
A' P O ' S O N Í 

MAGYAR MÚZSA 
KÖLTT FÜNKÖST HAVÁBAN, 

Á* félben fnaráít mnkdnak bé*rekefztése* 

E bbSl ©*t a* következést tsinálonH A'bátor Ffc* 
jedelera alatt való Nép, fokát méréfzel̂  mert 

' mind fziintelen vefzedeleinben vagyon i és a£ 
éi5re látó Uralkodó, ha a1 nagy Tétetnényekre nem 
alkalmatos* ugy tetfzik, hogy inkább fzülettetett u-
ralkodásra* Az egyik méréfzel^ a* ináák Orí&ágofc 
tart* 

Ha mit ftioft mnd e&> rónd a* máfik ftagy akar 
lenni, fzükfég* hogy mindenik alkalmatos időben jöj* 
J8n a" Világra , külomben az 3 ajándékaik nagyobb 
ártalíBokra, ©int hafzöokra vagyon oékiek* 

Minden okos embernek, íjképpen tódkiiak>-ki* 
két az Ég arra tendeltt, hogy máfofeon uralkodjanak* 
az 8 végbe vivéndS dolgaiknak útját és módját elő
re ki keli tsinálni, a* mellyben minden dllyan jó @* 
kokból .feljön-,' és olly fzörofliia függjön egymástól 
miiit a' Geometriai EiemQnjtrdtióbm* Ha ezen élet" ál
jától fenwiiben el nem térnek, ügy minden tseleke-
decélk ofzFzé leíznek kÖ^tfetve^ és foW fel-tett vé
gektől el-n@in távo2hak. EV ízerént az ember min* 
den tőfténqtet és efetet aVtfnagá Végéöek el-éréfére 
íordithatha, és thiíidenik éfet külön külön fegitené 
i* fel*vett ömnkának £lé-raefietélét> 

De hol vágynak asofc a* Fejedelmek» a*kíktSl 
i% ritka ajándékokat kivártunk? ^ f^fcdelinek i$ 
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gmberek; és az igaz marad, hogy nékiek az.S ter^ 
méfzetek fzeréot lehetetlen légyen olly fok köteles* 
Cégeknek eleget tenni. Elébb meg-Iehetne értetni a* 
Poéták* Féniksét^ vagy a' Metapbjjikufok' egyfégeket 
{monaíes), mint a' Plató' emberére találni* Igazfá-
gos dologj hogy a' Nép meg-elégedjék azzal, ha a" 
Fejedelem mindenben tellyes erővel £ tökélletesfég* 
re törekedik el-jutni. A' leg-tökélletefebtfek közöt-
lök azok léfznek, a' kik inkább el-távoznak a*Ma-
éhiaveU* uralkodás*-meílerfégét81j mint egyebek. Igaz-
fagos dolog, hogy az ember az $ hibáikat el-tűrje* 
ha azokat a* fzívnek fzép tulajdonfágai, és \6 tzél-
fai feljül-mnlják* Mindenkor meg kell arról emlé* 
kezni, hogy a' Világban femmi fints töfcélJetes , és 
hogy a' hiba és erötelenfég légyen minden embernek 
örökfége* Az az Orfzág a' leg-bóldogabb, a* hol az 
Uralkodónak és Jobbágyoknak koltsönös meg-botsátá* 
fa, a* Tárfafágra a* gyönyörüfégnek és édesfégnek 
tséfzéjét kitölti * melty nélkül az élet, egy nehéz 
íereh > és á' Világ, nyomorófágnak völgye , holott 
gyönyörüfég* piattzának kellene lennie,. 

XXV* Az Egygyezéfeknek külömbb kul'ómbb-féle nemeiről, 
és a Hadakozásnak okairól^ dmellyeket igazaknak 
lehet nevezni* 

"~ Ebben a* Réfzben minekutánna meg- mutatta f 
hogy a' Fejedelmek'uralkodáfának vaíófágos meíterfé-
ge abban áll, ha az 3 Jobbágyaikat a' jóban feljQl-
múlják j és azt nem büntetik-meg azokban, a* mire 
magok adtak példajok által alkalmatosíágot; és hogy 
az S jó híreknek meg-eröfitérére nem elég ollyan tse-

lekedeteket gyakorolni, a' mellyek a* Jónak tsak a* 
fzínét vifeliks hanem olJyakat, a* mellyek egyedül 

tsak 
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tták Ü% émbeffcktiek bóldogfágára tziloznak; izf tt« 
toitja, hogy más Udvaroknál a* Követek "által , kiket 
f>fivilégiált Kémeknek öevez, a* békesféget miképpen 
kell fel-tartanig és ha ez íel-bomol, raíísoda igaz 
okokon kelljen hadakózáft kezdeni; a* hová fzámlál-
j a t |t.) A* magát oltalmazó hadakózáft, mikor u i. 
inas Fejedelem az 8 Népét el-akarjá nyomni 2.) Az 
előre való látásból évkezdett háborút; mivel jobb mást 
•fiieg-elöániv mint raáftól raeg-elSztetni. De minthogy 
a' hadakozás legnagyobbRofzfz a'földön; ennek el-
"távoztatáfára mint leg-jobb eteközt, jováföljVa' Fe
jedelmeknek , hogy a* fzomftéd Uralkodókkal frigy, 
t en légyenek; mivel igy nem könnyen «kad más va
laki leiéjek h félvén az egygyésüítt erötöL — A' ki 
a* frigyefen kívül tüáfüak adja *«ÓDáját::h'Ídáko2ni,. 
vétkezik; tnert a* mint mondják; £ Jzent M%ot ú ad
ni vétek; ngy de mi fzentebb az emberi vérnél? — 
A* Valiéiért való hadakozás kétféle, az egyik -van az 
Orfzág* kebelében, a'másik azon kívül; mindenik 
törvénytelen. Az elsö't úgy lehet el-távoztatni i ha a* 
•Fejedelem a' polgári igazgatáft egéfzíz buzgófággal vi-
fzíy kit kit a' maga lelki esméretének fzabadfágábaa 
enged élni, örökké tsak Királly marady és foha magát 
Pappá nem téfzi; a* máfikat űgf* ha az Aacheni Nagy 
Károllyal nem mégyen a* Száízotra, és ki-vontt fegy
verrel nem téríti; vagy egy hajós Tereget nem állit* 
hogy az Egyiptomi Suííánnak azt jovafolpj hogy len
ne Kerefztyénné, „ A1 kereíztes hadakozásnak dühöt 
^ fége d-múltt, adja az lílen ^ hogy fohafel-ne támad* 
M j o n ! • . , . - . • 

„ KSzönfégefen (így rekefztí-bé könyvét) a8 

v hadakozáínak kotzkája ollyail félelmes* a* kimé-
n netsle ollyaifc bizonytalan * és a*, következeiéi m 

• - ' • . , - • e ' » ' n : p j > •;.•: 
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n Orfzlgrotk olly vsEzedelmefek, hogy a* FejedeTíjjdg 
» eléggé tC dolgot tüeg nem hányhatják, vethetik^ 
^ minek előtte abba botsátják magokat Azokat az 
„ Erőfzak-tételeket, a* mellyek Talamelly elíénféges 
„ Orfzágban végbe-vitetnek, azzal a' fzerentsétleiv* 
„ féggel, a* nielly azoknak a' Fejedelmeknek Orfzá-
5? gaira háromlik, a* kik hadakozásba keveredtek^, 
M ingyen fem lehet hafonlitani. Bifcoíiyos vagyok 
3> benne, hogy ha a' Mónárkhák mind a£on nyomó*. 
3, rúfágnak valófágos és igaz ábrázatját láthatnák, a? 
>, mellyeket tsak egy hadakozafnak ki-hirdeiéfe húz 
„maga után; nem néznék roeg-indólás nélkűL AZ 
^ o képzel&désbéli erejek nem olly eleven , hogy aas 
5? nélciek azt a*Rofzfzat, a* mellyböl leg-kiffebbet 
„ fem tapafztalnak , mivel őket az 6 felféges á|la-
„ potjok attól védelmezi, igaz terméfzeti módon eleik* 
„ be terjefzthetné* Hogy érezhetik Sk, mit téfzea 
,̂ az, mikor a' Nép nagy adó-fizetéíTel fanjargatta* 

,,-tik?-miket, az Orfzág ujj katoria-fzedéíí,1/ áítal az 
*„ Ifjaktól meg-fofztattatife? mikor a* ragadó nyavallya 
,, a' Tábort meg eméfzti ; mikor az ellefífegnek fegy-
„ vére, és fokkal inkább az Oftroinlásban való ágyé* 
„ zás ajegéfzfz Tábort fel-faldokoíja? mikoi á* meg-
„ fébefittettek s a' kik az 8 fzorgalmato&fá&oknak és 
„életek fenn.-tartásának egyedül való e&közeit az 
„ 8 tagjaikban i~vefztették«, nyomorófágba efnek? 
„ mikor olly fok árvák bánatba hellyheztetnek, el* 

„ vefztvéö Attyaikatj az 8 gyengeségeknek egygyet* 
„ len egy gyámolak ? mikor az Orfzág olly fok hafz-
„ nos emberektől íneg-fofztattatik, kiket a halál idi? 
„ je előtt t&lfe el-ragad ? 

,5 A& öllyan Fejedelmeik, a* kik az 8 Jobbágyai-
^ kat Eab-fzólgákaak nézik 4 mindem irgalmaffág néí-
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%% kül kotzklra téfzik azokat, és minden fzánafcodás 
f , nélkül el-vefztik. 

„ A z ollyan Fejedelmek s a''kik magákhoz-ha-. 
•;.fc fonló Valófágoknak tartják az embereket;, é$ a' né* 

f> pet ollyan Teftnek nézik, a' mellynek lelkei ők ma-
^ gok, az 8 Jobbágyaiknak vérével jobban gazdái* 
95 kodnak* 

„ Ezen könyvnek bé.rekefztéfével kérem a* Mo-
,, nárkhákat, hogy azon fzabadfággal, a' mellyel be-
^ fzéllettem, ne tartsák magokat mfcg-fértettetteknek 
f , lenni. Az én tzélom az 5 hogy igazfágot fzóljak$ 
i, a* virtuft fel-ferkentsem, és fenkinek fe hizelkcd-
*, jem# Én a* möftani Fejedelmek feloí ollyan jó vé-
*, lekedéslel vagyok 9 hogy Őket méltóknak tartfara 
„ Jenni az igazfágnak halláfára? Tsak Nérónak, VL 
M dik Sindovnaky Céfdr BorgUnaky XI dik Lajosnaknem 
s , lehetne az igazat meg-mondam. Légyen hála az I-
93 ftennek ! e* féle embereket nem találunk az Euró-
5, fú Fejedelmek között* Nem lehet fzebb ditsére-
s , tet tulajdonítani nékiek, mint ha azt mondjuk rök 
„ lok.; Minden irtózás nélkül gyalázhatja azt ki ki 
^ ö* elöttök^ a* mi a' királyi ixiéltófágot betsteleniti ̂  
„ és az igazfágot megferti, ^ •.••*- így ért és ir az ol» 
lyan Király, a' ki úgy cselekedett" mint II, Fridrik, 
ki a* mikor meg-fzilntt tselekedni, akkor kezdett leg 
többet tselekedni', és méltán énekelhet a' Maradck 
e* képpen felSlle; -

Pol Fridrik? maréknyi pora TemetSben; 
De lelke minden bölts uralkodó Főben* 

„ fMit tefz' ott? Népeknek fzüli'bóldogfágát, 
HeUyíS hozza minden ember* méltófágát; 

e 3 Mi-



miidn bSItse' % jóyá r Nép' Attyává téfzi 
A* Királlyt, melly Népét fzárnya ali véfei | 

A' l^lki foglyokról Is- veri a' lántzot, . 
' Nem vetvén a' belsS értelemnek fánfzpt; 
A" bal vélekedés és vâ c babonafág, 

Melleket fzoptatott a' mélly oftobafág, 
Hellyt adnak a* tifztán gondolkodó éfznek, 

5S régi fzálláfoktól prök bútsút véfznekj* 
Az igáz ügy \ a' melly hamis férpenyő'ben 

Volt, hellyhezteto4ik az igaz mérőben* 
így élFridrik: 9$ tekints bár £i}rppára, 

Találfz minden fzavam' hív iga£fágára. 
—-—--rr-———--r--^-------—--—--——-------——••••" "••ui.i. * m: 

Hieronymus Jósef Úrnak, Sáls$burg$m Ériekénél? 
$' a' t> Váfztonhe'velérU, Néniét nyelvből Magyar
ra „fordította Galambos Mihály 2? KL Enyedi R. N* 
Oskolának egyik Rendes Tanítója* Nyom tat t. Po-
sonyban fyéber Simon Péter betűivel 1787* i» 8Q* 
Ali 9* árkosból* . 

írattatott ez a* Levél̂  külöiíöfen a' Sálisburgu-r 
mi Érfekfégben JévS Egyházi Szolgákhoz. De ollj 
egyenes és réfzre hajíás nélkül való itéljettel, hogy 
más rendűek 's valJásúafc-is magokhoz kpldott L$* 
vélnek méltán tarthatják* Ügy rajnt 4' melly , %% 
Appftplok' idején el-kezdve, a' régi értelmefgbtt 
TheqlogüJhk\ 'Sinatok', igaíTág fzeretSbb Fejedelmek 
bizonyságtételeiből (meliyek nagyobb hitel-fzerzés* 
re^ alatt való Jegyzésben többire. DeákáUs fel-tés. 
tettek,) igen rövideden eléradja miben állott 's mi« 
ben kellene ma:is állani az igaz Xfteni tifzteletneKí 
's kuíönöfen a' Papok* kötelesfégének? Erre nézve 
a* R. Catholica Sz. Vallásba apránként bé-tsófztatotfe 
9s tsak nem Hit-ágazativá váltt hólny tzérémóniáknak 
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haftontalansígait mutogatja, le-hagyáfait parantsrolja, 
vagy leg-alább bizonyos határba fzoritja, P« (X hogy 
fcettSt hármat meg-emiitsünk* * -

x. A5 fzükfégtelen templomi ékesfégeket meg
tiltja^ mint.a' meliyek terhelik inkább mint ékefitilí 
pz oltárokat 's falakat. Melly parantsolatját ezen 
pagy tudományú és kegyefségű Érfek példa-a'dáfsal* 
is kívánván foganatofabbá tenni, az Érfeki Tem* 
plomból mind le-is fzedette *s félre tétette azollyaa 
ízifraíagokat , és az effélékre iraló költségek ál
tal a* Kerefztyénfégnek fzükfégefebb* kötelefíegeit 
igyekezi <el8 mozdítani Sz. Pállal: Igyekezzetek johb 
ajándékokra^ en drdgatdtosb utat mutatok tinektek J Melly. 
hez képeit . ' . ' * ' . 

;2* A' Templomok' apránként gyűlt tehéttségek 
fem engedi ezután külsS pompára vefztegettetni: ha
nem egy-egy Kafsát párantsol belőlek fel-állittatni 
a' fzegenyek', oregek\ árvák', kárvallattak' 's más 
figye-fagyottak' fel fegiliéfekre. 

3. IVIeg-határozza hány gyertya égjen egyfzer 
fgy oltáron, . , _ .-

4. A' K* Sz, János innepe előtt való ellvén el* 
kezdődött és reggeli 4. óráig tartó bofzorkányok el* 
len yaló harangozáfi: tiltja. 

5. Inti a' Szentek' úfzteletébe *s Bátsukba bé» 
ísúfzott hibák ellen, 

6. A' Biblia' ólyafáfát nera tsak fel-fzabaditja 
af köznépnek, hanem keményen parantsolja, és a* 
xni különös ditséretére fzolgál ezen Érieknek , efz-
tendövel -az- előtt^ hogy a' mi Felféges Urunk' Á-

©4 po* 
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f eftoli kegyefségr a* Bibüa-olvafáft azoknak-is meg* 
engedte, kiknek ez előtt nem vélt fzabad illetni^ 
az új Teflamentomot a' köz nép' ftámárá kinyomtat* 
tattá,, 

7, Parantsolja minden Dékányainak, hogy visi-
táfziókor fzorgalmatöfon meg-vigyázzák, van*é min* 
den Tanító Papnak Bibliája? ólvaffa? taniílja^é min* 
den napf 

$• Elé-adjá miféle Tudományokban kellene még 
i* Biblián kivül jártofoknak lenni a* Papoknak* 

Elekből által l^het látni miket foglaljon magái 
ban ezen Pdfztori Levél. Vajha az ez előtti Sálisbur* 
gumi Érfekek is tizenegy fzáz efztendok' le-folyáfa 
abtt több íllyenÖrom-efztendöket(^Hkz«s)ianepel-
tettek volna, mint a* hogy a tizenketíödiket 1782* 
len Bievonymus Jófef Út meg îlíefcteüe 1 Ugy bizo* 
nyoftn nem kéntelenittettek volna 1 7 3 2 ^ \ azután* 
is néhány efztendok alatt fok ezer fzegény Proteftan* 
fok ha^ájokbol kiköltözvén, imitt amott, nevezete.* 
fen Pniífiában keresni magoknak tse'ndefséget* V%« 
lófággal meg-érdemlette ez a* Levél, hogy Magyar 
nyelven-is ólya^aíTékY Azért kívántam én is közön* 
fégefebb esmeretségre jpttatni. Annál nagyobb di* 
tséretet *s 'köfzonetet érdekel a* Tudós Fordító, "hogy 
illy hafznos Könyvetskével kibánt a' Magyar Ólva* 
foknak kedveskedni* Vajha többeket-is pennája alj 
venni ideje volna! Minthogy pedig, a* minthall* 
Juk, a? Terpéfzet* oémeíly hozományaiíiak visgáláfá^ 
ban nagyon jártos? úgy kélünk kedves dolgpt t í eW-
k.edcék a* Mágyatr Közönség cl5tf% ha azt egy effé* 
le Könyvetskével pe^aján^kQívéli, a.V T?r^éíze|! 

a?QO 
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azon tsudáiban való maga gyönyörüfégét máfokkal-is 
jneg-érezteiné. N. IVVa5 Duna mellet. 

<$ magyar TudoJoJC Laijirominak fblytatSfa* 

E . 

Ember Pál, Szathmáron , Lofontzon 's tnás he!-
lyeken vóltt H9 V. Prédikátor, Irta a' Magyar és Er* 
4élIy*Qrjk?ági Ref* Qkkléjtáknak Hiflomját a* Lmpé ne* 
ye alatt; ugy ezt a' Könyvetsket»i$ magyaryí: Qá* 
tízim és £báU Nyom, Debr* j^pában, 

Enyedi György volt Erdéllyi Unitárius Superin* 
tiudens a' XVI-ciik Századnak vége felé. Híres a2ok. 
fíak az Ó és Ujj Teftamentomi fz^ írásbéli hellyeknck ma* 
gyár ázásáról!, ^ ipellyek 4 Sz+ HáromJ}ígrálJzóllapak, 

Eperjeji Sigmond^ a* moftani Erdéllyi Réf. Super* 
intendensy ki mind a* papi % mind a* világi Tudó* 
jnányokbair egéfzft ember. 

Erdélyi $6fif Hiftöriqus és Régifégek* Tudója, 
Vátzi Kánonok $s Ketskemeű Plébánus, 

grdídi Krifióf (Gróf). El a* maga Smoleptzi Jó* 
fzágában filofofufi tscndefségben. 

*..:/ Escandé}inus Mátyás, Budai hazafi, kir63 azt 
xnondják, hogy 1009-ben Khinában a' Római kerefz* 
fyén hitre fokokat jneg-iéritvén, a' bálványozó Pa? 
póktól ottan meg-ölettetett volna. 

Eslingt* faltai, Vóltt a' Pofoni Aug. GyronáfK 
WRfUlfc Rektora, kinerk Vegeik Jó/w Vófoni AugJih 
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fiitítornak életéről és haláláról irttD^dk örítziótsláj$ 
nyomtatódott Posonban 1631-ben. • ; 

Efzterhdzi Tamás CQakntai), ki minekutánna g 
ki\ls5 Orfzági Akadémiákból nagy gazdag Tudomán, 
nyal vifzfza r keíilt volna, írtt illyen nevezed 
könyvet. 4' Kriftus9 é* földön vitézkedő Anyafzentegy* 
lázáról kérdéfek és feleletek, írattatott Galantan íóqibm*. 

Efzterhdzi Miklós (Gróf) fzülettetett ' isgs-baíi. 
Báróvá tétettetett Mátyás Tsáfzártól 1611 , íl-dik 
Rudolftól pedig 1625-ben Ma^yar-Qrfzág' PalatinufV 
<sáva és frankórák örökös Grófjává. W?dxk Filep 
Spanyol Királly arany gyapjúval ajándékozta r meg* 
Arról nevezetes, hogy í6 efztendos-korától fogva> 
518 efztendos-koráig fe bort, fe más réfzegítS it^lt 
pem ivutt. A* Szüléi Proteltápfok v<5Itanak? 

Efzterhdzi Vdl (Hertzeg) Miklósnak Fija, ízí|~ 
Jettetett- 1635-beiV" ?ok ,Xu4oraánypk^t és nyelve
ket tudott j na|y *hiv|ta!a}cpn a* ^at^nmi" tyJéltósagt 
ra hágott, és fok érdemeiért Leápold TJáfzártól B.% 
Sz. B. Hertzeggé tétettetett. Nagy ofzlopa ypjc 
pind a' Hazának,ímind a* Tudományoknak* 

Efzterhdzi Imre (Gróf) Rómában él. 

Efzterhdzi Kdrolly (Gróf) Egri Püspök,, A'.fzég 
JVIefteriegeknek és Tudományoknak nagy elömozdír 
íója. Épített volt Egerben Akadémíát-is' tuíajdoii 
költségével. 

* * > - . • 

Efzterhdzi Feventz ( Gróf) minapi Fo, Kancellári? 
pfsa a' két Magyar Hazának, ki mind Királyát, 
inind Hazaját híven fzereté, és. V Tudományoknak 
pagy Qfzjopa vaIa-# 
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Ufzterházt Miklós (Hertzeg) Lakik Efzterhá-
liü, &* maga fejedelmi Udvarában* 

F 
fába Simáit, Jeles vérieket irt deákul, rncllye-

!cpt Mim Tbéréfidnak ajánlván, Bétsbjsn kí-nyomtattat-
t$k 1760-bait, 

Fifai György Aug, V. Prédikátor* Szép üíf-
scrtátizót irtt deákál; A' Corvinus\Könyverpahtdjának 
kezdetéről, elíJmentérol és *vifzontagfágairól Lipsiáb* 
X7ői- ;. . ; • V 

Fábyi György. Születtetett1718-ban GSmfav 
Várra. 1774-ben pedig az Aiig/Valíafu Tifzán in-
fien való -̂Ekíkléfiáknaic';' ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tétet tetette 
§zámos munkál vágynak/ s *- "' ' '" 

... FdbriciusBaJtlks Szikfzai volt af XVfdik Száza
iban g Pataki Ref, Kollégiumnak Rektora. Nagy, 
deák , es görög Poiéa volt, és Ej fi Lukdts Eroj[é$eit 
mgrtzdfolta deák nyelven 1568-ban. ' 

F&hricius János Kafíaról Erdéllybe kéntelenitteV 
tett menni 1672-ben* Irt holmi munkákat is / ' 

Fagarasi Ferentz, Réf Prédikátor. Anglus Nyelv* 
bol e?t a* Könyvetskét fordította magyarra t Kis KM 
fefztyén. Károlly-Fejér-váract 1654. 

/ Fagarafx Pap Jófef a* Nagy - Enycdi Kollégium
ban végezvén tanúláfát, külső C^fzági Akadémiák* 
fa méné , honnan lejővén , elsSben' Száfzyárasi Réfc 
Prédikátorrá tétetett, azután pedig a Maros-Vásár* 
hellyi Gymnáfiumba Philpíbphiát tanitó Profefíbrnaff 
Vltettetett, é$ tf m\d8n az Auftrip Birodalombég 
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Tudományok' Felséges Romraiffiójának PréfefsétSl'Bi* 
tó van Svietentcl ̂  a3 Budai Umversitásba Pröfeffor* 
nak parantfoltatnék jönni, a* tudós Világnak nagy 
kávára hirtelen meg-hala* Sok Érderapénzekkel tette 
örökkévalóvá nagy Nevét* ÁZ'Ángíufok hívják ezt 
*' Férjfiút Magyar Pbilofophusnak^ Göttíngában pedig 
flrdélyi Leibnhxwk nevezik*. Nyugodjatok tsendefeu 
tudós hamvak! 

'/ Faludi FerentZ) fzületett KSfzegen 1704-ben* tö 
ffztendos korában a' Jésuiták* Tárfafágába Írattatott 
Egyébb dolgaitól üres óráin Dorelli Jófef Jésuitának 
Anglus nyelén írott munkáját Ola&ból fordította 
©zen nevezet alatt: 1) Iftenesjófágra, és• f%er$ntsés Hl» 
4og életre oktatott Isfemes Ember, z») Nemes AJzfzany 3«) 
Udvari Ember. 4 J Nemes Urfim A" két első világod 
ságot látott Budán 1749-ben; a9 3-dik Nagy-Szom* 
featban 1750-beni a* 4-dík Pofonban i77aben« É$ 
IBÓ£| Pofonban 1787-ben ismét nyomtattatnak. 

Farkat Andris,. Irt rqagyarűl >•• Magyarok' dót* 
gairól egy rövid Króníkátskát Krakkóban 1538* 

Farkas Krifióf* Nemes Magyar. *~ »-» . 

Faffmg Ferentz, Irt az Erdéllyi dolgokról egy 
munkát két Réfzben; az elsőt neveztet Ő , a! máfii 
kat pedig: Ujj Da[ciánaK Nyomtattatott Kolosvámí 
174^-44-b^n, 

Fegyvernéki Ifdk Helt Valláfű, Bafileában jsle» 
isnnkát adott-ki Qrinéus által xj;g4-benv 

Félegyházi Tamás. HfresDebretzeniRéf, Prédikátor 
$9 t$-'giH Százban %tt mv§i$t$$ mw%bk%u 

teh 



Feltóit Márton, Utoljára Szebeni Aug* Prédiká* 
tor 1764-ben; de a' következendő EfztendSben az 
élők köziül d-ragadtatott. Némely iráfaf maradtak* 

Fchtntei Sándor^ Elébb Kaflai Profefíbr, azutáa 
Debretzení R e t Prédikátor. Irt egy Könyvet ezen név 
alatti Haerejtologia.. Debret2eüben 1683-ban, 8~adband 

Fefoint&i György* Versbe foglalta a* JérúfahmbU 
Jerikóba menő Tolvajoktól meg-febesíttetett embernek dU 
lafotyát. Nyomt* L,otsén x689-ben* 

Férentzi Tibidé fzülettetett 1701-béü S&-Lité* 
fefi'Efd* ElSfzőr Kolos vára tt és EperjeíeniPhilofb* 
phlát tanított; azután fok Klafiromok' Píéfefsévé té* 
tettétett* Irt holmi munkákat is* 

Fikpfzállási György irt egy munkát a* kerefótyétt 
métfnek oltalmazó fegyveréről lizffm 16$4* g* 

Filitzky János* Szerette nagyon a* Versfkerzéft, 
V honnan fok deák és görök Verfekft i r t 

fíló János ̂  vette ízármazását JíyUra Vátiö, az* 
Után volt a' B* Sz. Afatum Ábrahámban s, a. t* Itt 
könyvekéMs* 

Filsticb János s a* Brafsói Aüg. Oskoláfiak Refci 
tora. Irt ax Oláhokról Jénában 175^ 4. 

Fifcbef t)ákiel3 z% ortfosi Tudományra fzáiiván 
ínagát, azt olly nagy íökélletefségre vitte Német-of~ 
fzágbanj hogy 1723 ban Doktorságra emeltetett, ésHa-

fcajába vifzfza jövéii, Csdki Miklós Efátergomi Érfek~ 
íiél mind haláláig ditséretefen viselte. Sok Munkái 
tagyfíak* 

Beá* 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/139 



FlechneY'Gdspdr, éltt a' x6-Százban. Lakott Brtí* 
Tóban ^ és holmi raunkákat-ís botsátotc világosfágrá* 

Fogarasí Tamás, a' Brafsoi Aug. Oskolának Rek
tora 1626-ban. Itáfai is vágynak* 

Forgáts FetentZj elébb Efztergomi Kánonok^ aá£* ^ 
után 1588'ban Vefzprémi, és végre Nyitrai Püspök* 
"utoljára Eefztergomi Érsek és Kardinális, mellyel 
II. Rudolf kéréfére ajándékozta-meg a* Római Pápá 
F. Vdh Irt egy könyvet ezen nevezet alatt: De com~ 
feseenda Hatttícortmt petttlantia v v* Az Eretnekek* 
jzemtelenfégének meg*zabolázásáról; de fókáknak faj
dalmokra ezen munka napfényt nem látott* Meg
holt Oktob, 14-dik napján 1625-ben, Életének 5g« 
dikefztendejében, és Nagyszombatban eltemettetett, 

Forgáts. Ferentz fzárraazott a* régi Grófi Forgács 
FamiliábóL Volt az Attjra Forgáts Miklós, ki Mo-

;hátsnál Királyostul el-efett 1526-ban. Volt Nagy« 
Váradi Püspök. A' munkái kSzött nevezetes Ma* 
gyár és\ErdeUy-OrJzdgok9 Hijlóridja^ mellyetkezdax ig* 

~4ó»dik Bfetendőn* Irta deákul. 

Forgat* Miklós (Gróf) Hazájában Oskoláit vé
gezvén, nagy elméjének gazdagitáfá és tapafztalá-
fainak bö'vitéfe végett külső Orfzágok' lácogatáfára 
méné, a* honnan úgy tért vifzfza a* Tudománnyal.és 

rtapafztaláfsal, mint a' dolgos Méh a* virágos mez8~ 
tSl. Szóll és ir Magyar , Frantzia 5 Olafz , Né
meti. Tóth és Deák nyelveken* A' minapábanNyi-
tra Vármegyének f 0 érdemű Vice - Ispányja vala* 

.Ez a Méltófág azok közzűl a3 Hazafiak közzül való, 
a* kik azt tartják, hogy a' Nap a* Világon fohololly 
kellemetefféggel fel nem j3n, *s le nem mégyen, a* 
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ítveg'ö. Ég fohol annyira az érzékenyfégekefc netú 
üjjitja; a* viz olly kedves ízet nem ád, és a' föld* 
termeiéi nem ollyan táplálók, mint ott," a' hol el-
s5bea e\£zép Világ megláttatott* 

Forró''<jy'drgy'"9 a* XVI-dik Század' vége felé 
ízülettetvén, Jéfuita lett, és 9 Bfztendeig Mijjtotidri-
us volt fMagyar és Erdély Orfzágban, melly végre 
égy néhány darab Vrédikdtziókat irt vaíaj mellyek mind 
eddig homályba** maradtanak* 

Forró Vdl^ ki-adta Magyarul holmi jegyzéfekkel 
Kurmujt Debretzenben 1619-ben. Jó Deák és Görög 
Poéta volt. • 

Fortúnatus • (y> Szerencsés) Máti* A* Sénéka* 
terméízeti kérdéíeibSI álló VJL Könyveinek jobbitá-
%€n dolgozott; és Jegyzéíekkel meg-bövitvén Velen-
tzében ki-adta. Éltt IV. Károlynak a'Frankufok* Ki-
'tályiiiak idejében. 

Francija fái, Orvos Doktor Erdélyben 5v mmí-
ká is marad tan ak*. 

Frángépán Ferentz (Gróf,) TLUtbmSzFerentefzerr 
xetebéli Baráti azután János Király* MiniftereV Sok 
követtséget viseltt Ferdinánd és János Királyok kö
zött. Végre Koiotsai Érfek és Egri Püspök. Vágy
nak némelly Iráfai, 

Frángépán Farkas (Gróf,) a* mint tartják a? fel
sőbbnek Teítvére« Hirés emb^r mind a' hadi mind 
a' polgári dolgokban. Egy Örátziója vagyon ,, &® 
mellyet irt a* Horvát Nemzetnek nevében V. Ki-
rolly Tfáfzárnak és más R. Sz, Bw Hertzegeknek 
-1530-ban* 

Frank 
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. Trafik Krijttan + Erdélyi', kiadta az Épiktétu/ 
Énkbiridiónját Koiosv* 1592* g. : 

Frank Bálint % Erdélyi Neméi* Volt éísáben ass 
Erdélyi Fejedelemnek Tiioknokja, azü'táa Szebenl 
•Király-Bíró és a* Stift Nemzetnek. Grófja. Sok muti* 
%ái vágynak. Sokan irtanak ennek ditséretérSL A* 
többek között Ldnik.Ferentz Jésmi* három Difiikon* 
ban igen fzépen meg-dítsérte* mellyeket igy fqrditéki 

Mnémósíné Annya a* kilentz Múfáktfaks 
Te pedig Attya vagy itt a* Poétáknak* 

Szereted a*' Verset, Yez'a* te Teftvéf^ed*, 
Szaft Apolló Ne^ed; mert a* Hevét méred* 

Nem én; a hir hordta-fiéljeí nagy Nevedét* 
Úgy hogy a* Tfá&ári Házakig terjedett; 

Frankonitz Mátyás vagy flacHus lüirkus ízületté* 
tett Alfonában^ Iftriának Várofsában 1520ban* Tmiútt 
Velentzében* 'Bafileában* Tübingában* és Vittembcr* 
gában, holProfefforrá tétettetettJnnen meüttBniBsvígá* 
ba3 innen ifínet vifzfzá Vittembergába Tanítónak 2547^ 
Is efztendg múlva Magdebüfgba kffltözOct, a" hol 
adta-ki az Ekfcléfia Hiftóriáját ezéíi név alatt: Cev„ 
%ww Magdeburgica* Innen 1557-ben Jénába ment; 
de minthogy Viaorius •Sirigeliufsal a* Szabad akaratról 
<való Tudományban ellenkezett, 5 Efzt. múlva Hatisbo* 
nába mentt* Meg hólt Frankfurtban 1573-ben, éle* 
tenek g5*Elztendejébeii. Véghetetlenek mimkáL A* 
vefzekedéfre nagy hajlandósága volt, mellyen kelleti 
annyifzor hellyét változtatni* 

Fridvildfahy János. Hires Jéfutta •+ 'lakott Kp-
Joíviratt, és a' Terméfzetnek nagy-búvárja lévén -, ofc* 
tan némely terméízeti és más dolgokról irott munkáit 
feoisáíattsti világofságfa, 1760 — 67 - 73 Efzte&dSkben* 

, "; {A" többit máskori) 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/139 


