváth Orf'zágban. A’ Lakosok a’ Horváth шут

hez hasonló Nyelvet befzéllnek, a’ mely Cramer

‘Nyelv, és egéfz Carnioliában közöns'éges.A _

Azonban ez a’ réfze a’ Tartományak , melyben moll

utazánk (Tsitsen Landnak) Tsits Vidéknek

neveztetik, és itt Tsits Nyelven befzéllnek, mer

a’ Crainernek tsak еду kììlömbözö dialectussa. --

A’ Parafztok öltözködése itten olyan mint a’ Hor

váthoknál de már a’ felsöbb réfzében Carnioliának

гомон lábok vagyon.

A’ Környék Lippáìg felette köv'es, és МИШ—

lás; {Эх/ага; hely. -—‚ Innen Mattériáig keveJh

sebbé az ‚ és már inkábblát az em'ber fzebbetske че—

téseket. Mattériátol fogva Trieilig pedig fzép , és

termékenyebb Föld ; — mindenütt Hegyes a’ Kör

nyék, —

Р1иш5ю1е8ё1`з Trieflig Щетина]: az' út , тег:

а’ наш 1évö`ve1emzei Hinriábol, fok Tolvajok

háborgatjá'k az Utazókat, és az Orfzág utján
praedára leselkedvén , yaz Utazókat vnem igen ölik

ugyan meg hanem mindenlektöl meg-fofztják ', e's

пикап ismét Hiílriába, mintegy Asylumba пик

magokat. -' Mer: îgen bajos dolog, és fok mán-`

па járáll kiván, a’ mig a’ Velent'ieijurísdictìo еду

Tolvajt ki-ád ‚ vagy meg-bünrtef.. Azonban, a.’

mint a’ Tolvaj kergetések'modjárol itten értekez~

tem ‚` е’Гет leg jobban megyen, À’ Bihar és Peñh

Vármegyei Lovas Persecutoqu tude позу wbb

S в
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Tolçrajokat tsipnének el. —— A' Hißriabéli То1

“101111111 а' Сагп1о11аЬё11 Parafztok, kiva'lt a’ Páfz

«11:11 egyet érteńek, De ezeknek a’ Földjök azt

mul-mja, hogy a’ fzükség vefzi öket egy réfzröl

а` Tolvajsáèra. - Sokat-is làt az ember koldúlni:

kivájr a’ Gyermekcek> Idegent nem láthamak, {а'

néëkiil позу koldulásokkal nékì ue alkalmatlankod

janak. AZ egéi'z Vidék-ìs minthog); kö-"ziklás, kü

lönösòu fzolgál a’ Tplvajoknak tzéljokra; тег: а‘

Köí'z klák megé bnvnak , onnan lönek ki az Шпо

га, magok pedig bátorságba vagynak, és fok he

lyeken még a’ Lovas Ember kergçtéseitöl is тёти!

1211е1111 1па501;а[‚ mert olyan köfziklás helyeken

fzaladnak a’ hol öket Loval nem kergethetik. —

Е2е11 bátortalanságért az Utnak mi négy Katonákät

тешит]: 111111116115121121011 ‚ az ott cantonirozó ren

des Katonaságból; еду külön Poûa Korfu-is kel

lett venni , és ebböl láthatnj hogy az illyen Gárdal

költségbe kerül. A’ fzép Trießbe fzerentsésen bé

ertünk. -— ' *

Т r i е `

r  g

_Trie/î egy nagy Város a’ Tanger шиш, а“

n1er elötre egy tágas Öblöt formál. Еву 561" ke

rületben Hegyek köruyékezik, melyeknek éppen

allyában fekfzik. —- A’ Vár egy Hegyen épììlt,

a’ melyre a’ Városnak is egy réfze fel vonul. (Az

ide rekefztett le rajzolasából Trieñnek, egéfz fek

vését és nevezetesebb réfzeit meg láthatni.j Nem

lehet Ie irni, mely igen kellemetes fekvése légyen

ezen Városnak. Afmeg¢tte lëvö Hegyek, melyek

g5"

\
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f

a’ leg fzebb Szöllökkel és'Àfákkal bé-plántáltattak,

és а’ fok mulató Házakkal', ,(Kámpannyáknak neve.

zik az Olafzok) rakottak, a’ fzép Völgy a’ mely
a’ Váx'os véginél kezdo'dik, és Kertekkely ’s vete'

sekkel van bé сейте, е;;у Erdötske mely.ezen

‚ Völgyben a’ Hegy oldálban fekfzik, továbbá Ёа’

Városnak nagy kik terjedése, és az ujj Városnak

különös fzépsége, a* határ nélkììl ki terjedö Ten

ger, a’ bátorságos és tágas (Ki-kötö hely,) mely

а’ Tengernek öblében ‚ mind terméfzetiképpen, mind

pedìg a’mu|1kás meilerség által formáltatott) mind

ей, gyönyöriìségessé téfzi‘ az egéf'z Környéket.

Nem leher fzebb тешите: látni, mint Trieñet a’

Várból nézvén. — '

/

Trieß Tsáfzári és .Királyi fzabad Tengerî

Váròs ‚ és egy a’ legnagyobb, Tengefi kereskedö Vâ

rosok közzül Europàban. All az 0 és Ujj Város

ból, és а’ Várból, a’ mint ezen réfzeit a’ Rajzo

lat> is mutatja. Olafz Városnak lehet mondani, mert

valamint nagyobb réfze Lakossainak, ugy az egéfz

tónus is Olafz; de nag# fzámmal vagynak a’

‘ Németek, Frantziák, Grisonusok, Görögök Ra’.

tzok és Örlnénygk. Ezeken kivül pedig fok féle

kiìlöxnbféle Nèmzetüek lakják, kivált mulatásul.

0,000en felyiil vagyon a* Lakosok fzáma; 6 7

ezeret ezek köziìl tsupán tsak Idegeneket vévén,

kiknek tsak ideig való mulatások fzokotr lenni.

À’ Vallásra Anézve-is fok féle Emberek lak

nak ittten, és itt minden Vallásnak fzabad дуа

koroltatisa vagyon. _ A’ Muhammedanusoknak is

`‚ V . . ‘1.

_44444
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{наш volna Templomot epitteni; de Törökök igen
kevesen vagynak Lakoul. ' I A

_Vagynak Catholicusok , mely a’ nagyobb

réf'zt téfii; - Evangelicusok: ezek» Némef

tek; Reformátusok: ezek lnagyobbz'n'a. Grisonu
Suk , az az Helvétiának azonlrëfzeiböl valók-, melyet

Grisonus Földnek (_Grnubündtner Land) nevez»

nek С“)

Rátznk , és Görögök : kik réfzint Török Qr

fzágiak réfzint Slávoniaiak, és Orientalis >Rituíì ’s hitet

tartanak.  Ezeknek két igen fzép, för топа—

hatni pompás Templomjok vagyon. _ .Az Оттё—

pyek ugyan Catholicusok, de külön Templomjok

vagyûn» 9- *

` A’ Trieft Vidéke Lakossai мне: Crainereknek

lehet mandami, тег: az: a’ Nyelvet béfzéllik , ám

ßbár az Olafzfzal is némünémükeppçn ведущи,

mindnyájon Catholicusok. —

 

С? Ezen Tartományból a’ Lakosok kik Meůer~

séggkhöl élnek fok felé fzoktak ki vándorol

ш. mivel külò'mben is magy köztök a’ Né

gesség , de magy réfzint bizonyes idò' mulva

J on'nyokba тётей. Trieůbe fzámos'an чаду

nak , és mindnyájan Meûer-ember'ek , vagy

Mefìerséget tanulók.- Ezeknek külò'nös Nyel-4

« vek vagyon, olafzos és frantziás, de mind

egyik Nemzettäl bajoson érthetò'. De mint

hogy Oiaikul mindnyájon tudnak , а’ Рар

pékiek Qlafz /Nyelven predikáll , kissebb

réf'ze a’ Reformatusoknak Néinet, vezeknek

kedviért miuden Hónapban egyfzer németül

шпаги: azlûeni шашек. т—
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Triefìnek elébb polgári azután Kereskedésbeli

állapotjárólfvégre némely nevezetesebb réfzeiröl

fogok fzollani. A’ mi az elsöt illeti: Trieû és a’

hozzá tartozó Vidék, mely 30 Falukbol áll, tu

lajdon polgári Jurisdictioval bír, és ezen fe'yül

különös Kormányfëék által igazgattntik, femmi

egybe köttetésben nem lévén valamely más Ófh'iai

hrtománnyal. A’ Vát-osnak, és Vidékének Ma

gifh-átnssa vagyon, mely Civico Provinciálénak

neveztetik. Ez egy Штат-вы kki: a’ Felség

nevez ki) négy Tanátsosokból, (kiknek kettejét a’

Felség , kettejét a’ Városbéliek' válafztják) egy

Cancelláriusból és egy Titoknokból áll. Ez a’ Ma

giûratus a’ Iuridicumokban elsö inßantia, innen

pedig a’ Carinthiai Táblára Klagenfurtba appel

láltatik. Ugyan ez a’ Civico Provinciálé , a’ Mer

cantilis perekben második inji'ántia, a’ hova a”

Mercantile Forumtol appellálnak, ekkor mind~

azáltal mikor Mercantílis Dolgok folynak, a’

тает Fö Kormányozo впавшей] a’ Civico-Pro

vinciálénak. ~`

Ezen Magillratuson kívül vagyon a’ Város

пак egy/kis Birája (Prœtor) a’ ki 25 Forintig itél

het, és egy Criminálís Birája, a’ ki a’ Crimi

nálékben az Invejtígátiokat meg tefzi és a’ Ma

витки: ítéleteit végre hajtja. `

А’ mi a’ Városnak közönséges Politicumait

illeti , azok a’ Város Gyülése vagy az ngy neve

zett nagy és kis Tanáts által végeztetnek. A’ ren

des politicai, és politiai Igazgatás pedig, a’

Kerületi Tifzttségre, ’s azon felyül a’ Kormány

fzékre vagyon bízva. -:
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A’ швов Gymései a’ Patriciusqkból ánamk

a’ kiket Vároíî Nemeseknek lehêt nevezni; olyak`

ezek mint a’ Fium'abeliek. А‘ nagy Tanáts min

den Patriçiqsokbol áll; vagyon mintegy 80 I<`ami~>

lia, A’ kis Tanátsba minden Familiábol шк Кеггб-д

nek van helye. А’ Dolgnk fontosságához, vagy

mi némiìségéhez képelì, ez, чаду amaz gyüleke- ~

zik , és a’ Civico Provincialétól hivazrarik

Мне. Mert ez a’ Városnak közönséges állapot

ja't (Status publzcus) tárgyazo Dolgokrol nem

tanátskozhatik ‚ hanem azokban , tsak a’ Vároiì

Gyülésnek ekaözül, és végre hajtóul fzolgál. ——

1221 a’ ,Várolì Gyiiléñ egy Magyar Orfzági Vár

megye Gyiìléséhez lehetne hasonlittaui. Ez vá- '

qugtjq a’ Pgtriciusokat 2 és a’ Városnak Tifzteit-is.

Tudva vagyon hogy az Óíh-iai Ta'rtományok

Kerületekre vagynak ofztva, melyekben иду ne

vezett Keriìletbeli Kapitányok vélek lévö Tifztek

11,1 egygyilttY a’ Politicumi dolgokat folytatják.`

Trim é§ Vidéke egy kiìlön Kerületet téfzen, és

valamint minden Kerületbeli Tifzttség (Kreisamt) а?

vainciák Kormányfzékeitöl függ, ugy g’ Тает

is, az, oda való Kormányfzék glatt vagyon. —

Ez a' Kreisamt _egyfzersmind politziai Directio-is.

(Politzey Direction) A’ Kreishauptman két As

lselloroklfial egygyütt vifzi Dolgait , tölle pedig

némely Dolgok magok nii-‘némüségekhez képelì a’

Koi‘1náuyl`zékhez' mennek , és ott intéztetnek el.

A’ Kormányfzék ‚ч minden Politicumokat, a’

melyek чаду a* Város Tanátsaìtolf, vagy a’ Kerîîf

ieri Tifzrtség-röî fel gdamak ‚ 1‘о1у1а1, а’:к11-111у1

` Bçudçléseket kbgönségessé tefzi, és végre параде
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ja; e’ mellett а? Kereskedësbeli Dolgokra-is îîgyel,

és ebben a’ pontban itt-is ugy folynak mindenek,

valamint Fiumánál Aemlitevtem. A’ Triefh fo' Kor

ma'nyozp egyfzersmind Generalis és Feldmarl'chal

Laitnant, `De ezen Hivatalját ö is tsak annyiban

tölti bé mint a’ Fiumai fö Kormányozó ’s ebben

a` réfzben nintsen fok foglalatossága, minthogy va

losággal egy itt lévö Generál Major îigyel a’ Ка—

tonai dolgokra. —

Trieñ, és egél'z' Vidéke, femmî Contributiot

nem`ůzèt, föt a’ Város-is fenkitöl таим adozáso

kat nem vël'zen, hanem tsak azoktól, a’ kik Bort

kortsomárolnak. Mert az ilyek Vámat tartoznak'

ñzetni. De ha nagygyában kereskednek a’ Bor

ral, ugy ök fem ñzetnek. - Ebbò'l a’ Bor Vám

ból nagy a’ Jövedelem. Ezenkiviil, holmi Házi

Fundusokbol, és némely Тане pénzekböl, a’ Vá

rosnak Efztendönként 150 ezer Forint Iövedelme

vagyon. —

А'Тгйеп Vidékén lèvö Faluàban ‚ mind тает

Lakosok birnak. Ennek èlötte ezeket nagyobbára

Trieß Várofsa birta„ de már ezen Birtokait, mind

kPrivatusolmalk adta el. Az ilyen Falukbeli Bil-to

kosok, а’ magok Földjeiket vagy a’ Parafztoknak

adjákki Taxára, vagy magok fzámokra azok által

' miveltetik fele] hafzonba.

A’ Városnak örizetire, mindenkor fzámos ren

des Katonaság tartatik, a’ Ki-kötò' helynek pedìgl

és az egéfz Magyar ’s_ Oûriai Littorálénak harm:-4
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ságára , a’ már Fiumina'l is emlitett Tengeri Ha

jók ’s az azokhoz tartozó rendes Tengerì Katonák

vigyáznak, —— Többféle nemü Hajók, és követ

kezendö fzámmal vagynak moßanában: 16 Sfr/za

Íuppák; az ilyen Hajók 12 hat fontos golyobisu

Agyúval birnak, és 24. Tengeri Katonákat tarta

nak: 6 Schebékek; Az ilyek n. hufzonnégy fon

tos golyobisú,\és két hat fontos Ágyúkkal bir

nak, ’s 32. Erlnben tarranak: 4. Felukkok ezek

2 еду fontos Agyut tartanak, Az utolsok inkább

a’ jövö Hajók~ meg visgálására fzoktak hafználtat~

ni. _ Ezeken kivül némely Tsónakok vngynak,
melyekec kémlelö Tsónakoknak neveznek; melyekV

a’ jövö Надым}: eleibe fzoktak menui, öket ki

немели, és a’ Sánitáshoz vezetik,

A’ régiebb idökben Trieû Respublica volt,

több Olafz Orfzági nagy Városok modjára. — A'

Tsáfzárok az ily nagy Olafz Orfza'gi Városokat a'

kikkel kiilömben is nehezen birtak örömeñ enged»

ték függerlen lábon allani , ha tsak az ö Oltalmn

kat meg ésmérték. Ezért Efztendönként bizonyos`

Summát ñzettek: és pártjokon voltak. A’ Ve

lentzeiek igen foká háborgatták a’ Trieñiek tseu->

dességét, és három izben probálták az ö meg-ho
doltatásokat, de mindenkor hiába.l A’ Trieûiek azu

tán egéfzfzen a’ Tsáfzárok és az бита Házbol

való-Uralkodok Birodolmához kaptsolták magokat,

egy külön Kötés által, meiyben fzabadságok irán:

bárorságba пенёк magokat, ` ‚ -

, A’ mi a’ Kereskede'ñ illeti: az itt oly паду,

hogy Europiban kevés Tengeri Varosokban vagyon
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nigy.obb; kivált a' Magyar, és Óñriaì Birodalom

nak Keteskedése're nézve. Minden Nemzeteknek
Ylárha'tni шеи Hajóit: leg több Olafz* Anglus és

Török Hajókat. —— А’ Magyar Orfzági Termësek

(Productumok) melyek itt el adatnak: föképpen

a’ Gabona С“) ‚ а’ Dohány és a’ Marhák. A’ két ‚

elsöt különös'o'n az Olafzok a’ Frantziák, és a`

Spanyolok, az utolsokat inkább tsak az Olafzok

vefzik; azonban a’ Marháknak nagyobb réfze a’

fzárazon hajtatik Görìbe, és Olafz Ori'zágba. —

Horváth Orfzágboì _Fa jönn és Sze'n, Carnicliábol-is’

Fa jönn; kivált a’ Hajó épittésre és az Árbotz

fáknak való_ fa, majd mind innen jötm.‘ Car

nioliábol továbbá az4 Idriai hires Bányákból a’

Kén-essö hozatik ide, a' melyet az Idegenek kivált

à’ Spanyolok vefzńek meg. Мой várat k` egy

Spanyol Flotta , a’ mely tsnpán tsak Ke'n- essövel

fog meg takodni , melyet a’ Spanyol Királv vétet,

és Americába illexicoba vitetiaz Aranynak Яша!

gamatìojára (vagy-is', az ezüsttöl, réztöl, és

egyébb fél-vagy egéfz metallumos réfzektöl való el

válafztására ’s tifztitására) Karinthiábol fzámtalan

Vas hozatìk , a.’ mely a’ Levantéba (a' Nap»ke1etre

fekvö Töròîk Birtokokba) és Olafz_0rfzágba Se
negaglz'aba a’ Pápa Birodalmába vitetik; Sty-

riábol atzélnak való Vas hozatik, és ezt az Ang

lusok ’s más Idegenek vefzik meg~ Az elörffzám#

lálttak a’ föbb Artikulusok melyekkel a’ miéìnk a’

Kereskedéft üzik. ' Ezeken kiviìl némely “ВЫЕ—

catumokkal) Kéihitményekkel Kézitsìnálmány- -

 

(*) Hogy tsak a’ múlt efztendò'ben Trieůben. x

M_lulp Mél-ö м. orfzági Gabona kön-e1 ,m I

emhtette'm fell yebb. ' `
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1 .

0111121, и. т. а‘ Tseh Orfza'gi ’s Morvai Váfzonnal

és Tseh Orl'zági Üvegekkel ‚ nagy Kereskedés'üze

tik — Az Idegenek pedìg ily nevezeresebb Aruk

kal gondaskodnak a’ mieinkre: a’ Török Orfzági

Hajók, melyeken nagyobb réfzint mind Görögök

üzik a’ Kereskedéll, Gyapottat, Olajat, Ris-kását,

Mokka Kávét a’ mer t. i. a’ Déli Asiábol hoza

tik) és mindenféle Levantei Gyîimöltsöket, tOVábbá

VTörlîpk Kéfzitme'nyeket, az' Anglusok Amerikai

Kávét, (ez oltsobb a.’ Mokka Kávénál, de 1012—

fzahb) Riskását, és Angius Kefzit ményeket, u.

m. Pofztokat, Bársonyokat , Atzél portékákat, s.

я. t. A’ Hollandusok Füfzerfzámot és Théát, a’

Ragusai Dalmaták Olajat, a’ Frantziák Spanyolok,

Olafzok Borokat, és az utolsók fok Narantsot, ’s

Tzitromat, a’ Velentzeiek és Napolyiak pedig kiilö

1165011 Tengeri Sót-hoznak. «- A’ Dániai és She

ciai 'Hajók vagy vásä'rolni jönnek, vagy pedig más

. Nemzeti Kereskedök fzámára vett Portékákkal ter

heltetik meg-magokat; vagy azoknak Áruikat hoz

zák ide. -—— Az elö fzámlálçartakon kivül, még

fok külömbfélékkel vagyon itt Kereskedés; de

,elég-volt, a’ nevezetesebbekröl fzollani.

Ezen fokféle Nemzetek a’ magokéinak Keres

kedésére való vigyáza's végett, Biztosokat, v. is

иву nevezett Consulokat tartanak. Ezçk a’ ma

\ gok Nemzetbélieknek Kereskedésiröl , és a’ Kereske

désnek állapotjáról közönségesen, a’ magok 01:12:1

goknak Igazgatóit tudosittyák; és az is kötelessé

gek hogy a’ magok Nemzetbélieknek az Idegen

Ki-kötö helyben támadott perlekedéseiket igazittsák,

vagy azoknak hibáìkat büntessék, és ‘ha fontos a’

` (10105, Orfzágjokbwtudosittáß küldjenek. —
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Látni valo hogy а’ Т1°1е111е11 nagyobbára tsak

a’ Kereskedésb'öl élnek .‚ а` ше11уЬ01 nly nagy hafz

nok vagyon. Az ide való Kereskedök fzáz eze

ŕekkel birnak , melly Gazdagságokat 'fokaknak,

mind nagy Házaik, mind egéfz életek módja`mu

táttják. kAzok a’ kik nem Kcreskedók, mint a’

milycnek nagyobbára a’ Pátritziusok, és inkább

Töke penzeikböl vagy Jofzágaikból élnek, fzegé

nyebbek és nem bitják> olyan jól magokat.

Trieftnek nevezetesèbb réfzei e'

következendök 2

1) Ä’ T'Ízere/ien МОЮ, a’ :nelly-is egy a"

Tengerbe bé-nyúló hofzszu Battéria, mellyröl az

Èllenségre ha a’ parthoz közelitne, ágyuznak.

Ezen Mólónak végében egy Strása Ház és Golyo
bisi öntö Müher ,4 kezdödésénél pedig Puska por

Magazinumok vagynak. A’ pai-ton a' Mólóra való

mentelnél egy Lázáreth, az az Kontumátz-Ispotáiy

vagyon , de a’ mellybe tsak olyankot tartatik Kon

tumátz mikor a’ паду Kontumátz на: meg

ИШЬ __

2) А’ .IQ/èphi МОМ. Ez az elsö után épit

tetett aval által ellenbe, .és hasonl'ó modra a’ Ki
kötö_ hely a’ Oltalmazására fzolgál. Ennélia’ Маш

nál'a’ mint láthatni a’ Rajzolatbol-is, a’ Tenger паду

Ketitésbe van èl-rekefztve, a’ hová a’ Kontumátzot

tartó Hajók mennçk, A’ паду Lazareth vagy

Kontumátz itten lévén. Két Rekefzek vagynak:

a’ nagyobba, а' nagy rendîì, a’ kissebbe, a’ kis

Hajók mennek, és itt töltik-ki-a 4o Парт.
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A’ Hajókbol a’ Portëkák mind ki-rakattatnak

a’ Hajós beliek által, és Kontumátz Magazinumokba

(Szìnekbe) tétetnek. Itt az olyanok, a’ mellyek

talán Рант tarthatnáiiak magokban, mint: Gyapòrt,

Pofztó ls elïélék, ki bontamak és minden nap meg

probálratnak. Ugy t. 1. hogy egy шар: 34.

Krajtzárért arra fzánt ember' kezeit közikbe, és

beléjek dugja ’s ha ö a’ Peñist el nem kapja, иду

Ре1115 11ё111111 valóknak találtatnak, _- Az Emberek pe

dig mind kiilön Szobákba rekefztetnék, mellyek»

пек 111111111 béjárások , küiön Kony'hájok, és külön

félye való hellyek vagyon. Hogy a’ Kontumátzot

tartóknak Iíìeni tifzteletek-ìs legyen, az okból egy

kerek Kapolnátska van' épirve , mellynek oldala

magy üveg ablaknkbol áll. - A` Pap ebben a’

Misét mondván , a’ Kontumátzot tartók kivül vagy

nak , és mindenfelöll láthatják ötet,  ` A’ gyó

no-fzék is ugy van tsinálva , hogy egy réfze a'

Kápolnába, mas azon kivül vagyon. — `

Az egél'z Kontumátzra, egy ugy nevezett

Priorv vigyáz, ki is a’ Sanitás beli Commiflìóhoz

tartozik.  Ezeu kivül Chirurgusok, Vigyázók,

és fzolgáló Emberek vagynak. _’- Ha a’ Hajók

és Embçrek a’ ki fzabott idöt ki töltötték, akkor

Trieû elört ki köthemek, 

o

3) А’ Sanct Carló Moló, a’ régi Molo

val éS Ki~kötö helyetskével egygyütt, a’ Carló

Mo'ó a’ 311111 a’ régi Móló а betüvel és a’ megette

lévö Ki-kötö Hely a’ 316111 fzámmal jegyeztec

nek. ‹—- k
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‘A’ mig a’ Városba bé~nyůló Kanálisok nem

voltanak a’ Hajók tsak a’ régi Ki-kötö helybe men

tenek bé; és régen ámbár a’ Város maga, mivel

Kö-falai fenn állattak, erössebb volt mint moll,

a’ Tenger Реши más oltalma nem volt az а alatt

lévő Batteriánál. De Károly Tsáfzár és Király

azután a’ 3'dik fzäm alatt lévö Mólót vagy-is Erö

sítén tsináltatta , azt а’ Ki-kötö helyhez ragafzt

ván (а’ Ь betünél).

Éppen itt, egy Szent Károly nevü Hajó fül.

lyedt el a’ Tengerben, és erre építtetett az arról

is neveztetettMóló.

Az ilyen Mólók a’ Tergerben ugy казашек

hogy nagy kövekkel és földel töltött defzka Lá

dák el füllyefztetnek, és ezekre ismét kö-es föld
töltetik , a’ mellyre végre faragott kövekből a’ i

Móló építtetik. Ezeu faragott kövek közzé pedig

a’ Méfz helyett Puzgolán Agyag hányatik a’ mely

nek az a’ tulajdonsága, hogy kövé válik és a’

köveket igen keményen öfzve tartja. —

4) Á’ Sanitás; (Egésség Ház) melly az

уик Számmal jegyeztetik. - Minden Hajók

melyek a’ Trial} partjához jönnek, ezen Ház előtt

tartoznak meg állapodni, és Passussaikat mutatni.

Ha Peíìisi hin. vagyon, innen minden Hajók а’ nagy

Kontumátzba küldetnek, ha pedig nintsen, az

olyak melyek a” magok Kapitányaik ’s Hajossaik

lzi-vallása fzerint , Török , vagy rabló Hajokkal

közösültek, nagy a’ Török partokrol jönnek, 14

napig, néha tsak 8 napig-is tartoznak Kontumátzot
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tnrranî; az Egésgég Hiz elött, Ezeknek Porté.A

káik a’ Hajókba шах-111111811; az Emberek pedia;

reggeltöl fogva estvig Hajóikbol a’ Szárazra jöhet-V

nek kis Tsónakokon; de más hova nem, hanem

шк az Egésség Házhoz egy mellette lévö >Szinbe;

holott ké: külön Rekefzek vagynak, mellyek еду

máůol egy fél òlnyì, és fél ember magosságu fal

által el-vagyn'ak válafztva.- - Az egyikbe a’ Kon

tumátzosok , a’ másba a’ Tríeßiek mennek, és itt

a’ két Fél egymással befzéllget, elöre alkufzik, ’s

a’ Kontumátzosok a’ Trießiektöl vasárolnak. A’

pénzt lapátokon nyujtják által, és egy ai falba'

felyül lévö lyukba vetik, a’ mellyben etzet vagyon;

a’ Trìeûiek pedìg azután innen ki vefzik a’ pénzr. -
A’ Kontumátzosok mellett Vigyázók Yagynak , mind

azért hogy a.’ jó pend mindenben meg tartassék,

mind azért hogy egy rendbéli Kontumátzosok, más

rendbeliekkel kik élò'bb vagv késöbb kezdettek a’

Kontuxnátzhoz, egyhe ne elegyedjenek. 

д

5)‘ А’ НОЙ/(‚и Капййз. Ebben leg bá

torságosobb ki-ko'tések vagyon a’ Hajóknak, melt

ez a’ mint láthatnì a’ Városba nynlik, és az uttza

közepén rnegyen fel; a’ leg nagyobb rendü Hajók

‚папаши ebbe bé nem férnek. Ezen a’ mint a'

6dik fzám mutatja egy keskeny hid vagyon. 

6) A’ Bor Канат. Ebbe a’ Bbrral ter.'

hel: _Hnjók mennek bé, ’s azért neveztetik B9:

Kauálisuak.  

\

_ A’ t. betü blatt egy regnlázott folyásu умах,

mely э.’ Невуешш 1е jövë Vizetskéket шагам

f
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ìfëfzen 'és miildeiiütt âz Ujj Vâ'res inellett 50137," 11‘

i Tengerbe fzakad. «

Az ц betîi alatt a’ Hajóy épittö 4helyyagyon,`

holott az`emb`er á’ Hajó épittéíì az elsöxìfinunkátél
fogvá l_az utolsöigâ láthatja; Tŕieíien igenl derék

Надька: зад штык; -\ '

v Emlitem utoljára a’ Citadellát vagyis а’ Fel@

leg-várat7 mely a’ Hegyen fekfzik, ’s a’ Várose

nak nein kevés oltalmárnfzolgál. Kitsiny, és .nem

a’ leg erössebb >:îlllapotban vagyon. Innen fzoktàk

az Ídegen Hajókat Ágyú lövésekkel. meg köfzön-` ‚

teni 5' a’ már tudva vagyon , milj/«en ngdnalt

¿nelly tifzteletet kelljen adni. A’ Várbeli Epiile.-r`

teknek egyikè Büntetö v. Fenyiték-ház gyanánt fzoÍf

вы. «

Meg-jegyzem még Trieftröl, liogyitt iiëmellyJI

hevezetes Fabrikák vagynak: i'xgy 1111111 р. о.. Ro-l

’solis Fabrika, mellyben afleg jobb lRo’sgliů.ltêfzif

tik,y ’s a’ mellynek igen nagy keletevan; továbba'.

годами vagy _fattyu Portzellán Edények Fabriq

kája, А’ fo'ld mellyböl az Edényeket kefzitik a’.

portzellán fo'ldhöz hasonló, de `nem'egéí'zfzen oly

ferméfzetü. А` Velen'fze'i Birtokból vefzikïSkiO

nevü` Hegy mellöl, `és terŕçz de Ween{ának nefl

vezik.. Az ebböl kéfziilt Edények hasonlitnak а’

Portzellánhoz, és mìvel affzépség v’s Atartósság`

bennek meg vagyon, ’s oltsobbak is` a’ Portzelìár.

ná-l, magy keletjek vagyon, kivált az Orfzágbq

Bé. - Vagyoii még Tobák гашише. A’ Ha.-`

iókra való Köteleknek mindenféle nemeic ‚реф:

~ ' T
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пазу bövségben kefzittik; fok uttzákbÁn akad аз:

ember Kötél tsìnálokra , kik itt folygatják nu'n'xka'~i

jokat. -—

Trìeñhez egy fél orányira a’ Velentzei Bin

tòk Szélébén a’ Salinák vagynak, az a’ hely t"

i. a` melyben a’ Тынды-1161 а' Sót vei'zik ki. A’

Tenger Vizit kis tsar rnák által a’ foldbe, mint

еду két Lábnyira bé Зои; és keményen meg Ют.

pultt táblákba erefztik. Ez itt bizonyosideig áll,

a’ mig a’ Napnak melege által a’ viz ki-párállik,

a’ Só a1 fenéken meg ülvén; azután nehány izben

isxnét vizet botsárnak a’ táblába a’ mig a’ Só vas

tagnn Шагай а' fenéken melyet azura'n lapátokkal

innen ki-véfznek: ’s e’ már кёгд morsolhßró Só.

Mivel a’ földböl fokat magába fzivu; és külöm

ben-is tifztátalan, barna: és mivel jol meg nem

fzokták törni, darabosotska.

A’ mely Sót itt ki vefznek а’ Tenger Vizi-'

>böl azt nem lehet más helyre hanem tsak a’ Ts.

Királyi Sq Depolìtoriumba adni , azért~is itt min

denkor fzokott egy vagy más Vigyázo ember a’

Ts. Királyi Só Háztol lenni', nehogy a"Sót más

felé adjak. -

A’ nevezetes тает Eplìleteknek neveìk , a’

Városnak le rajzolt Képében fel vagynak jegyezve,

az Ujj Város (mely Май-За Theréña alatt_kezdétt

épìilni) kiváltképpen, izép és ищу Epületekben

bevono-dim Nem kevesbé .fzép Ёршесек kéfzin.

tek és kéfzülnek a’ Város’ azon Ujj réfzében mel
lyell Jo’sef Tsáfzár alart kezdödò'tt nagyobbittami a'

;Yáros. Ez а? réfz a’ ßarló ’s Theresien Маш
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Запись vagyon а’ Tenge'r pfi'rtján,~ ¿s ift még a;

Tengémis már ' egynéhány ölnyire bé-töltöttélfc`

hogy annál több Ház helyek nyerettessenek. _ A

A y A’ тает шаёкпек ы тающей напоит

határos Szélein bizonyos mefzfzeségekre Sn-á’sa Hä.;

zak v'agynak _a’ melyekben a’ Szélbeli vigyázásra,`

` ‘és a’ `Szökës még akadályoztatására nézvp Kamm

>>(lirizetèli'lí'zokták lenhi. Minden Strá’sa Háznál egy

Mo’sa'r Аду): i's vagyçnl melyet valamely Katona'

insg fzökësekor fzoktak ki-sútni; a’ mely jelre a’

Vidékbeli Pàrafzrok fel _ lármázodván, .tartoznak a’

Szökthényt lgeresni. Kîìlönlís az , люду többnyiré

àz örizeten lévö vigyázó Katonák fzoktak meg

fzöknì. De az ilyen Szököyényekel: éppen oly

bajos meg Карий mintl a’ Tolvajokat , тес: halilaf

à’ Velentzei вашим szefzik magokàt.

Èńnyît Triéßröl’§eizel Utaz'ás'om'f` _

1e~irásácis` el végeztèm;

  

A4.)
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‚Антагонёвос vel'zek itten, hogy Utamnak
 leirása után ‚ а,’ те1уЬеп Horváth Orfzágnak tsal'cY

еду réfzéröl.fzó11hattam, ‘az egéfz ngzágról (vá

lamint ezt Slavoniárol tselekedtem) egy Közönsé-

ges rövid le iráíì tegyek, melyben ezen 011253

пак terméfzeti tulajdonfágára, belsö és polgáń

állapotjára fogok terjefzkedni,

Horváth Orfzág á’ Terméfzettöl fzép és kel

lemetes~ Orfzágnak 'tétetem Едина minthogy'

nagyon. Dél fdé свая, meleg; az'onbau a’ Вен

‘Ч-`

J
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melegség itt a’ fok Havasok és Негус]: âltal mér

sékeltetik. A’ Tanger mellett felgvö réfzben , mind

azáltal egy Magyar és, Erdély Orfzági Embernek

Nyárban felette melegnek tettzik. › Nagyságára

nézve a’ moßani Horváth Orfza'g Erdélynek fzinte

két harmadát téfzi és mintegy 500 П Mérrföldre

vettetik Felütete. - Inkább hofzfzába nyulik el.

és kevésbbé fzéles. Népessége ki terjedéséhez

képeii elég imgjfzl és 7091009 Lelkeknél többze

megyen,
о

Erdélyhez fokképpen hasonlit ez az (kfzág,Í ‘

kivált Hegyes réfzeiben , de a’ földje még fem oly

fermékeny, és több munkás fzoi'galmat тез—Миш.

А’ Gabonának fokféle nemei, u. m.y Ro’sv, Акра,

Zub, Harìtska, Törrökbuza jól teremnek ugyan, de

a’ föld trágyázáft- kívánx nem is adakozik'oly

b_övséggel,I hogy ne lenne igen gyakran Magyar.

Orfzági fegedelemi'e fzükségek a’ Lakosoknak,

tifzra Buza pedig igen keveset terem. A’ Ног-л

váthok a’ Gabonával tefzik аи: a.’ Speculatiot, hogy `

el-adják a’ magokét а"1‚1ногё1ёЬа‚ ’s magoknak

Magyar 0rfz4ágió1 hozatnak.

Ezen Orfzigban, Ugar-,földeket nem láxhatni:

a’ 'mer földbe Ro’sot vagy, Árpát vetettek, abbap,

Упадет le-aratták, Haritskát vemek. —- A’ Gyîì

mölrsökre nézve Horváth Orfzág, elég terimâkeny1

föt a’ Tenger felé való ’s Dalmatiával határos réfzé

ben déli Tai'tományi Gyümöltsök, u. m. Olaj

так és Figék teremnek. Sàöllök-is bövségben mi

veltetnek, дата} Bprral {за}: Ье1зёдКеге$Кеаёи iìz

nek. Sryriában ugyanŕvagyonvalami keletje a’
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' Hbfvách Встав, de odal tsak igen ~magy Vâmmgl.

lehet be' vinni. 'Dohányt felette kevés helyekenl

mìvelnek, ezt magok-is a’ Horvátbok a’ Mura,

közböl Slavonìábol , és Magyar Orfzág déli réfzé-g

bbl Avel'zìk, — ' e

A’ mi a' Marhabéli O_economìát Шей, az eb.'

ben az Orfzágban nem паду, azonban éppen nem.

ineg-vetni való. Tananak a’ Horváthok Marhát,

de reak magok fzükségekre , és belsö Kereskedés-l

te; fokakat-is hizlalnak, és a’ magokéinak fogyatf

kozásában fokaknt Magyar Orl'zágról vásárolnak

hizlalás végett, ’s ezen Мах-115111111, melyeknek

01an Orfzágban паду-кашек vagyon, jó árron

elîadják. A’ Horváth Marhák nagyobb rëfzint kis

sebb nemüek, fok a' pej , e's -fekete közöttök. AK

Lovakban a’ tér helyeken nintsen fziìkség. ` Iu-h

hokat keyeset С“), Sertéseket пазу fzámmal gar»

è!ka ‚ .

Annyi Erdöket egy akkora Oŕfzágbnn nen.;

igen шпата, mint a’ Horváth-Földön: шеи Мец

Havas, Hegy, Вошь, Völgy és Tél-ség Erdök@

kel feritett, fâkkal ‘rakotb A’ Fa'val fze'p Keres

1§edélì ümek a’ нападок a’ Tengeŕi Ран-юнга ‚ deA

lgìvalt а?” fok VFix-‘fzémxel , melyek ai Ijlrclelkbernl

  

` (f) Mercopailon, mely-is Karnarai jól'zág Olafzl I

Orfzági Paduai Selyem luhok'talftatnak. Ezek

fzépen fzapo'rìtratnak, és efztendönkent 60,

7_0. ~I__uhok el-hajtamak Budńça ‚М а’ röbbi Kil-_'

:nur_al щитки 7816 el-pfzrás végest.
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égatnek, és a’ jó Hammu-’sirral, melyet fâik ad

uak, A’ mi a’ Terméfzet Rendeiböl való ñeveze

tesebb Terméseket illeti.: a’ Horváth Föld az

Állatokra nézve, különösön a’ Vadak mindenféle,

nemeinek kedvezo'. A’ Plántákra nézve einlitet

tem máx' a’ Gazdnságot illetöket , а’ Lenen és Ken

dereu kiviìl. Teremnek ezek is, de egy пазу

1ё1`2ёЬе11 Horváth Orfzágnak , abban t. i, a’ mely

Hegyesebb, és Styria'hoz ’s Carnioliához közelébb

vagyon, a’ fonáson kivül meg nem dolgoztamak:
mei-t a’l fonale'kot Styriába és Carnioliába adják,

hol azt nékik még-mivelik; és tsak igy Карт“:

УйГгпоц “ '

Az Ásványokra és Ertzekre nézve Horváth

Orfza'got fzegénynek l'ehet mondani, Arany тазу

Ezüß Bányákrol itt nein tudnak; Réz Bányák tsak. ‚

egy heiyen, u. m. Szamobornál, közel Zágráb

hoz, találtatnak. Vas Bányák Zagráb Vármegyé

» ben .Tsubárolì, Brodon ёг .Л’1ег‘{1аио‹12{йп

.,vagynßk» '

Mineralis Vizek, щ 111. elsöben is Savanyui Vizek Kaírolyl váron, alóll Sìtreditskonál,

а’ Ки1ра Vize mellett ‚ és egy más> helyen Károly

várhoz közel ‚ Imelyet nem nevezhetek, Meleg

Feredök pedig a.’ Zagoriai Kerületben Vara’sd Vár

fmegyében Krapinánál, Íeplitzénél, és Szmerdo Te

plitzénél, nem kiìlömben'Varzŕsdfmelletß 121511111

nak, melyek a’ régi Аут Jasœ és Соц/11111

t/nianœi nlév alatt esmétetesek.

í



\

29“.'6

Polgári Alkotvánnyzïi'a nézve Horváth (Эх-12:15“

5. Vármegye'kre, és еду Nemeli Kerülette (Dise

trictusra) ofztatik. Ezeken kivül vagynak a’ Ka'

tonai Határnok Réfzek, melyek mintegy felét fog;

мрак е1 >:az Orfzágnak. A’ Värmegyék: (melyek

ennek e]ötte.Tót Orfzághoz tartoztanak, a’ mo

ilani Zagrab Vármegyének egy réfzét kivévén),

Zagrib, Köròfs, éS Уащ’зф

т. Zagráb Vármegye'nek a', Kulpa Vizên

túl való réfze, az t. i. mely a’ Károlyvári Határ:

nok Kei-iiletek” fzomfzédságában esik; és a’ Teilge-`

rig le nyúlik, так elötte Szeverin Várm'egyéhez’

t'artozott, de П. Ió’sef-Tsáí`záu‘ alatt Zagráb Ván

megyéhez kaptsoltatott, a’ melyel moli-is egyesülve

vagyon., és annak a’ Kulpán tulvaló ’s '1`engeriKei-ü«`

letjét tefzi. A"Baná1is Határnok K'erületekben pedig

több Helységek vagynak, a’\melyek nintsenek a’

Katonaság alatt' . hanem a’ Va'rmegye polgá'rilgaz

'gatálsátol függnek, és oda tarmznak. A’ fö réfze

Zag'ráb Vármegyének az, a’ iner a.’ Kulpán ‚ ésL

Iëfzint а’ Száván felyül fekfzik.

Ebben a’. réfzben ezek a’ nevezetesebb

Helyek: Zagráb, Krapina, egy Mezö Vai’-v

r'os . Várral egygyiitt,Y _]dfîka, Rákapatak,

Verbovetë. A’ Bánalis 2. 'Hatámok ”кета:

letben ezel; a’ Helyek _tartoznak Zagráb Удв

megyéhez: upm.h Komarovetz, Blìny'avár,

` Мргсдепйёа. ,f ' Яга/{готова ‚ Pongfzko ,

Тариф/{Ка а.’ Püspökse'g Iófzágai; Prachno,

.Branching ‚ ' Идей: , Sasin `, [гидами]: ,f

[диораме/2, Staribrad, és Gore, réfzini;l a2

‚д. v
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Zagrâbi Káptalan, rêfzint Prœpostja Iófzágaif —

Ezeken' kiviìl még több aprobb Helységevk a’ Vár

piegye œstéhqz tartçgnak( ' 

А’ Tr’an Colavi, és a? Tengeri Keijîilet

jében Zagráb` Vármegífének, melyek valami-nt `а”

Banális Heitárnokoknak a’ Glina Vizétöl a’ Károly

ùári Határnokokig terjedö refzetskéje a’ valosá
g'os Hoi'váth lOrfzaigbam fekiifznek, `a` 1_(övetkezö~

Helyek érdemelnek “штат, u, ш, KárÓÃl/vár,

Severin, Novz'gi'acl,I Vierbovjälco Q JlTercb

Apail, és Fujiné. -

y 2) Vayasd Vármegyében , iner is felyül

_ a] Dráva утесы, alóll KörösA Vármegyéröl linx-,_l

iiyélgezrerik, a’ föhb Helygk: Var*an 'és )Yapi ~

ргопЧа két` Királyj Yárosok, Vinítza, Lub-,

щ, Lißoglevß» Батат тау Ram',

.Klafzez‘¿.l ’ ’ . v ` ‚ "

3) Körös Vármegye Zagra'b  Vármegyétöl

és a’ Varasdi Határnokoktól közbül véretik. 'Az

eisöbb Helyek benne: Körös еду Királyi Város,

Вашей, КаУеоиеч, Ivarzz'tsl , Tgíirhfińa. ‘

4) А’ Turopolej Mezö, Campus Tufo

pple, еду külò'n Kerületet §téfzen.' Zagráb Váŕ

inegyében qufzik, ési 22 Helységeket foglal mà

gâban, также: mind Nemesek laknak,` какает: I

tnlajdon KönMagistratnssok‘vagyonf тау, ¿lf-al"

iñazgattatnalg', lgiilöniben n’ Vái'megyûének lévénl`

Тазы, az által véién ~niinden Királyi Rendéiése
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ker, és sz íltal correspondeálvân a’ felsòbb Di'

cafìeriumokkal. A? Magiñratussoknak feje Grófnak

C'omesnek neveztetik (Comes Campi Татаро

lut/is) a’ kivel egygyììtt 12. Assessorok, kik

közzül egyik Kapitány, 113215 Notarius, és a’ har

madik perceptor, так а' Köz- és törve'nyes

Dolgokat. A’ Turopolei Magifìratustól a’ Törvé

nyes dolgokban à’ Vármegyei Törvény-Székre ара

pellálrarik. - Ezen Петей Keriìletnek kìilöii

Követje küldetik a’ Magyar Orfzági Diœtára, ` A*

Magifrratusnak Lukavetzen vagyon Hellye. '

A’ Horvàth Orfzági Vármegyék-nek a’ Magyar

Orůágiakhoz hasonló Organzìátiojok vagyon._

Ezekben azonban ritkábban tartatnak a’ Köz-Gyìh

lések, efztendöbe t. i. tsak háromfzor, négyfzer,

akkor pedig 2. Hétig is el fzoktak tartani, mely

okból azokat utglja fele' igen meg fzokták unni

és oda hagyni a’ Statusok. Particiüaris Gyülés.

annyival több tartatik. A" közönséges Dolgok

`:Deák Nyelven folynak, mely Nyelv itt nagy di»,

vatjában vagyon, valamint а‘ Magyar 0rfzági Tó

`tos Vármegyékben. A’ Vármegyei Матри1а—

tíoban az is еду külömbség , hogy itt nagyobbára,

tsak a’ Szolga Birák vifzik а’ Helységek Contribu~

tiobéli С) dolgaikat, mert Falulì Notariusok .tslä

e' Mezö Városgkban Yagynalç,

r
 

(Ё) А‘ -Horváth Orf'zírgiI Várxnègyék Lakossai'

'kevés vContributiot fizetnek; игуан is ez, 

:gy hasonlinás.fzerint mintegy annyit tei'zenl

“И“? af SÓPITQD Yármegyebéli Contributio.l

l

=Y 1.-————412:АА‹—- ..- . A .

ц¿ik
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Einlefkeztem más helyen mit ига]: hogy mi

пода fo' Kormányozás alatt légyen Horváth 0r

fzág Tót Orfzággal egygyütt; arrol-is fzollottam,

Люду Orfzág Gyüléseit tartja a’ kéc Orfzág Régi

ebb idökben, :nig a’ Töto'kök’ foglalásáig a’ két

Orfzág egybe nem fzorittatott , és rend fzerént

kììlön Banusok által igazgattatott: Orfzág Ступ

Лёзейс-йъкшдп tartotta. Azonban xsö Ferdinand

ptán egygyütt шпона): Orfzág Gyiìléseket, és' egy

Bánustól függöttek, fo't Horváth Orfzágnak pol

gári видят alatt lévö réfze egéleen a’ felsö

Slavoniához (mely той Horváth Orfzághoz tatto

zik) kaptsolván magát, Slívonia neve alatt értetö

dott, а’ rólla стыка? tévö Ватт Агсйсцюзок

ban-is, Isö Leopold után a’ két Orfzág egéfzfzen

«_al-válafztatott ugyan egymáiiólï és a’ felsö Slavo

та Ногйсь Orfzághoz adatott; azopban egy Ba'

lj-ius alatt mai'adtanak, és еду Orfzág Gyüléfhis

tartanak. Az Orfzág Gyüléseknek, melyeket a’

Bánns hirdet-ki Királyi engedelemmel , több щ.

gyai vagyna'k, a’ mint azókról Zagráb Ie-irásánál

emlékeztem, Ezren Orfzág Gyiìlésekben a’ Мяу
nások Prœlatusok, Vármegyék Követei,Í és ezen

kivül minden Names Ember meg jelenhet; mely

fzerént mintegy fzükségtelennek láttznnak a’ Уйг

rnegye Követei, ha azok is, a’ kiknek ök képe«

ket viselik, fzemélyesen meg jelenhetnek.l A’ Ki»

rílyi Városoknak~is Követei jelennek. Ezeken a’

Horváth ét Tót Orfza'gi Gyüléseken, а’ Hltárnok

Katana Tifztek-is сапе]: е1ёссе hivatalosok гопак,

galgkoron azonban több Huañalk lévén közöttök,.

De miolta a.’ Határnok Кают“; Maria Thereůa

Királyné glatt af топаю 1ibr;_tétetett, a’ Hath'

А
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nok Tifztek fem hivattatnak , ha tsak nem Hazar

ůako "

A’ két Orfzágoknak egy кадансе“; Cassája,

és annak gondját viselö Perceptura vagyon, Ez’-V

mind azt, valami ez Orl'zág Cassájába, а: Vär

megyék доте/Нов Cassáiból a’ кашу: és Dillric»l

tnalis Tábla Tagjainak fìzetésére adatik, és a’ mi

a’ Banalis Határ fzélekbena’ Va'mokból és a” Har;`

:nintzadokßól a’ meg hatáìozott mód Iherént az

Orfzág fzámára bé-jö, hasonlóluêppen` némely régi`

Töke-pénzeknek efztendönként való Interesseit bé'

véfzizmcly pénzeket azután a’ Её: Orfzág Rendeì’
réfzìnt a’ már meg-hatái'ozva lé_vò` yégekre, réfzintA i `

egyre-is másru-ís tettzések fzerint forditanak.

Emlékeztem már Utazásomban ‚ mely. rendet,

lenîìl légyenek épitve a’ Faluk, és mely kitsinyele;>

légyenek nagy réfzint. Vara’sd Vármegye еппекк

különösön példa'ja.. e Itt a’ mint érteftemv 1145.

Наши уавупакд

1апа1к.]

A’ Tér-helyekín kivált Körös Velma@gyében,k

és a’ Hará: fzéleken (а’ hol а`- Faluk reguláztattak)

nagyobb és rendesen épîìlt Faluk „душ. Az

ilyenek föképpen népesek;A тег: а’ 3 — 4. Háziïy

гашиш-15 majd minden Háznál leg-alább 2—3.

Familia lakik, az ily nagy és rendes Helysëgek

ben pedig némelj Háznál 20._ és 30. pár Ember is

ìlfzxîre AAfef. Azpnban az ilyen Házak igen'

nagyok is guvegx ha а’= Ház kissebb , és Pmem fogjee

és ezel; 2600, нимфы ailfv
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а; Fàfniliít,Y иву- эрга Háäakát шедшими hozá

zája, a’ mint m'ár Utazásomban elnlitèttem. A’

Tér helyekeń is vagynak el hányt Faluk, mindaá

által tsak több Házat lát itt az ember еду {ворон—

Ьап, mint a’ Hegyek közöm

Horváth Orfzâgban a" Nemesség igéń fzámoà;

tèŕméfzete és szokása Magyaroè ‚ tsak Nyelve

külò'mbözteti. A’ Parafztság jó és jámbor nép;

'nagyon áhitatos de ostobátska; —‹ A’ Наган-по}:

VÍKatonákat vévén, ës yezek közt is a’ Görög Vai

lásuakat, fem tolvajéágra, fem egyébb паду vétkek

re nem igen adja magác, és a’ Tömlötfzök majd

mindég üresseks Va'rasd Vámnegye Tömlötzében

am járzomban 2. Vétkes vala. AA’ Horváthoka.tL

korheleknek is' пшик, de ez nyiiván Onnàn jb',

liogy'` igen kitfìny a’ Coxmnetciumok, kivált az

(шпаг Tartnmánybkba, melyet a’ паду Vámok

akadályoztatnák. ЗОНЫ! `vagyon hasonlatossága a?

Horváthoknak a’ Magyar Orfìzági Таим, tsak позу

eme lágyaüb', ës éIhetetlènebbnek шпане. A’ Tót'

Nyelv is olyan 1ágy’Nyeìv, a’ Horváth pedig vir

gontzabb, és a’ befzédje is elevenebb; valamint a"

Rátzé, melyhez a’lDiz1ectussa többet ììt a’ mim;

a; Tóthoz. En foha olyán fz'apo'rä befzédet és
Nyelv peregéfì: képzelni nem' шагаю, mint a’ mi

lyet a’ Horváthok közt Монахи. ‚ 'Minden kitíiny'

dolog| felettLXPedig oly hofzfzan és vég,r` nélkül ta.

nitsko'znak; hogy azt nem tudmu elé'ggé` rsuclálni,r

’s a’ щепы: nevetni is. и ч Ч‘"

яг

Y .Ámbár а` Kuipán felyül lévö réfze a’ mofianî Y

Horváth Orfàágnak tulajdonképpen nem Hqŕvaítli
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Orfzág, mindazáltal a' Horváthuk ott eleitöl 103—

va cl-terjedtek, ugy hogy itt az ember,A a’ Slav

Nyelvnek fem Ты, fem Rátz Dialectussát nem

hallja, hanem tsak a' h'orváthot.

A’ Horváth Al'zfzonyok., a’ inintUtamban iä

meg-jegyzettem, igen dolgosok; a’ Mezei Munkáè

ban tefznek ańnyit, ha nem többet , mint Férjeik;

még-is a.’ mellett a.’ Házi Gazdal'zf'zonyságor-ig

folytátjâk, _ Eze'n fok dolgoza's mellett az А1`2ь

fzonyok egy nagy réfzibe Horváth Orfzágnak igen

durven,y ’s rút tekintetüek, a’ Hegyekben fzebbek,

külonösön> Károlyyártól Fiumáig , és az amber

egéfzfzen meg ütközik, hogy ezcn Vidékben egéfz

fzen meg változnak formájokban. — A’ Férñak

viselete hof'zfzu Nadrág, Csizma С“) Ing ‚ azon` n

felvül lìnoros öv, és hol'zfzu Dolmány. Az 6v el

nem maradliat; a’ leg rongyosabbnak is dere'k övé

van, ha mindjárt ñtyeg is gz Ing'. _ Az Afzfzo-i

nyok bé kendözik a’ fejeket , >mim a’ Magyar Afzâ

fzonyok, a’ Leányok Kontyba kötik, és ñnoroká

kal шипе fodorják fel fitrtözött Hajaikat.

Egéfz Horváth Orfzágban mind a’ Nemesi

mind a’ Polgár, és Pamfzt Lakosok, a’ Hatairnolvtv

Lakosoknak- egy réfzét (mely-is Görög Ritusu

Hitet követ) ki ve'véu, a’ Romai Carholica Hitet“

tartják. Vagynak azonban Körös Várnxegyében'"

némely 66183 Orientalis Ritusu, de egygye-i

.w \
 

(*)'К"Ы&6гё1ёба*мрас пышек, mir' iff
" ltäbbfltorœosßdtak;v . _' . _l «
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зак Ekl'efiák, melyeknek Püspökjök Kßrösön 1a.

как, e's a’ kinek Megyéje a’ Tót Orfzági és\Báts

Vármegyei Unita Eklesiákta is ki terjed. A7 Ro

mai Catholica Ekleûák hátom Püspöki Megyékte

vagynak el .ofztva5 leg fzélesebben ki tet-jed a’

Zagrábi Püspök Megyéje, mely az egéfz Kulpán

felyül való réfzre t. i. az ennek elötte volt felsö

Slavoniám és a’ Banális Határnokoknak a’ Kulpa

és Száva, Unna és Glina közt fekvö réfzére (шт.

a’ mely ennek elötte Slavoniához tartozott, e’ fe

lett a’ nioñani Slavoniára (а’ Diakovári Megyét той:
ki vévén) eleitöl fogva ki-terjefzkedett, ez idöben

рейде, a’ midön Horváth Orfzág is keskenyebb

Határok közt lévén több Püspökségekkel egyesit- 

г tetetett, a’ tulaîdonképpen való , és Transcolapi

Horváth Orfzágnak is egy bizonyos réfzéig ki ter'

jed. - Ki terjed továbbá Szalad és Sümegh Vár

megyéknek egy réfzére, meg pedig eleitöl foggä

mely is аи: gyanittatja, hogy ezek a’ réfzek a’ '

Zagrábi Püspökség fundálásakor felsö Slavoniához

tartoztanak. A’ Segniai v. Zenkì Püspök Megyé

je a’ Corbaviai, Modruů ‚ és /Zenlń Megyékhöl.

egygyesîîlt ‚ és a’ tulajdonképpen való Horváth

Orfzágnak leg nagyobb réfzére terjefzkedik ki. I

\

Ä’ Novii Püspök Megyéje igen kitfiny, és '.

tsak a’ Littoralénak némely réfzét foglalja magá

ban, '

А Horváth Ori'zágb'nn majd minden nagyobb РЫ

des Uraknak Patronátulì jussok vagyon. Ugyan-is

nagyobbárraz illyektöl fundáltattak, és гамаки.

luk той is az Ekleiìa'k.- A' mikor az .Ekleüátï
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fundálják ; дикое a’ Papin-is daráljäk , és a" А

Papoknak fzántt foldek так jusson adatnak által

nékiek, ugy hogy azokat a’ Földes Ur vifzí'za nem
veheti, Ez okböl lât az ember Horváth Orfzágban

fok oly Papokat a’ nagyobb Ekleliákban-, a’ kik

nek еду néhány Parafztok laknak földjèiken,' kik

nek òk valoságos Földes' Uraik. A’ jus Patronatua

pedig аи hozza magáva'l, hogy a’ Püspòk által

candidált 3. Személyek közzül tégyen >az Ekleiiá

ha Papot, és~ ö legyen az Ekléfiák’ fö vigyá;

Zójag '__' .

i .Az Oskolák Horváth Orfzágban nint'se'nelr
I igen feles fzämmal, tsak a’ nagy Helyekben lehet

azokat fel találni, Iósef Tsâfzár Uralkodása alatì;v

az Oskolák gyakoroltatására паду vigyázat és kifz

„Aìfzittés vólt; de molt ez iránt a’ Várinegyék nen'ï

J:igen fzorgalmatoskodnak , nem lévén a’ faluii Osko
и láknak nagy barátjai. Ned1 ugy van itt, mint a’

Magyar Orfzági Magyar Helysé'gekben, de iner

kiilömbség is van a’ Magyar és Horváth Parafzì

kozijn! - Lelietetlen, hogy árthasson , ha az'

ember Ы Baromnál valamivel felyebb emeli magát. -`

A’ Határnok Kerületben ennekelötte majd min'detí

Faluban Oskola volt., de moll ott is rsak 5,Helye_

ken vagy'on'. '

Horváth Orfzágnak Tót Orfz'ággal nem külò'mï"
ben Bosniával, és а` Tdrök Birtokban lévö Hor-r'

váth Orfzági Réle'zel ‚ "S Dalmátiával határos réfze

a’ Határnok Kerülete'knek' neveztetik, inelyeknelr'

Lakossai mindnyájan Katonák. A’ тощий Horváth
Orfzágnak felit téfzi e'z а' Réfz , a’ mely több lie-fl.

И‘
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tilletekre, é's Regementekre (Seregekre) vagyon el

ofztva. Ezel: Regementek ne'v fzerint ezek:

>) A’ két Bánális Regement, melyek a’ Hoi»>

váth rfzági Bánus alan vagynak. Ezek téfzik l’

két Bánális Kerületeker»

2) А’ Köröû, es Szent Györgyi Regement,

kiket egygyiìtt a’ Vayasdini Regementeknekis nevez~`

nek; ezek ke't Keriìlereket tefznek , melyeket egy

gytìtt a’ Var'asdini Generalatusnak hivnak., `

f

’ 3)‚А’ кишит Regementek, és педант:

fzerint az Отит ‚ а’ Likai, a’ Sduim', és

О ulinz' Regemenrek Kerületei. Ezeket egygyütt

Kai-madri Generalatusnak nevezik, é's ez, valaminl

a’ Varasdini a’ Horváth Orfzági Commendirozótol

függ;

Ezen ntobb nevezett Kerîîletek’ Lakossaìnzd:A

nagyfréfze a’ köz befzédben Oláhoknak (ушей)

neveztetik ‚ ámbár az Oláhokkal Nyelvekben femmi

hasonlatosságok nintsen ‚ és v’al_óban Horváthok.

De ezen nevezett egy réfzint onnan' ered, mivel

не]: a’ 'Keleti Görög каша, és Ó Hitet követik,

` a’ melyet af Нотами Oláh Vallásnak-is` monda

пак; de más réfzint onnan-is_fzár1nagik,'hogy azon

egéfz Havasos Vidéknek Lakossait"Zenktöl fogvá

Novigrádig, Morlachoknak (Mauro Идёт, [л

tini nìgri) nevezik. - Mely nenti-11)».~ Diafzok

так reájok még régente; enrielfiy 'enètièfëejedig'

nimely' Hiûoricusok onnun ‘lrozzák-le'f БОБУ“

' ` U ’ ` ‚м
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Olafz Coloniák, kik a’ Катай Illyricumban volA

nk, (е’ maga'ban foglalta Horváth Orfzágot, Dal

matiát és Bosnia'tis) а’ Slavusoknak , kik molt

lakják, ide telepedésekkel.l a’ Havasok közzé vé

ve'n magokat , és ott rend fzerint páfztori ’s vána

dorló éìetet élvén, ezért, a’ más Olafzoktól való

meg külömbüztetésböl fekete Olafzoknak, nevez

tettek; теге Vlách a’ Horváthoknál Olafzt téfzen.

Igy ezen Havasos Vidékek Lakossira is, .kik nyil

váu talán az Olafz Coloniák Maradvánuyi , de Nyel

veket el vefztették , a’ Morlacb vagy Vlach ne

vezet háromlott C). Ezeket vad, és tolvaj Em

bereknek tartják, de azt is bizonyitják, hogy t?

fzükség vifzi пазу réfzint a’ tolvajságra, fokke'ppext

lévén meg tethelve.

A’ nevezett Hatírnok Kerületek egéfzfzel

Katonai Lábra vagynak fzabva; mind a’ polgári,

mind a’ katonai Igazgata's és Rendtartás a’ Regemen#

tek Tifztjeire vagyon bizvil, a’ kik mindenek яйц

denekben. - A' jó rendet e's regulát ezen ka

tonai Igazgatâsban közönségesen ditsérik, ellenben

némely шнек-аз találtatnak, melyek ellen pana

fzokat hallottam, ’s а` melyeket fok Horváth Or

fzágiak fzivekre láttatnak venni; reménylik azon

ban, hogy вина]: idejében az Igazság fzeretö Fe«

jedelem azoan könnyebbiténd.

  

С“) Nem lehetne é a’ Morlachokat _. alCroatiábz

ч és Dalmatiába egy ideig le-telepedett _Ábá

rok' Maradványinak tartani .2 ` .
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' _ _De inëltó lelizetr ez «ellkalmatossaïïgg'ali a’ Hor

iŕätlt Orfzági .’s egyfzersinind Slavoniai Határnok

Kerületeknek eredetekŕöl, és fel állások módjárol,

`i'égibb éê mollanì állapotjokról rövideden emlékez- '
hi ,y külömben is az olyan шву lévén, mely kè;

ё'езек elò'tt esméi'etes'. '

 

. А’ Horváth és* Tôt стад: ЙдгёйлдЁ

Keräletekröl. `

Ói'fzág Насёк Öri'zétei, ¿s Örzö Néye'i a" leg

' ‘régiebb 'idöktul fogva voltak), azonban nem токам:

äzok ugy régulázva,y és. ugy ki-terjedve mint той

(титан. — Ugyan is Hotváth és Tót Orfzágá

ban (minthogy molt tsak ezekröl lfzollunk) a’ Vai.-V

i'okb'an, melyek eleitöl Гоша,” mind az Orfzág

közepében in'ind à’ Határokban nem kevesm fzámÃ

láltatta'nak ‚ Kapitányok C) ё: Kañellánusok voli
tak , és a’ `Värok ho'zzájok tartozó fo'ldekke'l bir-F

tak, a’ mely földeknek Lakói a’ Várak’ Oltalmazá

Asáva'l ‚ és a’ "Ha'tárok’ örizésével rattoztanak. _
Mindaz'onáltal ezen Наташе}: Várokban különös

katonai Igazgatás nem volt 5r nem is volta'k akkof

rendes Határnok китаец. I Mátyás Király mon»A
datik az elsönek, a’ ki Horváth Orfzágbani :m-l

так nagyobb réfzében katonai Jurisdictiot és igaz'

 

(“‘) Ilyenek voltak p.|o, a’ régi Kapifontzni Kapiti-y

,f gok Slavoniában , és a’ Zenki ‘Kapitänyok

И . orváth Orfzágban _, mely utobb'i нашем sok'

fzor a’_ßánusokis viseltéln . _ _

U V£2'
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gatàs modját анаши v{'el , a’Hazának a' Tör'ók ellen

való oltalmazása végett. — Aze'rt is fok priváf

tusoknak a’ Határban lévö Váraìkat él Birtokát

magához válrotta. -——— '

r

Tór Orfzágban ’Sigmond Király állitott fel

egy valamennyire rendes katonai Igazgatáñ a’ Ha

tárban. — Azonbanl Slavonìa nem fokára azután

el-foglalratott éppen azon rêfzében , a’ rner a’

Török fzomfzédságának volt ki-tétetye, —

‚ 158 Ferdinand Királynak, még mint Óñriai

Ertz Hertzegnek Horváth Orfzág П. Lajos M.
Királytól Orfzágos Végzés fzerint által adattatott, y.

és neìn fokára Birodalma-is lön mint Magyar Király

пак; — ЕЬЬеп az idöben vertetett meg а’ шо

ftani Harárnok Kerületéknek , és az egéfzfzen kü
lön vált katonai Igaz-gatásl módjànak fundamento

ma ("). Ugyan is isö Ferdinand elöbb egy külön

Generalis által, azután Köverkezöi, Locuth

nensek, által (а’ milyenek Kâroly ës П. Ferdinand

Ertz hertzegek гопак) igazgattatták katonai Dol

g'okban az Órfzágot; mely fzerint a’ Bánusoknak
lllt'atonai Tifztjek és foglalatosságok el kezdett mul

ni, a’ kikkel так, az „ваги Efztendöbeli Isdik

-Articuius fzerint, Leyeledzés és Egyet-érte's pa

rantsoltatorr. ’A Locumtenensek шёл, kik шпиц.

. Ñ ` .

CF) Tudni való hogy fò'képpen az egyes Birto

kosok’ Birtokainak ’s Jusßainak a’ K.Í Fiscus

hoz lett váltatása által мамашами 1as

sanként az egéfz тощий Határnokok.
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aiâltal a’ polgari Dolgokban nem >avatkoztak, a’

Carloßadz' Generalisok parantsoltak a’ Ног—

váth Határnok Kerîiletekben.' —— Ezek, idövel

nagyobbra nagyobbra terjefztettenek. -1 A’ mi

a’ Töröktöl foglalt réfzekböl, és a’ Hata'rnok Ke

’rîiletekböl meg maradott Transcolapiánus Ré

' fzeknek neveztetert, (partes Transcolapinńœ) és

ezek, valamint némely Helyek a’ Határnok Kerületek

ben-is, a’ polgári Ignzgatás Valatt v'oltak а’ Bántól»

függvén kitöl egyfzersmind az azután fel állott Bá

nális Határok-is {идёте}: f melyekrò'l mindjárt

fzollok, -` «

` ` ` I) Ä’ Banális Hatáfńok Найдена],

A’ Banális Наташе}: Kerîilet mer ké: kis

sebb KerületböLáll, a’ Kulpa, Száva,» és Glina

Vizek folyásokban fekfzik. - Ez a’ Réfz, a’

mennyiben tsak a’ Kulpa és `Glina ’s Unna Vizei

rekefztik,Slavoniához самогон; valamint az a’ Ré

fzetske-is, mely ezzel határozodván, a’ Zettina és

Unna шит ‚ а’ Török birtokban vagyon Hor

váth Orfzág Réfzének neve alan,  ‘_

Isö Ferdinand Kìrálynak Horváth Orfzággal

egy'gyìirt Tót Orí'zágbanêisI a’ Kaprontzai Vár, és

a’ hozza tartozó fzélbeli Насёк helyek, a’ m/oñani

Slavoniát biró_Török ellen valů oltalmazás végett

által adattattanak ugyan: de e’ melletc a’ Slavoniai

Rendek látván а’ Töröknek Horváth Orfzágban is

.i IKulpláig való elö nyomulását, a’ Kulpán innen

(Cis-Colapin) külön Határ Örizeteket állitottanak

A

д
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fel, ‘a’ melyek Banális ,. ¿s Tót Orfzági Наташи

nak.’s`Örizeteknek neveztettenek. Minekutánna ail

Török a’ Kulpán-tůl való Réfzekböl (ех partibus

Transcolapianis) ki-verettetett Ao. 1689.' ezek Tót

рыгать vifzfza adattattauak , és a’ Kulpáu in

nen lévö Határokhoz kaptsoltatván ezek-ìs a’ Ba

nus igazglta'sa аи vettettenek Evifzfza foglalt

Réfz téfzi a’ moñani Banalis Hata'rokat, Ao. 1696

pedig a’ Tót Orfzági Bán ezen Határokra nézve`

in partibus Unnœ et Culpœ Orfzág Харизма

.nyává neveztetett a’ пенаты, kíktöl a’ Вант;

Határok jobb jobb rendbe vétetödvén, és a’ Töfj

rò'ktöl vifzfza nyert Slavoniában fel шпон Наган

pbk Kerületek is a’ Bánus igazgatása alá adatván;

a’ polgáriDolgokra nézve Banális Helytartók rene

deltettek u. m. egy Banalis Hivatal Helytartója,

ki a’ Bánusnak mindenekben Vïcarìussa v_olt; еду

Baualis Határokban le'vö Helytartó , és egy H_elytartó :

à’ moñani Slavoniában. A’ Bánus Helytartója, a'.

Íßánalis` Határokban, mind a’ polgári mind il’< Ka

tfonai fö Igazgatált virte; de а’ Slavoniaìl Hexal-_

rekba'n a’ katonaì Igaz'gatísra egy klìlönb's Kato?

детищ-Её vólt -rendelve. '-v ' `

‚А! Határokhak 'pedig katonai Állapotjok ai@t

раунд Hadi Tanátstól tétetett függésbe, —

‘,Az egéfz Slavoniának és Horváth Orfzágnak

propińcialz's газе а' Тёгёйбшы való vifzfza чает;

útán az el fogaltt Tartòmánnyoknak , ujjonnatî
Yármegyékre ofztatott , ’s azokuak Fü Ispánnyaì (4)Ä

 

ICM) A’ Fälsîânnyok ámbár ki nevezt'ettek Isò' Leo-7

рощиц, m g 1's` M. Tbéijélìa idejéig uei'n fung-.'iltak,>
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’s Tifztjei neveztettek ki., A’ Virmegye'k pedig

a’ Banusnak és а’ Locnmtenenseknek tétettenek fö

Vigyázások alá (*). Ezen Banális Határok fel

állittásának elsö efztendeiben, mindeneket a’ Ha- ‚

tárnok Katonák Tifztjei folytattak és igazgattak ,

de Isö Leopold látván ennek következéseit, ren

delte: hogy minden politicumokat a” Vármegyék

folytassanak; hasonlóképpen vólt és rendeltetett a’

Slavoniai Határokban is.

A’ Karolyváti Határnok Kerületekben , és a’

Kgprontzai vagy a’ Varasdi Határokban a’ telyes

katonai Igazgatás meg maradott,

Meg шт VIdik Károly Tsáfzár és Király,

' a'- Banális Határokból valamint a’ többiböl is , Nép

ség vitetett ki Olafz Orfzágba ,és Bavariába a’ mely

nagy fzolgálatokat tett. А’ Hadnak vége lévén

ujj Regulatioja kéfzittetett a’ Banális Határoknak ‚

a’ Slavoniai Rendek egyetértésével, és aq egy Királyi

Diplomában Ad 1750 ki adattatott Lmer fzc

rint: a’ Bánusnak, és a’ Slavoniai ’s Horváth Ren

deknek Authoritássok, ezen Hatátokra nézve'meg

erössittetett, a’ Hadi Udvari Tanátsnak is acti

4.: t.
fl Ik,

(*) A' Locumtenensek bizonyos idő mulva meg

. fzüntenek lenni és María Thenéliaalatt min

den Vármegyékben Fö-Is áń'nyok tétet-tenek

'~s a’ Vén-megyék jó ren be hozatta-ttanak.

1797ben pedig az Horváth és Slavoniai Hely

tartó Tanáts állott fel, mely_azonban nem

fokáig tartott volt. —— ` '

к

\

l
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vita'ssa melyet eddig gyakorlort, hasonlóképpen

meg hagyatott,  a’ Horváth és Tót Orfzagi Ren

deknek Jussok az Orfzág` Kapitánnyságnak kif ne.

vezésében meg ösxnérterett‘; továbbá ezen Di

ploinának rarta'sa i'zeriut, a’ Fegyvérek és- Hadi

kéfzülelek mindenkor a’ Király ö Felsége által

fzereztetnek ‚ а’ Határokban némely`Vámokból bé

jövö hafznok, melyek annak el'o'tte a’ Commendán

:oké voltak, az Orfzág Cassájába, adattatnakz, а'_

Banális Militia Tifztjei ñzetésének fegittségéül'pe

dig (melyiizetés a’ Népnek Cbnrributiojábol ada

nk) a' Harmintzadoknak fele fordittatik. —ч

Ме1у Diplomának ki adása után, a’ Banális Наган.

nokosok , а’ rende's Katonaságnak, módja fzerint el

ofztartak két Regemenrekre , és ezek ismét Bat

шпионом: Companiákra, -'

A’ Ka'rob'uárz' (Carlq/íadi) Határnok

- Kerületekröl. -

Ezekröl már elöbb emlékeztem, még tsak ne.

melyeket fzükséges hozzá adni. Károlyvár Várossa

Käroly Ertzhertzeg ’s Locumtenens` által '(ki is

Maximilián Tsífza'r és _Királynak Teñve're volt)

épittetett, és mjvel a’ Horváth Orfzági Határok

han parantsoló Gener-¿lis itten vette Lakáéát, ezek Kä

rolyvári Határnok Kerülereknek neneztettek.  VI.

Károly Tsáfzárlátván ezen Kèrületeknek rofz igaz

gatásokat és rendeletlen állapotjokat 1734 Iltáû

Hertzeg Hildburghausen .álral egéfzfzen refor

шашка, és ujj rendbe hozatván a’ moñani Rend.

»flabásokngk akkor verteren meg fundamentoma,
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A’ Vara’sdz'm` VHatárnolrokról.

A’ Varasdini Határok, melyek elöbb a’ Ka

prontzai. Határoknak neveztettek, mivel а’ Kapron

rzai Kapitány igazgatása alan voltak, akkor анода

nak fel, a’ millor a’ Török a’ moñani lSlavoniait

e1 година, с.'1. П. Lajos és I. Ferdinand кла

lyak alatt.'- De Rudolph Tsáfzár és каппу а1асс

lett ezen Széleknek nagyobb ki terjedése. Ugyan

is a’ Babotsai Szigethi ’s Vasvári Нага: Örizetek

beu le'vö Katonaság, mely is a’ Kaprontzai Katonaság

hoz самогон, а’ Törò'k által ki-verettetvén, fzük

séges volt erröl a’ réfzröl erösitteni a’ Határq~

kat, mely okból azután Serviai ’s Bosniai Lako

sokyis telepittettek ide, és ezek a’ Katòënai 1201—

gal-ar _ajánlásának fel rétele а1ап’п. Ferdinandrói

Privilegiunlot nyertek, magok ‚ tulajdonjok és

Vauások fzabad ánapofja fawn. Ezekben à На

tárokban lévö Katonaság'keménnyen ellen; Iàllot't a’

Tórököknek, ésa’ bé költözött Rátzokkal (гейша ne

vekedett. Bìzonyos idö Imulva» itt a’ Kapirányol;

helyett Generalisnk tétettenek, kik«is Varasdinra

vévén helyeket, a’ Szélek ugy neveztettek Varas

ini Határnokòknak. Egy ideig, a’ Varasdini неш

letekis (valamint а’ Banalis Насёк Kerületek) töt

vényesen igazgartartak2 és valamint régebben is

mindenkor a’ Várak Kapitánnyai ’s a’ Katonaság

föbb Elölljái'ói Horváth ’s Tót Orfzágban, az

Orfzág R'endjeinek Tagjai, ’s azoktol ’s a’ Bámu1I

sokrol гидам volcak ;V a’ Kormány alan lévö N'ëpa

nek a’ Magyar Korona Törvénnyei {zei-int 1201551

tattak igazságot ,l és az Horváth ’s Slavonia Orfzág `

‘СушёзеШеп meg-jelemek: иву ezekneli is Til'zlg'-
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viselöì hasonlót tselekedtek. De bizonyos idö

mulva, a’ Vat'asdini Generálisok fel állása után,

a_’ VarasdiniKerületek tsupán tsak Generalissaiktol,

és az azok alatt lévö Distristusok Commendánsai

töl kezdettek függni, a’ kik lassanként ki kezdet

tek maradnìàz Orfzág Gyìîléseìböl is, melynek oka

különösön a’ volt, hogy ezen Varasdini Kerületek,

valamint a’ Károlyváxiak , az egy más után Locum

tenensi Hivatalt viselt't Mátyás, Maximilián Cá

roly és II. Ferdinánd Ertzhertzegek ‚ késöbbre pe

dig a' Károlyvári Fö Generalisok alatt voltak. -—

Ezek alatt игуан tsak a’ Katonái dolgokban шпик;
- de a’ Generálisok magok fzabad kények fzevrint ken

dettek Tifztjeikkel egygyìitt mindent igazgatni ‚

azért is minden függéíì az Orfzá'gtól félre tettek;

az Orfzág Törvényeivel a’ mint addig, nem éltek,

és a’ Népet fokféleképpen nyomtâk. Ebböl annak_

Zenebonája következatr. — Melynek káros kö

vetkezését VI. Károly Tsáfzár lárván I734ben

itt is njj render, és jobb [взявшая állitott. Hertzeg

Hildburghausen által , ez alkalmatossággal itt is a*

rendes Katonaság módjára ofztatott el a’ Határnok

Nép; és a’ Territoriális Igazgata's bizonyos Kirá

lyi Normalisok és Rendelés'ek Sinor mértékére fzaq.

bâtott.  M. Thérésia a’ moñani Slavoniai'Hatá

rokat is, regulázván, akkor a’ Varasdiniakban is

пл jobbicásokat téretett.  '

Még azt kivánnám itt meg jegyezni: hogy Ie

Leopold Ao. 1703 а’ Varasdi Határoknak, "el bpm

. lását e's a’I VármégYekbez való vifzfza kaptsolta

tását rendelte.  De a’ mer rendelés Véghez

hem hajtatván, VI. кашу Tsáfzár a’ mídön itu

ujj :endet állitptt fel és а" Hata'rt nagyhòlsvbitta.ttmq
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çzçn Határ Keriileteknek tovâbbi meg 'maradásít

erössitette meg. - t

l

A’ felsö Slavoniai Наш: Гг/ё1е1111е2 tírtozik a’

Sichelsburgi, Чану Sumbergi Districtus, Car

niolia Határábzm, a’ Iner ámbár Slavçniának Re'

fzetskéje»,t még is mind a; által a’ Karolyvári Ke

rìiletekhez adatott, melyekhez tsak közel vagyon.

Y szaz egéfz Réfzetske igen Hégyes2 és a’ régi

Sumbergi Várnak Kerületje , jollehet mon: na~,

gyobb ki terjedésben vagyon..- A’ Törò'köknek

pé üte'sek által ezen Vidék-is el pufztittatott, és

Népérólfofztattawán ujj Lakosok telepittetœk ide

kik ACromia'lïófBosnìából, nem kììlömben Zengböl

iS jöttek.. Zenkbe Респ; és Környékébe Dalmátia

‘ból зане]; vala. _.- Ez a’ nép Görög Ritusu Val-I

láû ámbár egyesülttet_ tal-.tván és minthògy az em

lâtett Orfzágoknak Hegyes réfzeiböl vette magáç'

ide, különös Vad termefzettel bìrván , MorlacÍL

oknak, és Uskokoknak, vagy által fzökömek-y

nek neveztétegt; valamìnt Morlachoknak, mind azok

is neveztetnek a’ kik Károlyvárou aloll a’ Littorále ‘

mggett mind Horvath Orfzágblan, mind еду dara

»big a’ Velegtzei Damdában, a’ Hegyeket lak

1aik» - - ‘

Honnan neveztessenek ezek a’ Hegyek La

'kossai Márlachoknak, mul tubbféle vélekedések

`vagynak, Emlitettèm hogy némelyek öket cgy

különös N_épnek tartják , mińthogy vágynak ńe'mely ’

külömbözò' fzokaisai és af több Horváth és Dálmat

Néptöl külömbözö шита ёв ‘lkelmény terméfzete,

1 и.“
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HISTORHAII És GIEUGRAPHHAI

MEG JEGYZÉSEK HORVÁTH Tó'r És

DALMÁT onszÁGOKRóL. с)

\

Sziiksêgesnek e's mêltónak tartottam Horváth él

Tót Orfzágokról irtt Tudosittasaim’ alkalmatosságai

val, ezen Orfzágokról valamint Dalmatiárol is

' némely hi/îoriai és geographiai Iegyzésekec

Tnldale'kul ide függefzteni, hogy a’ Magyar Ko

rona’ ezen .nevezetes Réfzeinek . külömben is' nem

igen közönséges Esmérete, némely fontos tekintc

fekben közönségesebbé tétessék. —

„что:с=ит—

/

 

‘ С“) A’,miket itt irok, azokat a’ túdós Lucius .

. 361205 és Kertselz'ch Видный?

Hißoricusolr és. kò'zò'nséges hitelességü Irókf

Munkáibol fzedegetfrem ki, öket egymással
egybe_véwén; a’ meily Irókat a’ kik esmé»

rik, bennek verett bizodalmomat joyvá ha#

gyándják... '\ Ь - '
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A’ Romaiak Birodalmában, ¿zon еда: Föld,A

mely a’ moñani Albaniátol fogva a’ Tenger mel

lett , és a" moñani H0 rv (Lt ÍL Orfîágn а k

Carinthz'ának és Carniolìána'k еду

réfzét magába foglalva a’ Mura Vizéig Strida’

nevîi Helységig lioTzfzan fel nyult vala, és Ejfzak

ra Pan n pnl' á v a l, Napkeletre felsö 'M0 е;

siával , Нар-пущена Noricummal ésì:

a’ Tengeńrel, Délre pedig a’ tulajdonképpen vnlâ

Il ly r i á v al határozódott , Dalmatiának пед
veztetett. -- i

Mindazáltal a’ valoságos штата а’ régi

Geographusok fzerint, tsak Scardona Város'

sáig, a* moñan ugy neveztetetr Kerka Vizéig

шпон; és~ az поп felyül való réfz Lìburnid

Tartománny-a, japydia és [Дна vólt, ’de 4’

melyet , a’ Падший: Név alatt éirrettek, nevez

vén másképpen a’ Nap nyugoti Dalmatiának.

1

Dalmatia Liburm'a Japydz'a és a’ nalati-n

donképpen való Ílbrìa, Auguñus Tsa'fzár idejébeii

Illyri c u т п а k neveztetett ‚ de késöbbre az*

Illyricum név alatt едал Ра nn 0 nia és M0e~_

sia bé foglaltatott. —

Az [ЦугёситЬ an a’ Romaiaknak Гад-д

mos Coloniáik voltanak, nevezetesen Dalmátiában'

nagy Tengeri Városok epittettek az Italusok гика];

melyeknek nevek, még moll is fenn maradt; és@

a’ melyek molt is virágzó allapottal vagynak, -`»

Ezek Ragusa , Spalatró , Traguf

Нит, ladera, Almisia ’s шавок; _-I

\

\
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Az Il [у ri с и т ig valamîu't а’ ЬбЪЪ Romáî
Tartományok, a’ Barbarus Népektöl fokl pui'ztità

tás'okac (цемент, de egy Nemzet fem vette itt

maradandó Lakását , az Av á r о Ídg , és 514
110 leig,v Ezen két Nemzetnek egy réfze'Pnnnoniá

bol ide telepedett, a’ 6dik Száznak a’ végén. Dé

tsak nem fokára Не ra с l i u s Tsáfzár jngex-lésévé

á’ Hо платок, egy a’ Carpathusok исп-ш 1а1ц$

Sláv Nemzettség, a’ véllek atyañságos Serb lu

sok kal egygyürt, erre a’ Földre jöttek , és

eltsbb az Аид r oka t Dalmatiából ki iizrék és

meg bodoltatták, bizouyos idö mulvá pedig , еду

réfz кашицы: külön тат L ib urnia t ее

Jápyd iá t година el, az оп meg telepedetv.

Sldu о k t о l, кыш meg подавать А’ Hо r

vátÍfu/I- és Serbio/c ezen Földön hamar el

terjedtek; a’ .Serblok felsö Моника/Р

azt a’ réfzér foglalván el, mely mon Servid

па k neveztetik, és еду réfzint abban a’ Dalmatii

réfzében is mely akkor Rçgio Narentanorum

hak ’s késöbbre Chulmiának nevegtetett le tele

pedvén , a’ Hor v á Н: ok pedîg еБУ féfziñf L i'

burniába a’ токам Croatiának és

В osniának 'Földjére, nem külömben a’ mai

Carnialz'á Ьа}, más réfzim pedig Dalmcŕw

tiáb a. és Szigeteibe vévén Lakáïûkaß *'- .

A’ L Ё'Ь ur п ¿ai Horváthok a’ шавок Lä-â

k6 Földjeknek Croatia nevér ать mely' 'név-r

aÍatt emlittetik, minden akkorì ’s щам: Irók

-tôL Croatia' pedig Dalmátiától meg'y

kèzdett kûlömbö'z'tetni, тег: az elsöbb Orflágban'

“ké Horváthok ,az uÈobbiban Iaúxóktóly ездит

‚-„_д __ _
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kììlön vâltak, és külön Fejedelem аи: voltak. —

Mind a’ két Orfzágbeliek pedig egy ideíg а’ R04

mai Nap нежен Birodalom Oltalmába és Szövettsé

gebe атак, de az alóil azután ismét ki vonták

magokar, _ Mindazálrgl nem fokára Da lт ad

`tiának, ’s az ahoz tartozó Szigeteknek La.

kossai ujjrn a’ Romai Nap-keleti Birodalom Oltalma

ali hajlorrak, a’ Saracenusoktol fokat fzenvod

vén. «

A’ Serßlusok is а’ kik a’ Búlgárok

fzomfzédfágától féltek ‚ hasonló Oltalom ala' jöt

tek és az alatt is maradtak. “

De Horváth Orfzág függetlenségben maradott,

imbár еду ideig a’ Francusoknak engedelnieske

den; `а’ Nap keletì Tsáfzarokkal azonban minden

koi: Szövertséger rai-ton.

Ezen idöben a’ hiteies Irók Гик-11100) Croa

tia. egy réfzrol a’ Culpa Vizétöl fogva válr kia

 

‚

azt irja a’ tnlajdonképpen való Croatia ki
_terjedésérò'h a’ Zettina jiuvio (in Croatia)

впавшими ad Istria: туш: Conjim'a, et

тема: Tzentzena (ad Пирит Zentinafn

Винтами) et стема, Serviœ Regíonem

амида) azt a’ réfzit t. i. Dalmatiának

mely а' Zentina és Na'ro Foiyó vizei kö

vzöt: feküdt vala, és a’ Náremánok Fò'ldjé

nek neveztetett, melyet Conñ. Porphyrog.

.‘ azért nevez Scrviä réizének, mivel oda mint»

д èmlitettem, Serblusolf telepedtek volt» ,

'.

С“) Conßanitimml Porplzyrogennetd

„i.\_
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16u, más téfztöl pedig a.’ Zettina Folyó vizets

ke által válafztatott el Slavoniától, mer [zerint

a’ moûani Horváth Otl'zágnakna'~Kulpán felyül“

való réfZe, és az а’ Réí'zy mely a’ Zettina3 ’s

az evel egyesülök Glind, Sava és Ukba Vizei ' '

között bé rekefztetik és той a’ Banális Kerületet

~ tefzí“, ’s egy kik Yréfzóben a’ Török Horváth Föl

dön генах, Slavoniához tartozott С“). A-a

' Bósnu Vize válafztotta Serviátol és a’ Zen,
tina sze „ D a lm a пасы. A’ mofìani Au

jìrìa felöll pedig шт Sgria,«CarintÍzia._ és,

Furum агат határozta. ` Söírnég S la v о n i d.

пак _is felsö réfzét és S t_y rxiát is а’ Миг

irá-ig, magoknak foglalták egy idöte a’ Horváthok.

Ugyan is egy időben nagyon el terjedett Cro

átia; egy. Fejedelem alatt, Dalmatiával

mer a’ Romai Nap-keleti Birodalom aloll ismét

ki vonta magát , “egygyesülvén, - Hogy Car

nioli ában Horváthok telepedtek le , azt an

nak Lakossalbizonyithatják , a’ kik m'áig is fem

"лишен nem külömböznek a’ Horváthoktçil C“). Il

 

(") А’ Zettina Vize , mely közel Zettin Várá

hoz ered, a’ (Эти, Vizével egyesül és

mai Nap a’ Glina neve alatt foly a’ Kúl

páig; de nints kéttség benne hogy régente

a’ két Folyó-Vizetskék a’ Zettina neve alatt

folytak egyesült ágyokban, a” Kulpáig. --' k

(wk) Conûántinus Porphyrogenitus Croatiának

'. következendő Megyéitöl emlékezik , mè

lyek Horváth Nyelven Иприт/тай nevez

tettek, I) Chlebíana. 2) Tzentzena, топ

Zentina. 3) E'mota. 4) Рим. s) Pesenna

:L mol} xPifmmn. 6) Реж-штатами maß Pri-f

/ «\ X ‚
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lyen ki terjedése Croátiának a’ lodik Száznak vé

gén. Ост Tsáí'zár idejében volt, Azutàn А u~

ß' ria felöll fzorossabb határok közzé rekefzte

tett', a’ melyek között moll-is vagyon , Са r»

n i о l i á n а k egy réfze azonban fokáig Croatia.

hbz birattatott. — Ebben az idöben Dalma

t z' а ‚ а’ krsvetkezö réfzekböl állótt: n) A’ Zenq

tina Vizén aloll ,‘ a’ Narenta Vize'ig a’ Za

chlumiták és Naréntánok Földje volt,

a’ mint Conjŕantinus Porphyrogeni

t u s nevezi , a’ melybe Se r blu s о k teleped

tek volt, ’s azért Servz'álzo zu tartozónak is

mondották. Ez a’ réfz azonban mely azután

Chu lmiának neveztetett, Croatiáho{

volt kaptsolva és aunak Fejedelmétöl függött ак—

kor is a’ mikor D a lmatia a’ Nap keleti

Birodalomhoz ша inagát , ámbár valoságoson

D а lт а t i á 17 а n feküdött , a’ minthogy molt

oda is tartozik. 2) С Íz ulm i á n aloll , a’ Szá~

razon lévö D a lm a t i a Nap kelen-e B os»

n i á v a l , és Serviával határozodván , egy ré’.

fzét a’ régi tulajdonképpon való Illyriának magá
l

l  

moría. 7) Berbera moli Brebir. 8) Nona.

È) Tzena moli Segnia. 10) Sidraga molt

raga. п) Cribam molt Corbavia, Litza,

moll Lìcca. Сигает (Gotsche Carnióliá

ban). Ezekan némel ikéi a’ Magyar Biro

dalom alatt is Mcgy k voltak, melyekhez

több “пак járultak: mint Clism, Sebem'co ,

Madras, Megyéji 's mások. Mind ezen Me
gyéknek vagy Kerületcknek neuvezeteiketêl

a’ mai Horváth Orfzágbau és a’ Velentzei

Dalmatiában ma is fel találhatni,
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ba foglaltte, (inert a’ más réfzét Albánia foglalja

bé) Albaniáig , a’ Morakka Vizéig terjedett. т— ‚

3) A’ Horváth Orfzági partokon ЛИЦ: moû

Zára, Tragurium, Spalatro a’Da1mariai par->

tokon lévö Városok közze',"s tehát Dalmatiához

tartozott; az Adriaticum Tengerben lévö Szigetek

pedig Vegliátol fogva, Meletdl'g , a.’ Tangeri

vagy Szìgetes Dalmatiát tették, l

\

Ebben а’ ki rerjedésben тёще“ Dalmatia

egéfà addig a’ mig a’ Magyar Birodalom alä jött

és ebben а’ ki terjedésben ma'radott a’ Magyar Ki

rályok alatt is` igen fokáig. — бед/за Ма—

gyar Fejedelemnek , Sz. Ijl'v dn Atyának idejé

ben, Di rcvislaus Horváth `Fejedelem, magác

Kìrálynak nevezte. Birtay egéfz Сroátiat és

.D almá tiá t. Creiimir Király alatt ki ,D i r

cislaujì követre , Slavonz'ának felsö

réfze,” (mely' a’ moßani Varasd, Körös Várme

gyéket és Zagráb Vármegyének a’ Kulpán felyül_

való réfzét, nem 'külömben a’ Varasdi és Banalif

Határnok Kérületeket, e’ melletŕ pedig a’ mint a’

régi Irókból ki tettzik a’ Murakò'zét, és ISty- `

riának еду réfzét magába foglalta) bizqnyés

Kötés alatt HorváthOrfzághoz c_ngedtetetr.Í fm»

Teh Hertzeghl Szent Iüván Fia. , ki is 'S l a v 0

hiai Hert{egll volt, la’ Creíìmir Léányát ~'

vette емко: Feleségül. I, Ändrás Királysága,

és az ö Fiának В élának Slávoniai Hertzegsége

alan az emlirettfels'ó Slavonia ismé't el

`fzakafztatott Horváth Orfzágtól , és az а lsó

Slavanìával egyesirtecett. Nem токам

azurán Ao. 1064 Salamgcn Kírály iltàl az

l

 



324

.r

akkori Slavoniai Ba'nnak Suonîmi rl пак , ki

is Hcrváth vólt, és a’ meg hólt В é la Király

Léányát tai-torta ‚ неге, alá adattatori 5 S u о n i

mir pedig Horváth Királyá lett, és ö életében,

Croatiát Dalmatz'át'és Slavoniat

birra , de ezen utnlsót nem egéfzfzen függetlenül.

Suonimirioi verza pedig Dalma: 01

fzág ‚ mint külön Orfzág ‚ eredetét. Ugyan is

Crejimir Király halála után a’ Dalmat

‚Н о r v á t lz о k t ó 1 Királynak esmérretert ; Cro

atiában IJ/iv á n nevü Király kezdvén 012111106

1li. .VIdik Ger'gel)l Pápa ¿Suonìmirt 11:—

gitette, és Dalmác Királynak nevezte', meg is koa

rcnáztatván :‘ de tsak llamar Horváth Orfza'g is'

\.Su0nimirnak hódolt, Ijl'vdn le mind
yvan a’ Koronárol. —— Suonimzr halála után

az. einlitett 1jl'ván ujjra Kìrályságot kivánr,
de ekkor Dalmatia, a’ Nap keleti Biroda-V

lom alá :dta ismét magát Ao. 1091; Cr0a~

tidba pedig Sîent Láleó Magyar Ki

rály álral, Almas tétetett Királyjá. Almus

nem foká uralkodhatott tsendesen, alatta meg ha

sonlorrt az Orfzág; Bosnia és Chulmia,

vagy is a’ Na ren t á n о k ‚ külön fzakadtanak

magokat függetlenségbe téve'n. _ . `

'ï Almus által éngedte Horváth Orfzágot Ká l_

man Mayar Kiraly-nak, kinek is az egéfz Or

fzág alája vetette magát Kötések alatt. Ao. 1202

а’ kuverkezö efztendöben, D almatia is Köté

sek так ‚ а’ Magyar Birodalom ala' adta magát,

Bosniát is a’_ Magyar Királysághoz' foglalta

.K al т á n , nevézvég ezen _Orfzágot R á т á*
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“Ik С‘) ë# 'nìßgítl Rámai ' Шипу

пак. '

Tsak hamm: azután С' Íz u lmi a is Horváth

orfzághoz foglalramtr , Пап: А nd r á s ` Király

által , Horváth és' Slavoniai Нема;

létében , ki magát azonnal Ch u lm iai He rf'
t z eguek „шаге ‚ mely idötöl fogva v, С ÍL и l

т i cz egy külön Hertzegségnek nézetett ., ámbar“
Horváth Orfzághoz tartozott. ’ I

D dlmatiá t, és némely Horváth Orfzági

rIfengeri Helyeket, (melyek moíì Dalmatiában tar

ramak lennn а Velenqeiè/f ida jártával wbb iz

ben el foglalták, mig végre a’ Nagy Laja.;

‘ Király alatt kénfzerittettek mixiden ahoz való ki'

vánságaikrol , melyeket ök Iusnak állitóttak ,

örökre le mondani; - ~ z’ `

A’.Náp0lyi Láleó Király, a’ ki Iussát

х tattotta a’ Magyar Korónához, Dalmátiának egy

réfzét e1 foglalta, de Sigmond Király part

jával nem birhatvin, haza тёте, egéfz Dalma-j

tiát a’ Velentzeieknek loo'. ezer .Aranyokért el

adyán; a’ kik ezen tréfás Vásár után már ujjra

Iussokat tarrották вытащи. -.

l

 

(*) Bosnia a’ Rámà nevezetét , azon Réfzéeöl

` марш ‚ а’ те1у'а’ Ráma Vize гашиша Н‘

«|

_ Aal-»f a» _ l. _
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Sigmóná 1111111 meg дыми 117111

keveset nyerhettek a’ Velentzeiek; de azután

mind wvább wvább boidoguitak Dalmaziának

el, foglalásában. Iso' Má гуд: Király alatt

még еду réfze a" Magyar Birodalom alatt vólt ,

minthogv Ao. 1495. egy Törvény mondja: Ладу

Dalmatiának a’ Palatinus légyen Birája és

[югу a{ ö hivatalbeli jövedelmeire némely

' Dalmatiai Sgigetek, ki mutattattanak. De

I. Ferdinand Király alatt шаг nem volt a’

Magyar Birtokban, femmi rél'ze isDalmatiá

пак; för Hor v ath Orfzágnak is némely Ten

geri réfzeit birták a"Velentzeiek,' egy más réfzét

pedig a` Török foglalta el, Alsó Slavoniával еду.

gyütt. Sl'ng nd vKir-¿ily után ‚ Horváth _Or

fzágnak Tengeri réfzei u. 111. Nona, Novi~

grad, Urána, Clissa, Ojirovátî , az az

egéfz Réfz t. i. a’ mely a’ moilani Horváth fzélek- f

töl, a` Zentina Vizéig tart, Dalm atia ne

vezet alatt fordul elö. Mert a’ valoságos Dal
matiát Isö ¿Wag/ás Király után l`mind a’

Velentzeiek, ésfkésöbbr'e némely réfzét a’ Törò'

kök is el foglalván, hogy tsak valami neveztessen

Dalmatiának , azon Dalmát réfzekkel

határos és vélek egy arányban lévö réfzeket D al

matiának nevezték, Söt már lsö Ferdi

nand alatt a’ Magyar Littorále'nak еду

réfze Zenkig, ezt а" Vároíì oda értvén, Dalma

tiának neveztetett', ámbár minden hifìoriai bizony

ságokbol ki tettzik , hogy Zen/r Isö Fe r

nd ndig mindég Horváth Orfzágban tartatott

lenni, és azmán tsak hibáson nézetett Dalma
tiához tartozandónak. t I



l ..._ .__-_,... „....jm
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Isö Ferdinándnak mint Óßriai Értz Hertzeg

nek, П. Lajos Magyar Király által Orfzág Egy

gyezésével Croatia által adattatott, a’ Törökök

ellen való Oltalmazás végett. Azután tsak hamarl

Magyar Kicállya'. tétettetvén Uralkoda'sa alatt ma

radoct. Croátiának a’ Velenfzeì Dalmatia'hoz näoíì

tartozó réfzéböl, aÃ Clissai és TinniVármegyék

nek, Nona, Oßrovìqa, "Морфий, Urdna.

Erösségeknek még birásáhozjutort vala I_sö Fen

dinánd, de azokat iiem fokára. el vefztette, mert

a’ Törököktöl el foglaltattanak a’ moñani Török

Croatiával` egygyiîtt. De azután ezen Tengeri

réfzeknek birásától öket a’ Velentzeiek meg fofz

'tották , és mái anigy mind azt ‚с а? mit ennek

elò'tre Dalmát Orfzágnak neveztek, mind a’ шла;

donképpen “155- Horváth Orfzágnak egy réfzét

egéfz a’ Cettina v. Zentina Vizéig (Dalmatia диете

alatt ugyan) és Chulmiának is egy kis réfzét u. m.

Primordiát /llmz'glát és a’ Chulmiai 5215512

ket,birják С). A’ Törò'kök pedig azt a’ réfzit

Х birják Dalmatiának, mely a’ régi Chulmiát fzintç

а

 

Ü) Ragusa Várossa a’ maga Szigeteivel egygyütt,

a’ Velentz'eieknek nem adta maga'it alája ," és

a’ Magyar Koronához mindenkor hivséggel

viseltetett , a’ mint is arról hiteles Bizvçnysáë

Бок vagynak. El fzakafzmwân péqúg a*

çöbbi Dalmatian a’ Magyar Birodalomtól, Ra»

gasa Vel е п 't z e'ne k nem hódólt . hánem

mai Napig fzabadságába ’Eartotta magát , egy

külö'nös fzabad közò'nséges Társaságot forv

málván Тиши Qltalom шт, i »

Q

‚_.. д -_ ‚
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ездит maga'tban foglalva, késöbbre Hertz е

govinának , vagy a’ S{ent Sábai Her

tzegségnek neveztetett ‚ és 111011 1.5 még ezen

utolsó Név alatt gyakran emlitettik , killöinben

Тб rö k D a lm at i á na b mondattatván.

l /l

Chulmìárol emlékeztem ; oft tsak '

:zt jegyzem meg' , hogy ez a’ Tartomány

a’ Bosniaì ‚ ’5 . egyfzersmind Serv iai

vagy Rascia Fejedelemtöl Sigmund Ki

Iily után egéfz Mátyás Király idejéig bi1-at..

tatott a.’ moüani Török Dalmatiának több réfzével;

mely idöben ezel egygyiitt гну a’ Bosniczi

és Serviai Királytól függö >Vach dja,

vagy ugy nevezett Her tl eîe volt , a’ ki a’

Bosnyai Királyok I Dip omájában is

igy emlitetrik: полег Негче‘е’ъ Sancti Sab

bœ; a’ Hertzegovina név; az egél'z топал!

Török Dalmatiára ki terjedvén. ч— Hogy a"

Hertzegovina Nevét а‘ Hertzegétöl варка

Chulmia, a’ bizonyos, é Névvel pedig melyel

Sigmond Kìrály után iratik, a’ másik Nevét

f{ent Sabbásról, Stephanus Нестан

nw! Serviai Király ñától vette, ki-isV fzént életre

adván magát a’ Görög Orfzági Athos Недуги lévö>

Klaftromba ment, és ott ‚Здравы: neveztetett. ——

1,60 jártával azonban annyir'a vitre , hogy Serviai

Erseknek тёще]: а’ Konllántzinápólyi Patriárka á1~

tal; kegyes Ember volt , és ezért ’s némely Tsuda

tléleteiért melyeket rolla mondottanuk ‚ а’ Görög

О Hitüeknél a’ Szentek Közzé fzámláltatott. La

káâa a’ топа neyeztetett Tartományban мед f

r
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rendfzerint, a’ Szent Sábai Hsrtzegség nevezerének

vredetér innen hozhatni. -

Slavopiárol. Шатен

A’ Nevét ez az Grfzág a’ Slavinusol

из! véfzi, a’ Nagy Sla'v Nemzemek egygyik

гадами, mely a’ Dráva és Sáva мат: le rele

ped'etr, Moñani határgi tudva Yagynak. De az

e'redeti, `s tulajdonképpen való határairól akarok

lémelyeket meg jegyezni, 

A’ Hiñoricurgwk bizonysága szerint Slang.

nia me'g a’ Leg régibb idòkben , az Alsóra

¿es Felsöre ofztattatott, tsak azon külömbséggel

поду а' moůani ÄÍSÓ Slavonia Felsönek,

vagy Nap-heletinek, és a’ moñaniFel

sò“ Slavonia (Horváth Orfzág mái réfze) А]

Sónak vagy Nap~nyugotinak nevezretett; mer

el ofzrásának eredetét~ Ludovicus Germanus

idejétöl véfzi, a’ ki a’ Nap~nyugotí Slavoniábl`

еду Fejedelmet iilrecett bé . ’s ai: az дна a’ Fran

cus Bitodalom Oltalmába fogadta, ’s atról való

függésbe tette; e1 fzakafztván a’ Slavouia más

réfzétöl , mely a’ Bulgároknak Birodalmok

alatt meg maradott, és (valamim addig áz egéí'z

Slavonia) a’ Bolgároktól függésbe lévö пищат: Faf

jedehuei álral завядшим.

F
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Az анион két felé oleott Slavonia, melyet

egéfzfzen Tót'Nemzet lakoltt (nyilváu az Abárok

Maradvánnyival elegyesleg) nem tsak a’ moûani

Slavoniát, és a' Horváth Ol'l'zággal egybe kaptsolt

re'l'zt, hanem a’ Muraközöt-ia, és Styriának еду

réfzét foglalta magában, és ezen kì-terjed'ésben,

a’ Magyar Királyok alatt is fokáig vétetödött С).

А’ Styriabaml Шт Vendusok valóságbs Tótok, иду

a’ Muraköziek is erede: fzerint azok , ba'r im

már Horváthokká ишак. __.

A’ Magyarok Slavonit'tt a’ Tótok Orfzágát, mind

járt le telepedéseknek kezdetin egéfzfzen meg hó

doltatták. Ez idöben pedig Slavoniában egy Sa

lanus neviì Fejedelèm uralkodott, a’ ki némely Hi

ñoricusok fzerint, a’ Duna mellett fekvö Magyar

Orfzág egy réfzével egygyììtt a`z egéfz Slavoniát,
némelyek farei-int ‘pedig taak» a’ Nap-keletit birra;

а’д másiknak ekkor 'is kiilön Fejedelme lévén, a’

к Nemet Birodalom Oltalma alatt. Mely akár hogy

lett légyen , elég щам: hogy a’ Magyarok Sálánuñ

Orfzágától meg fofztották, ’s az egéfz этом:

el foglaltai-k'` melyre' tsak az- ogy Anonymus régi

Hiíloricusunk-is hitelt érdemlö bizonyság.  

. L _ ,_ ‚ L

i - .

‘‚- -г.„›

 

.n

С“) Иду Шпуопйёпа): felsö rëfze Suonimir Hor

vath Игл-души engedtetett lég en által, de

_annak hal-ila шах, „istnét a’ N agyar Koro

lnához tért, arrol Horváth Orfz-ágnál 4211116;

keztem. '. ' ' " '
.u i.
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А’ Magyar Birodalom alatr Óßria felöll Sla

vonia meg fzorittatván, a’ Dráván túl menù’ ré

fzetskéje pedig Magyar Orfza'gi Vármegyéhez fog~

laltatván, Slavonia azok közzé a’ határok közaé vé

tetödött, és azok között maradorr igen fokáig ’s
leg toirábbá változás nélkül, la’ mclyek az ide

fartozó világositó Марфы“: körüi rekefztik.

Ugyan is ,hì'ûoriai hitelessége _vagyon annali,
hogy Croátial a’ Culр aig. rerjedert; azon fe-

„трете яг mqiìani Horváth yOrfzágnak felsöbb

тёще lSö >L е 0p О ld Tsâfzár _ idejéig ‚ mindëg

'Slav о п iá ÍL о z tartozmt , valamint a’ moñan

Horváth Orfzághoz tartozó Réfz, mer a’ Cul.

ра,’ «sa vá, Glind, (Tz'ettina régen,) ’s

`Un`n¢zl Foly-óvizei közt` l,vagyonl Ez a’ Réfz

П. L a'os кыш Slavoniához сап-102011, de

2111101- Horváth Orfzńghoz .adatogt által Isö Fer- -

dinqndnak mint; 6116111` Ertz- Пищевик,

a’ ki azután is, Magyar Kinállyá lévén, Horváth Or

fzághoz birta azt. Bizonyitja ezen Réfznek Sl a

vonìához tartoaását az is, hogy a’ Zágrábì

Půspökségnek, (mely is_ SI'avoniai Püsprikség)

esik Dioecesìssébe , és hogy némely Helyek a’

‚ те1у ek t, i. a’ Katana Jurisdictiotól ki véve vagy

mk, (Horváth Orfzágnálpmlékeztem rollok) Zág
ráb Vámegyéhez tàrtoznak. «§- i'

:t 1

Slavonia'nak többnyire fnajâ mindenkor Isö

Ferdinand Király idejéig (а’ mikor t. i. a’ Török l

mind a’ шпат Slavoniát mind Horváth Orfzágnak

   

.` kuni.. mi“
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magy réfze't el foglalta) killön вы: vólt, a’ Ног—

váth ’s Dalmát Orfzágitól; néha azonban a’ КЕ—

rályì Vérböl мы Hertzegek mind a’ ha'.er Ore

fzágot igazgatták. —

Horváth Orfzági Királvnak leg'elsbbben Qdîk'

Uláf{1 ó Király »svelte magát', _az'jl'lwz

El'ztendöbeli Decretumában. Slavonia, Orfza'gnak

ugyan, de a’ Magyar Koronától meg hodoltatott,

és aval egygyesîilt Orfzágnak ’s Magyar Orfzág

hoz tartozó Réfznek tartatott, Azomban Tót Or

fzágnak meg adattak eleitöl fogva Orfzágos Jussai,

melyek fzerint mindenkor Hertzegségnek vagy Or

шрам neveztetett, —- Hertzegtöl, vagy Banus

tol igazgattatott, Királyi engedelemmel mind ad

dig a' mig egy réÍ'ze a" Töröktöl el foglaltstott,

kiilönò's, és azután Horváth ’s Dalmát Orfzággal

egygyütt Orf'zág Gyüléseket tartatott, a' Magyar

Orfzág Gyiilésére Orfzágos Követeit ишаке ’s

t. a. — A’ mái jdókben mindenikben egyenlö

képpen _îgazgattatik Horváth Orfza'ggal — és egy
Banus alatt vagyon. Uladislaus, Corvinusy Janos

nak Slavoniát éltéig által engedte, CroatiánakA né

‘mely Tengeri Réfzeivel egygyütt , és ne hogy `

magát ezl >telyes fiiggetlenségbe tegye: Uladislaus ‘

azon Decretumában melyben Slavoniának ‚11:21 en°

gedése meg erölittetik, magát Slavonia Királyának

nevezte, Iussait kivánván fenn таты. Más Di

plomájiban fem az elött fem azntán, nem találtatik

el a’ Titulussa Uladislausnak. Láttatott ö is vala

mint az elò'tte való Királyok Slavoniát . vagy
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mintegy Magyar Orfvág réfzét ugy-nézni иву l'

Croatia neve alatt Slavoniát is 6110111.—

Már Isö Ferdinándtól fogva , Slavoniai Ki.

‚ту nevezettel élrek a’ Magyar Kirilyok, __

‘P_ll-O-dl-‘ln-l

Az ide alkalmaztatott Geographiai Mappa,

mind azokról melyekröl emlekeztünk, tökélletes viv

lágossittásúl fog fzolgàtni.
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Nyomtatásbelì hìbák.

g. ат а’

x9. детищ-ед

21. Írù'zott

- goldo'lní

22. Számra

23. áx»

27. tövben

3o. {щупе} ‘ ‚
A35. [шиш

38. еЬЬец. ai“,

45. ищу

46. Мяту _

'- hogí_

61. Ã'ík

65. meçttve

. ereju

ЕЁ. Наш. fzmg
94,4 tigen

юо. It

log. Levele

107. Koha'ty

108. re'lzz'nt.

|20. (isz jöve'

132. днищами ‚

136. fe'l. "

143. adzo

- 177 01's
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