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MAGYAR MÚSA. 

gőlt Bétsben 2# Júniusban 1787. 

A* félbe fzakafztott munkának hátra maradott 
r.éfze* 

7) n? ápolya Borbála, Szepesi Gróf, és Magyar Otv 
fzági Palatínus Zápolya Ift vannak Leánya, el

ső Sigmond Lengyel Királynak kedves élete Párja, 
oily Deáksággal bírt, hogy minden régi Deák író* 
hat érthetőképpen izékében olvafott^ és Királyi fér
jé v'e'l, midőn edgymástól távdl voltának, tsupán 
tsak Deák nyelven levelezett. .Azokat, a' Deák Le
veleket Gorfcius Szanifzló) Krakai Kánonok Ufj 
fzorgalmatofon mind edgy tsómóba fzedte, és ofz* 
tán Kritzius említett Sigmond Királynak tselekede-
teiroi írott Könyvébe bé-íktatta* mái aapiglan-is 
mind SL két rendbéli Kéz-írás a' Lengyel Orfzági 
JZalufzky közönséges Bibliothékában gondvifelés alatt 
tar tátik, 

8 ) Báthori Grifeldis, Erdély orfzági Fejede
lem Báthori Kriftófnak Botskai Ersébettol fzíletett 
Leánya, Lengyel Orfzág KantzelJariufsának r és fÖ 
Hadi-vezérének Zamoffky Jánosnak hites tárfa t At-
tya Házánál minden tifztefséges tudományokra , ne* 
vezetefsen a' Deák nyelvre annyira meg-tanítatott5 
hogy Férjével egyedül tsak Deák nyelven beízéített 
feSüteleo. .Minemű Deák Leveleket tulajdon magöfc 

P p keze** 
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kezeikkel ímnak légyéire* két £6 readbélifzemé-
ly k, azok edgyűyé fzedettetvén a Zamotfczi Aka
démiának Biblioinékájában mutogattatnak $ a' mint 
eze 1 Kd'nyv-iárh:5zDdk moftani gondvifeloje Janofz-

Ity János bizooyíiya in Janociánis Vol. II. pag* 14* 
9) Lorántffi Susánna9'Lov&m$i Mihály Sáros 

Patak Városának örökös földes Urának edgyetleu 
edgy Leánya, első Rákótzi György Erdélyi Feje
delemnek Hitvtfe f meily fzép tudománnyal bírt lé
gyen, nyilván fci-mutatta abban a* magától írt iftenes 
Könyvében 5 mellynek illyen titulust adott i Mófes > 
és a Próféták, az az: az igaz Kerefztyéni Váltás* 
nai XLV« Ágazatinak fzent írásbéli győzhetetlen 
bizonyság tétele. Fejárváratt 1641-dik efztend. 4* 
Réfz* 

10). Petrotzi Sidónia Katalin, PetrŐtzi ííiván 
nagy jóÍ2ágú Nemes Embernek a' Leány*a *- Oróf 
Pekri Lörintznek Felesége, melly fzép tudománya 
Afzfzony lett légyen, nyílván biz©nyítyák világ ele
ibe" botsátott Munkái: 

1 } Arnd János Sz- írás Magyarázó Doktornak 
Munkáját Magyarra fordította Német nyelv-
bol y illy titulus alatt: Kefefzt nehéz Terhe 
alatt elbágyadt fzíveket élefztö jó illatú 
XII. Liliom. Kolosváratt i/öf* efztend*. 
12. Réfz* 

1 ) 3*6 illattal füfiőlgo igaz^ Szív. Lőcsén ^ 
1708* efztend. Arnd János Munkája *ez*is 
Németbíii Magyar nyelvre fordítva. 

3 ) Majer János Sz« L M. Doktor Könyvetské-
jét , ez titulus alatt fziihtett nyelvére által 
fordította : A' Pápifta, Vallásra hajlott La* 
theránufok* Lelkek efméretinek Kínja? melly* 
ben mutogattya7 hogy az ollyan ember min* 

den* 
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denbm iéttséges idyefsége iránt* Hamburg* 
ban 1690* efzt. 8* Réfz* 

I I ) Báthori 'SóficLs máfodik Rákótzi György 
Erdélyi Fejedelemnek Felesége <, és Zenebona* R íkó-
tzi Ferentznek Annya, Férjének halála .titán a* Ró
mai Kathóltka Vallásra által menyén, édgy Pápifta 
Imádságos Könyvet nyomtattatott, a' meily Nagy-
Szombatban gyakor ízben űjjolag Könyv-nyomtató 
fajtó alá adattatott 4-ed Réfz. 

I * ) UjjfaluJ! £?udith, Klára Szűz Szerzetébe-
li Apátza Leány Kis-Afzfzony, Jéfusnak és Mari* 
ánah Eletét Tseh nyelvből Magyarra forditatta, 
melly Nagy-Szombatban ez-ás fokfzor ki-nyomtatta-
tott, utólfzor pedig ugyan ott 1746. efzt, 8- Réfz. 
látott világofságot a' Jéfuiták goadoskodáfa áitaL 

13 ) "Baldvin Dorottya 'Sofia, Baldvinus Frid
iik Sz. L "M. Doktor és Profeffor' Leánya, elifzör 
Lötsei Prédikátor Boehm Kriftófnak, ennek halála 

* után Sopronban Senátor Serpili Jánosnak felesége* Er-
rül Oleárius Kriftófzzt írja edgy Evángelifcher Lie~ 
der-Schatz nevű Könyvének harmadik réfrében, hogy 
nem tsak a Filosófiának és Theologiának titkait tuJta 

1 értelmeísen magyarázni, hanem hogy 'Sidó oyelvea-
j is tudott folytában befzélíeni, és 'Sidó iílenes dítsé* 
; reteket és hymnufokat írni, s&t. a 'Sidó Doktorokkai 
| gyakran vetélkedvén, azoknak nyelveken 'Sidó Le-
[ veleket*is írogatott* 

14 ) Bethlen Kata, Gróf Bethlen Sámuel Kii* 
f küllő Vármegye FÖ-Ifpánnyának Nagy Borfai Sára-
: - tói fzűletett Leánya, elofzör Grrff Haller Láfzló , 
, azután Széki Teleki Jdfef HítYefe, uielly nemes el

mével bírt légyen azon kivűU hogy az Orvoli tudó-. 
4 mánybaK, és a* füveknek fáknak íerméfzeténekyis-

gálásában kiváltfeéppen vald módon gyönyörködött f 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 306.976 



34$ $ü£ *#• %f 

és mindet) Magyar nyelven található Könyveket edgy ~ 
fotmfzedett* meg elkövetkezendő Konyveket-i* írta : 

l ) Védelmező Pais9 mellyel a Kísérteteknek tü
zes nyilai ellen ef világi életben fzüntelen 
fenn-forgó nehéz Hartzok koz"őtt nem tsak 
óltaímazhattya magát, hanem azokat dia-
áalmafon meg~ís győzheti, és a9 győzedelme* 
féknek Seregekbe ditsekedve bé-álhat a* kérefz* 
tyén ember. Szebenben i j f i * efztend* 8« 
Réfz. 

&) Gráf Bethleni Bethlen Kata Eletének maga 
által való rövid le-iráfa. Szebenben 8. Réfz. 
E ' Könyvben az efztendönek, és a* nyomta
tás helyének eltitkolásával a' maga tulajdon 
életét írja-le a' Grófné minden környitl állá* 
faival edgyutt. Az akkori időknek .ibrgifa 
fzerént , Királyi parántsolatból a' tilalmas 
Könyvek közzé fzámláltatott. 

j f ) Vargyafi Dániel Polixéna* Liber Báró 
Vargyafi Dániel Iftván Leánya» Lib. Bár. Veflelényi 
Iftván Élete Párja, Schurman Mária módgyára, a* 
Görögül és Deákál írott Könyveknek olvasásában töl
töttével nagyobbadán életének idejét, Piktét Bene* 
deknek a' Kerefzty éni Erkoltsökriíl ki-adott Deák Könjr-
véc magyarra fordította illy titulus alatt: A' Ktrefz-
tyén Ethikának fummás Veleje* Rolosváratt 17f2« 
8. Réfz, Tudós Attyának Monita PaUrna ijeveze-, 
tü Deák Könyvét, melly Szebenben 175;!* efzu 8. \ 
Réfz* jött világoftágra % fziiletett Magyar nyelvére ál-* j 
tal változtatta ugyan; de miná az ideig még Kéz- \ 
írásban maradott. Azomban három nemes elméjű xn< ! 
áós Leányokat fzult a* Hazájának f kik rendel így 
következnek: 

l6) 
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l6 ) Fejfelényi Susánna» Vargyafi Dániel Po 
Üxéna' leg-idosb Leánya, Lib. Báró Bánfi György5 

Felesége, ezekkel a Könyvekkel bővítette Hazáját$ 
hogy 

I } Falber Fenouiliot Frantziá nyelven írt Ko
médiáját Németből Magyarra fordította illy 
titulus alatt: Gallya Rabh> avagy Jutalma 
a Fiúi, vagy magzati Szeretetnek* Kolos-
váratt 178?. efzt. 8- Réfz. 

a ) Littleton Györgynek Szent Pál Apoftoí meg
térítéséről elofzör Anglusiil írott, és azután 
Németre fordíttatott Könyvét fzitletett nyel
vén magyarázta illy étén fellyül való íráfsal: 
A9 Sz. Pál ApofioV Megkéréséről és Apofioli 
Hivataláról CL Kerefztyén Vallás7 Igazsága-
nak meg-mutatására való £fegyzéfeh Ke-
losváratt 1786. efzt. 4. Réfz, Ez ollyan edgy 
könyv , hogy méltó minden kerefztyén embe
reknek meg-olvasni. 

Ti> Fejfelényi Mária, Dániel Polixéna' koz^ 
bülsÖ Leánya 9 Gróf Teleki Ádámnak a* minapában 
sneg-hólt hites Tárfa, 

l ) Jéfuita Sdrafa ÁntaV Könyvét Magyarra 
fordítván közönségefsé tette Kolosváratt 17^4. 
8» Réfz, iliyen fellyűl való íráfsal: Szüntelen 
való örvendezésnek mefiersége. 

%) Hervey Jakabnak illy nevezet alatt ÁnglusúI 
írott Könyvét: Meditations , among the 
Ihombs Magyarul tolmátsolta Á Sirben nyu
govó hatottak felett való Elméliedéfánek ti~ 
tulnfa alatt, tírófüri Férje által Kolosváratt 
leendő ki-nyomtáttatáfa minden napon váratik* 

l8..)•• Fejfelényi Anna, Dániel Polixéna* leg-if-* 
jabbik Leánya*, Gróf Bethlen Lajos* élete Párja, még 

Lelnjr 
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Leány Kis-Afzfsony korában, -Annya nyomdokát kö
vetvén, Stapfer Jánosnak Deák Könyvét Manudu-
Bionem ad Religionem Cíirijiianam üxütttttMagyar 

.nyelvén magyarázta A9 Kerefztyén Vallásra való 
Ut-Mutatisndk titulufa alatt. ' Kolos v. 1774- e^zc-
g. RéízJ 

19) 'Anna Mária Jánoky, Lib. Báró;: Hellén-
bach Károly Hítvefe ,• miképpen keilefsék a5 Sziilo 
Anyának magok Leányait nevelni. Okos Tanítsa* ~ 
dástírt eleikbe. E' Könyv Lipüában nyomtatta
tott* 1763. efzt* 8* Réfz. a' melly azután három efz-
tendövet némelly hozzá-adáfokkal meg-bovítve újjo-
lag ismét ki-botsáttatott? 

T&hb efféle Nevek moft nem jutnak efzembe, 
de avagy tsak a2 elS ízámláit példákból némú nemű
képpen nyílván ki*tettzik, hogy az Afzfeonyi Ne-
met-is ízintén azon elmebéli eleven tebettségekkei ru-
há2ta-fel a' Termeiket 5 mint fzínte a* Férjfiakat; és 
ha a' fzorgaimatos gondos jó nevelés által aVtifztes-r 
séges Tudományoknak tanulásában illendőképpen gya
koroltatnának ^ minthogy 6 nékiek-is arra egyenlő 
Jufsok vagyon , teüyes reménységgel hímén űgy le
hetnének kó'zottö'k Baco Ferulámiufok, Lockok > 
Newtonok 5 Eulerek^ BernouUiak 9 Hoffmannok, 
Pariz Pápaiak ^ Gyongyojíek 5 Benitzkiek^ Bajtaiak* 
és több efféle tudás Lelksk, 

*á* halhatatlan emlékezetű Maximilián Siollt így 
gyáfzolja edgy Magyar Mája T. M* 2$. 

IJTaj , zokogás, lárma, füleimbe érkeze már ma 
J j Béts'HoíUtja Felöl* 's hírleli; nieg-hala Stoll ! 
• • • - . : • . ' Stoilt^ 
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StoIIt^ a ki már régen ragyogott mint tiíllag -tó igen$ 
A* férgek meg-efzik: mert ma verem be teiziké 

Gyáfizba van érette Béts Várofa ? sírja felett® 
A'"nyavaiyáíi'í«regv könyve zokogva pereg. 

Orvosi bátorság , tudomány, '$ nemes emberi jóság* 
Benne tsöpörtba" talált Stollba síiaigába halált* 

Q mást gyógyított* fókákat pedig arra tanított* 
Mit tefzaz Orvo'íi kéz* hogy ba vezérli nagy é£z* 

Általa fok gytfgyált, '$ végtére maga ma tódúlt: 
A*' nyavalyák' ferege, 'a meg-fogya vére heve* 

Reggel egéfségben vala, má'reftvére az égbe 
Hívja-fei ííleni kéz, *s 8 vala meanie kéfz* 

Lelke nyugalmára mene i teliét hagyta magára». 
Mellybe lakott remek éfz, más baja rontani kefz« 

Érdeme, jósága légyen o neki pálma fa ága, 
Ofzlopja* tetején, tefte* nyugalma helyén, 

"/Sr*-aLalibib írt Verfek kéredzeaek Deiki$í~is Magya-
X iL rál-ís * a-Magyar Magának végedes-végire'leges-
leg hátul? mert az első helyet nem fzeretik % 's nem-
is érdemlik: 

Ad Zoilumi 
En , qni coépü|j nuper lacerare recente's 

Hungarieos Verfus, hos quoque c'arpe^ mec5«-
Patre vacillanti geniri funt» unde vacillant, 

Sed páter et íbboles iunt űne deate taraeifc 
Te Tero peperit Livor cum dentibus uncia, 

Rode igitur, per mc.móllia dura* licet. 
Ut canis et nocui mures, aliena capefíis, 

Ingeniumque fagax rodis5 ai ipfe ftupes. 
Nefcio, cur "hebeti ferias cura tulmine frtiílra ̂  

Qtutaif fine tneaa peperií conjuge cgfti^ pro'Ie'ns* 
mi 
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Nil tibi commifit foboles, ail aegraque mater, 

Hinc tener^ Herodis ne cadat enfe, puei\ 
NSÍ tamen infiftes? fic pergas roderc Boílrum , 

Zoile! verficulum , qúod prius ede tuum. 

Ugyan az, az irigy Zoilushoz, Magyar Férjekben, 

A9 minap el-kezdéd Magyarul sült Verfemet enni* 
Rágjad 5 ha t e l i , imé még adok^ ez-is enyim. 

Lábai higgadnak? mert nemzé sánta Poéta', 
Nem fogafok még-is fem fiu fem az apa. 

De te föülettettél irigy orral horgas'agyarral 5 

Üsd orrod' 's agyarad' lágyba keménybe, fzabad. 
Mint az eb és. az egér rágódó! más tsemegéjén, 

VS néked nem lévén 3 mardofod az okos éfzt. 
Oh! kit nem régen fzűlt aoftelen ágyba* Minervám ? 

Oltóba menkoddel mért ütöd árva 'fiát ? 
Nem vétett néked fem a* fia fem beteg annya > 

Ne vágd Heródes módra le-gyenge nyakát. 
Tsak ugyan ha akarod ínég Vériem' Zoile! marni! 

Add-ki Világra a ha van , Zó-Iliádat elébb. 

T u d ó s í t á s * 
Mivel a' Magyar Hunyadinak ki-nyomtatására ? 

már négy aagy érdemű és Méltóság Hazafiak , na* 
gypnn gazdag fegedelemmel lenni méltóztattak, de más 
bizonyos okokból-is jelenti az Auktor; hogy azoknak, 
a kik magokat eddig jelentették , nem 36 . hanem tsak 
2 4 . Krajtzárokért fog-kűldettetni edgy könyv; tsak 
hogy az el-küldés* módjáról magok tegyenek tudósi- 1 
tást $ és mivel ez a' tudósítás-is érkezhetik késÖn , az < 
elso-ispedigkésÖnérkezett; bé-fog vétetSdni a*jelentés 
míud addigi míg a* könyv* nyomtatásnak egéfzen vége 
nem lefitfe j»xnelly rejnénylem* hat hét múlva meg-lefzíz. 

' ' • Horváth Ádám. | 
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