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tokuákßféhyeâ Nev'eikfugáraik között köz'kè'mq

te bqnsáçapi; heg-¿nem шалаш miçsoda таща;

tal Vífçlçeífenek ïlälßlgyságtok a’ jó_ és hafznos

Tud'omáyokhoz;I a? kik a’ Tudománynak tsak

еду Tótnifvalóságát-is» nagyobra betsüllik a’ fé

nyeé aranynak fontos nehézségü fulyofságánal.

Mellyet eléggé mçgfbízpnyitottanak akkor, mi~

dön çi _Hazában'yaìl'ó fzorgalm'atos tanúláfok

után; aT Tsáfzári'Királyi és Apoůóli FELSÉG-J

TÖL arpa 1759..,dikefzt. engedelmet nyervén

’s az arannyat, ezüftöt eñ^ek megfrlyeréséért nem

kimilvén a?, Tudományoknak el-rejtetett: kintse

it Helvétziában a’ Baůléai, Holländiában af

Trájeéìumi., Leidai, Fratzia Qrfzâgban a’ Pári

flnagy Oskolákban kerefìék. Mellyekben nem

tsak a’ ,fzükséges pyelveket, hanen] a’ mélly

és magi’ gTudornánvyokat-is meg-tanúiták és ma

goknak \1r1e¿<;fzer7erték. Qrfzágoknak, Vá

rofoknak, Udvaroknak, Fö oskoláknak fzoká

faikat,l 4renal tartáfaikat ki шиши, а’ Tudós
/Világnak Fö Rendeivel eíméretséget és barát

>ságol: fzeŕzettenek. А - . I

l Ez a’ jó _Tudományolmakfzeretetek, Tu

’ dós embërekkel való tárfalkodáfnak kivânsága

¿s azokhoz'való jé анаша: fiállott Nagysâg

tokra Arégi Eleikröl-is. A’ Nagy TELEKI

MIHÁLY индианка]: аЬЬап az idöben mint

valami Тахион ugy fordultanak-meg az Erdé

lyi dolgok, hallottam`Én т а’ régi emberek»4 „

' ' ‘1 ’ :Él
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tägl ’s még a’ magal 'édes AI<`íái:ólis, hogy nem

tartotta kifTebb, söt nagyobb ditsÖségének mi

kor Def Машина! az Enyedi, Pam/ez' Щит

nal a’ Kolofvári/Prófefforokkal, az akkori ШЁ

Ьеп Apofìóli emberekkel, ’s más fzép tudomá

nyúv кыш; fzolgaival tárfalkodhatott,' `mint: ha

Feiedelmi embereknek gya'îlekezecekben és cár

falko'dáfokban lett vólna. B'ecsüllötte ¿nég a’

kürlsö Orfiági tpdós emberekenis, kikrölA mint

élö kut-fejekböl a’ Tudómány ki-áradott a’ mí

Hazánkrais. Innen vólt az hogy `azokban ajján

dékjатм:jó indulatot kívánt gerjefzteni a’ Ma

gyar Тanúlókhoz, mint tselekederc Leufden`

jánoíî'al а’ Тга]её`штй fényes Akadémia nagy

hiríî Profeíforával, a’ kinek tanitására a’ két

Hazâból feles fzámmal mennek vala az так,

kinek-is еду drága arannjfas ezüñ: Pohárt kiÍl

dött, mellyért az Ur-ís еду könyvnek ajánlásá

val meg-tifzrelcetett Leusdenröl. Erdélyben-is

hogy a’ Tudományt el-bÉvithetné mint Sala

mon _lélmîsálemben az eziìFtöc, tizen'lnyóltz

efzcendöknek el-folyáfok alact, tizen-nyólcz ta

núló iŕjakot kiÍldött-el a? Belgyíomi é; 15111311

ai Oskolákba, lárás hallás tahálág kedvéért,

meg añyi ezer forintokból álló liti költséggel ké- .

amén-fel ôket. Kikbál аъщап ez Hazábgn vál

tanak a’ Sion várân álló Нажав ПГаКоз erös Fér

Бак. Mellyhez hafonló söt töb Példa vErde’lyben

.nintsen a’ Вешал Gábor' Fejedelmen Гит.

(*) Nem
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‘МештёёептШЁК-КЕ е’ "'Íi'l-rîgból a’ маты

Вагоааюшьешюг YEL-EKL SANDOR

‘Uff à видений/а, -а* Tsáfzár'i ¿s Канат. Ре}

ségek -Beisö таит Ur Hívek Nagysâgtolç kö-j

жаждущей Nagy Atyja, шапки édeä Асу;

iá ,' a*'kifki'ilö,nös kemény"tern`1éi’zetíî iembler

yóltf; dç~affelöl az Щеп Házáhòz, Tudomás

mï'okhoz'-V és az LE'gy-házi rendh'ez való fzeret'et

és 'jó Aìn'dùìat igen шея-убий ё’- Nagy! Urban ¿

‘ úgy.`hogy`_a’ Kriíìus Szblgaíc,lés`az Egy-_Ãházì

Render fenki inkább meg nembeësüllötre; NMi;

RoyI а? Tudomá'nyoknak és а" Kegyefség {Ша

korlásáńak ama=Nfemes és nevezétes féŕzke га:

Епурай'КоПёзуйош 1704-6Ё196Г26. а“ Väroíïal

eg-yiìtt Катит téte'tetn шиш,- és honnan ’s'mi`

këpenïlmeg-ujìtathatnék Erdélyben arm -teheœ`

ségïnëmvvólńgàïègéŕli Erdély közönséges готч

lásban, 'pùiìtuláèbán és gyáfzban hever-vén. azi:

гамм-‚жег,- деду Angliába- Навык forfofîainál

kellénéffegirséget 'kèŕeíîu', yhogy pedig'arra а”

кампусы engedelnìéufleheíïenmyerni ‚в Àtiem сваи

_levele {мы kèreíìemneg втыкают: egy ol-.`

‘ìyan kéf'zül'ettel 'váló' fTörölc'üëaŕdotás, mellyf

Ьё-Шепёк а’ Kirâly fegyveœf казне; Ez а’ já'

igyekezec és'cSelekedet mind e"fńái napig- az Ец '

nye'di- Nemes Kolkégyiom шита eŕLtendön

Всём fzépen gyi'm'n'âlrsözìk` Ez- Hazának nyœ

morufágosés refines таращит egyéb. módja.
if jól tévésre nem l1é,vé‘1a1 Наш E'züßér a’ Peênz`
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из Házba bé-adta, pénzé formáltatta ’s ugy
is' fegiltetteraïfkülsf'i Onfzági Akadémiákra rami '

lâs-kedvéért- menm' fzáńdékozó tanúló iŕjakat,

поду а’ Hazának és Щеп Häzának 'fzolgálatjára

formáltaffanakjó elńberek. ' ‘ -

Egyiknek` Nagyságtdc közül vNagy Atyja

vólt а’ Méltó'ságosR'ómai Sz. Birodalombe'li

Gröŕ` TELEKI РАЕ fUr, égvén ez-is a’ B51#

y tsefèég rneg-täan'úlás.shia-11i~ fierelme rüzé'vel, nem.

èlégedetr-meg az Udvari Oskolában és az Enye-'

di Koll»fgyi'oinban> valö tanúlásával, haneln

1695- dik' eht. el-nieńt 'az idegen Orfzágokra,'

таит; a’ FránkfurtiAkádémián, az holott Képe
és> Tzimere le-fcfìetvén még egyik Auditori-îv

umban'tartatìk emlëkezetnek ` okáért ., tanúlt

Hamában, Belgyiomban, Groningában, Fráné

kérában, meg-láçogatta az'Ángliai hires Akadé
miákac, ide'jet hijjábán nem töltötte, hanem a’l

л Nagy Emberekkel efmer'etséget vetett ’s màgä-'

nakl olly najgypbölssefsé'gßt f'zerzett, hogy a’ má.

fok itéletékl lPILlèrint akár'melly Profeíïori fzéket

’ meg-ékeûrhetetc-vólqa.'
l  ‘ Vagyngkmoíìan-is П’сеп kegyelmeièégébäl

`ezén_Méltó'ságos Uri Familíából oll'yanok; а"

kik Iít'enhe'z' Való buzgósággal ‚ 'l'udomámnyal,

' felebaráti ŕLèretettel, »máf'oknak jó Példa adás«
‘ ful ékeskedne-k; `de поду «név fzfsrintv4 itt meg.,

. çmlitteíïenek,_af fzemérlm erefség attól e1-rekei'zt.

_Règl` Uri» Elejekröl- [шпон . ~ ezek fzerinc
l n' ì l И — l ` казу—
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Nagyságnokra ab hafznosf- Tudományokhoz va

ló fzeretet; _de a’- Tudományoknak meg-tami

Iáfok éjjeli és nappali tulajdon fáradrságok álnal

Eereztetett-meg. Megvagyon Nagyságtokban

az-is, a’ mi ezekböl foly, hogy azokat a’ kik a’

Tudományok körül forognak, azoknak tanitacá

fokban узду tanúláfokban fáradoznak , fzeres

sék, betsüljék, ’sl Vélek tárfalkodni liiífebfségek

nek ne'tarńsák, söt jó igyekezetekben elö Реди—
` teni gyönyörködjenek. Én vhozzám-is, jôllehel:

méltatlanhoz, a'kiben hanem Tudományt, а—

Vagy [зак a’. Tudomânyokhoz-való fzeretetec,

és azoknak kereßeréfekben fzorgalmatoíäâgot:

Шубки Nagyságtok eleicál fogva jó indulatot je

Решен: ki. МеПуес hogy örök emlékezerben

hágyjak a’ Magyar Nemzctben ezen kis köny

vetskének a’ Nagyságtok Uri Nevekre-való í

НЭП‘а], és 'ezt a’ Nagyságtokhoz-való Háládaros..

ságomnak maradandó oleopává emeljem, illendc'â

dolognak, sÉt ugyan fzükségefnek tartottam. L

n `lóll ишак Nagy'ságtok mint a" kik a’ (10180

krat-is jóll шарик heogy ez inkább y0 IG TEKE~

ZET MINT KONT'IÃ ~Mivel hogy a’ mí На-_

zánkban- e`Pr`éle мы nem vóltanak fem Ведь;

' nyelven, annâl inkább a’ mi fzületett nyclviím.

kön. 'îgàz >u-gyan hogy ez elött közéll hatvan ей.

tendökkel ятями Dávidт és адом; vólc Vi-r

Ища illy titulus alatt: Specimen Штамм [Ль

мгле; шеПугс _nagy kedve'fséggel-is fogadotc a’

и T. . - tùdós 
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túdós- Ура; tölle. Igérte vólt Позу Ázt a’ Maff

teriát bövön meg-fogja dolgozni arra ideje lé»

vén. ïdeje 4elég vólt; mivel Selymetzen a’ ma#

ga Haza'jában Hívatal ¿lélkül egyes állapotban

fokáig élt; de az irigy és râgalmazó nyelvek megf

hátrálrák jó igyekczerében ’s író-peñâját el-vetec~

te, ’S még eddig más-iS ezen\Matériât meg

nem dolgozta. Probálra még egy valaki H. M'

Ватты, kinek tsak- igaz ne-:vécl fem tudtam

még ki гашиш. Aki fok ei'ztendök alatt gyüjf

tögetett Magyar orfzágban ’s pénzen-ìs vettalw

ra а’ végre mind könyveket ’s mind feles Iráfof

kat magy fzorgalmatoíèággal; de mikor éfzre

vette vólna hogy Hazájában tö'rt vetetrek néi

ki ’s ki akarják mindenéböl fofztani, alattombâf

el-ment Némec orfzágba a’ kéfzületével еду/исп

Ott-is egybe jáŕta mindenfelé magy költséggel

és fáradtsággal a’ könyves Házakat és {_’ok el'z

tendôk alatt ki írt és íratott valami az ö tzéljâ

' ra tartozott. Annak ucánńa megxelepedetc Vic

'v

tébergában, hogy rendbe fzedje fok költséggel.

`fáradtsággal egybe f'Lerzett drága kintsét. Во

tsátott Világra egy könyvet. Hìßoriœ Hunga

ricœ Literariœ- Lineamenm - Altolzaviœ ё” Serfve

ßœ 1745. 4..Ех ungfve [денет Ugy ты; ее;

zen rajzolásból, hogy a’ Tudófoknak egéfz k1'-`

vánságokat bé-töltötte Vólna, ha fzándékját vég

hez vihette Vólna. De fzáraz betegségbe efvén

otr meg-hólt, ’s az fok költséggel fáradcsággal

kere
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kerefew kinrse, azoknak 1<ezekbe.kerm_t¿mink: ’

utánna olálkodtanak. 'J AZV honnan »hogy Valaha

Világmadattafsék, femmi reménység nintsén. .

’ Siândékoztam‘ ezen Iráfom álral É'Ékép-J
pen a’ mi `¢Iöttünk, Hazájçknalc Y"lmfznokra ’s é-ï

У kefìtéfekre és "Iíìen Ditsösége terjefznésére élt

jó Egiberçknek a' feled'ékenység ál»cale1-temec'
tetetc втыкаете: а’шепуйге 1еЬесесс mag-A

инкам. Több húŕlkefztehdejénélhogy ezë vé??

re a’1nint a’ dolgokra keì'efve vagy történetbäl

àkadtam’]ègyezgetéfel§et kezdercèm nehm: de

terhes és 1é1ekben jâró Hívacalom miatt, мы

ёопдошасгеш Чбй'щ is hogy valamic találok', nem

úcázhattam. Azon kivül'is igen Рита és ранг—19;

fê'ildre efètc' az é'ri açatáfom; rhellyet a’ fokfzor'

gftx-'kóborló Pogá'nyoknak, Pokól fzomfzédoknak

ës a’ fzelíd мизаккат rofzfzul egyezö, haragos
Mdrsna'kïtüze annyira el-perfelt, hogy 4még :Sak

'tollóin'ì-ìë энд 1еЬес rajta. Nein-is @gy embern¢k

tehetségé'hez való, hogy mindent láfTon, meg

Olvafson és rendbe fzedjen: máfok ezen a’ пуо

mon даты többre mehetnek. Én valamire ér

kezhettem ‚ ide egybe_fzedœm Ногу а’ kinek ten

fzìk, végye hafznác. Hogy pedig a’ 360 IG ТE

KEZE 1Е Т Ótsärló töviíTés пусти 'ellen

a’ Nagyságtok fényes Nevek ‘ólçalmazó Pa

{Тот 1égyen’, Nagyságtok kngèfségekbe aj

jánlottam. Az Ur Щеп Nagyságtokac a’

Tudományoknak és а’ Тцаошёпус Szerenök

i ‘ ' ' mak
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1111ek oltalmazáfokra s’ elc'É fegilléfekre,` ez На.

Ízában a’ jó Példa adásra, a’ Méltóságos ТE

LEKI FAMILIA örökös Difzére, az IS

TEN Dirsásége kereféfére, сбЬЬ Мё1ссбзйдоз

Uri Attyañaikkal és Házokban való Kedvefeik

kel hoiìfzu юбки: és jó napo ra tartsa-meg:

igazgañ'a és bírja úgy a’ Nagyságcok Iñuságok.

nak 'idejéta hogy, Vénsé-gekben Ifjuságok jó

tselekedeteiknek gyümölcseikkel gyönyörköd

tethefsék Lelkelèet. Én pedig vagyok és ma

radok mig П’сеп ïéletbfm tart ~

Nagyságtoknak í

танцам виню;

fzolgâjok ‘ g

M. Igenben Iyöy-dikeùt, f

lófef Napján.

lBóD Рётяк.
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HAZÀDAT ¿y MÀGI/AR NEM

_ ZETEDET [алым 82ЕЕЕТ6

KEGTES OLI/ASO!

` I STENI Talâlmány az Irásnak Meßersége az

emberek kezekben: melly meg-becsülhetet

len( drága kegyelmefségét Iüennek nem lehet

eléggé meg-hálálni., mivel ez álcal nem csak

maga akaratját közölheti ember felebarátja'val; 9

hanem a’ fzükséges dolgokat áltaIIadhatja a’

fok i-'Zâz efztendôk után következö maradék

Nemzetségnek-is. Görög orfzâgnak ugyan a

maz fényes Tsillaga, a’ kinek fényefségénél fo

kan kezdettenek meg-Világof'odni, a’ bölcs Sa

krates, elme mételyének mondotta az Irás Me

íìerségét. Támußs az Egyiptomiaknak régi Ki

тапок károfnak rarnotta épen azon azl okan,

a’ mellyre nézve a’ Galliábgn való Böltsek-is
nem engedrék, Vhogy az ö tudománnyaik és

tanicáfaik meg-írataíî'anak; ne hogy a’ tanúlóiŕl

jak az íráshoz bizván az elme gyakorlását: e1

múlatnák.- (а) Holott az elme ollyan mint n’

jól mivelt fzántó НЁМ, mellyet mennél iinläább

mivelnek, annál inkâbb terem: fzintén úgy az

С“) 1 elme

(и) щит де Вел. Gaz. Lib. VL p. 227.
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elme a’í"0kA gyakorlás által élei'ebbé és bi'ïltsebbé

tétetik: az-is igàz Ногу tsak armyit шашни, а’

menyi az elménkben, _nem köńyveinkben, vá

gym)._be'î-írva._I` És a’ Sënéka mondáfa ůerim,

сетог men/orig _Ш, уже т/Лит’ехгт /è fubßdz'

um laß/liet'. (bfßizonvofabban tudja ’s tartja IaZ

~ еще а7о1<ас a’ doigokat, a’ mellyek irán: ma

gán kivül nem fegicetjk. Ez ha íga_zís, de чаду-ш

hak egyéb okok ; 'mellyek fzükségefnek bizo

"nyìtják az Irásnak lVIeIìerségét,` mivel ez ál

tal >’oefzélgethet a’ tá'vol valókkal mintha közél

‚ hVöńnémak és gyakorta a’ hová maga nem me

» het oda e1-érkezik az irás, ’s_ игуан ez által аь

damak álral a’ következendöknek tanitatáfok#

ra a’ f? ükse'ges dolgok'.; Azért-is parantsolta az

lß'en mind a’ legelsö Sz. Irónak Mó’sesnek,

mind af' leg utolsónak Sz. jánofnak. IRDMLG.

__ Kitèoda vólt az irás Meß'erségének leg e1

‘sö таща ‘i’ Ugy látom azt a’ leg olvafottabb

„так зетЪегек-йз ki nem tanúlhatták. Plinius

tumjdon'ìfj'a .Kádmnßmk a’ Fénitziufok Királyok

hak, гати-еж Világ teremtetéfe után 1500

ёйк'ейсдаи 9121тае1Ьё11 Bírak idejek táján. Ser

'wíus .Paldmè'dfßlek», ka’ ki még azutân élt.. Pldto

Yibëutïlmak .az .Égyiptziufok Iüeneknek,_ némel

lyek ‚МоУфе/е, Y«máiiok .Äl/mbámnak, "Seriana/e,

хмэынте а’ leg«e1sö»en1bernek. Идти: Эго

-jefendékezìk a’ _Selb .ke't frJof'Llopjairól; апеПу

' ' f Aekre

ш Ерши. „LÀXXMIIL4p.3,317.M - _ „I

*P.._ Il _1_-ŕ À _
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ekre'fel-írta emlékezetnek okáért azokat a’ dol»

gokat, mellyeket a’ Màradékinak hafznofok,

пак ícélc lennì.y (с Е2с Ы2опуо1`оп tudjuk

hogy írr az Щеп ken kö tábla'kra, (d) az u

tán -MóTes' Щеп parantsolatjából шея—{па а"

’Sidó NemzecHîfìoriáját, 'és annál régibb íráfl

ra fenki nem mutathat. _ Mivel а’ » Pogányok

között fen forgó iráfokv a' Salamon idejénél,

az az ¿geg-dik efzt. Világ teremtetéfe u

tánn, dhellyben Salamon kezderc orfzágolni.

fellyebb nem virerhetnek. Vagy leg feljebb

а’ Gédéon ищете, а’ kwel, egy idáben, асе

nek tartatik a’ Бит/сопит, а’- ki a? Féuinziufokf»

пак Hiítóriájokat írta vólna-meg.- (с) Мену `

mind-azáltal el-vefzett, haneiniiaz Eusébius í

râíì között maradott-meg válámi beiöle., Mó.

’fes azért ennél-is fokkal régibb, a’ ki ,ï4î48f

dik efzt. írt. MóTes elöcppedig hogy Vólca'nak

légyen valami iráfok és jedzëfek,` шепуек ál

tal holmi ñükséges dogokat-ernlékezetre fel-ir.

tak, azt nem mérem tagadni,x látvánhogy'jóbj

is агат einlegen a’ maga leönjnreêben. De -úgy
látfzik hogy fok vagyon a’ mit пей tildunk

min: egyebekrâl, fzintefn u . az 1121Гпа1ьМе-р

Rerségéröl-is. Találtanak vólt nánßlly pudóç

emberek a’ ’Sidóknak EgyithmFÓl УЧИ? КЁЁЪЁЁ

С") в .. ` _ ' «I

(с) Àmiq. Lib; Все!“ 2.1' 'J' l; и": ' v'

(d) sz’ MWL-XXX@ 131161 .21“ e» l' -’

(с) Hefni, ¿n „м Sanchoniathm.
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дымок вещи”, а’ Kaamnéufok кбайт magy озна

lát és azokfnak а" гапгошапуокпак надуют-д

ves-házán " Merc'jófue тиара. XV.n 15.1

Едите]: -ńefoe ай? чегдл шт: БеЁжд Ezt ag’ пед

.v_e'zetet ‘а’ .régi Delibk IBibliìának {отпада kiwis

` foŕdìcòtra'ßa’ »'Bibliábazi LXX 'Gönög'fiîorditólv

пак ТгРотдйгЪйГоКЪЫ а’ Üeák 'nyelvre ìgïy :fna-`

gyarázzaf: Y"I,`¢zr'z'm*ls" Sepber, 'idem Civitas шиш

шт; yltt-»ëpîtîk'azértmind a’;nag~y Oskolátk

v i'nìndfa7l könyves-àhäzat, «Devàha valakì arzt:` kez#`

deńéfällátan шйпсЧйтёг Лёт, fzintén

UgYJ' КМ?” “Фит???“ да’ ‘Wáros' fundálojának теч

vét ‘itéfz'i5 »ffnìvelxta'rúmtnókmegaz Uskolác` és

a"I впишешь memlárom fazt-:az eröfséget; \

I asîïŕégî’Magyaroknáll-ìs az Ilj'ásl

hak ' Meïfcqr'ségé_fìgńf1t'rfzincén más ï Nemzeteki

hélij'tjßfïfyìis; gîjkîfélf a’ ,Kriflus Születéfe е‹

IÖtL "28.3,-dik-efzńf'änïivkus ¿Werl id'ejében, kiÁ

nèkiköpyvét~is Iajjánloŕtà," -azt hagyta írásban

hog? -ö aÍ magg" Hiftóriájáí: 'fzedegèt'te а’ Кёъ

îdéu'fp végsrzirtáxç-könyvlfeikbále a’ впиши

kölßleb "1 ~érçecŕ1ek`n"Magyarökn'ak régi ele

Ík-ïS kik, 'àp-kèletei; ’s a"fznmf2éd tartomá

ЁПУРКЪШЁ 'tanakìff _§A’ mi ílfáfaikvóltanakïz

_régi .Ma-gy омах ,"‘fa’zok lîgy латать min

mäSî'ìNeïhZP' ШЕЕ »íráïàik, áŕidâ'lés а‘ ifol

lâgffgljrfx£16I 171931 _„ оийфктеЗ-ейтёйсецёк. Ne1

Маек шаmúwgami a’ _régi Nèñëgfeknëkîlâöñìi

. _yemen mellyekèr mmmwsgplegéfe da@ 1;

.nayìhufmßfgíâ SN; af; .xf'ìanêlk
,u . ь f

\

| ».._,
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так, ha kìjvéfz'ëda’ ’Sìdó'nfyelyenirotn Bib?

нёс, ‚ ańnak 'Gförög Forditäàátf.; 'egyníehárpy

'rög és' 'Rómaì ńyelven' valófkönyvekétäîlneg'.

veméiìnteŕte anlëaft'a’ 'rêg'îséîgïnfìUgy' тати а'

мадуагокьакэгёагащчэсиськами-Аз Ap

спиц; maja ¿femmilemlékeyßtek ‚зажимай: аг

1161 fern vólnabíäóůyoájhäïazödàyâ Риз/ешь Rbé
for világofì'ml a’f1i1'aga -fz'enäëível látottï dólgokat

le ńern Aírta чаша ’s p’ гнев: nem штат vól

'na„ ' Ilíerefztyén j Hîtr'é' 'térben'ékï a’ .'Magyarok
az elsíì Шеф? 'iŕlejêbbñf fáképßfd, ‘az- ak

‘korî' dolgok-ié A`igen -homälybiań»` {гати‚тещ

levén nékik orly'an `I;i«zf¢‘¢¿/‘01f;;_:vagqyü2 Boum/ak,

a’ kî az ‘emlékézetre méLcó¿do1ngag y,vjlágosâg

ra поты köz hafzonraî fem tartoçtlzîvx,lyqílńa.v .. i

' _' Ljêîdögelńèk’Lŕgykuì'al’ üolgokamponként vi

‘lágofsâgra еду? ’s 'más Klaftromi -jegyz'éfekböl,

ide ’s tova küldöŕ: lévelekb'äl, -ñìggâ petaéces ö

lrökségekrëîl 'való íráfókbölg' 'de yInég eddig tsak

 

olly régi Magyár nyelv'eń-való IRA-S femîjöve'

wlágoßágra'; meuybzîl láfhafnókrégi истинен

Magyar' пуеНгеп való bèlìéfdeiknek Agt"ol§uîí`<')kat.

/

Régìbbét neńìiòlváfunkïjä'g 32156 ..Ьа]65ь.К1гй1у _
'( ki hólt-mëg ‘1 ' dikI fitr.) idèjebléliîfEskü

vés formáján'äl; mellyétfgyöhyörködŕrér: fzem- f '

ìélünk :h miye'l” abban `ídegen nyeì'vbölf.^ oda. f.

'fzärr font"fzgïêíßpen'njntsenìì' lIrr ug'yxàlgt'IST- l

VÁN Királyf; 'lirtanak má`SÍ'òtet kövëto! Ma- _

gyar кдгаъудклг ттп‘а-'ъё&*‹гепуекеь‚2шзиа‚так

' *‘ С") 3 fzemél

/
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fzemélyekec vés örök'sêgeket mpgfnemeñtíî - Füg

38 p'etséu'î levele.l¿ce_r,‘` de Ia’ ¿Kerefztyénr N_em.

'Zetekneklakkofifs аи; щам, fukáig tartó Еде;

kâfok шепну Deifik` nyelven' .melly~_mindén

'Nemieteknél közönséges _vólc ; I; mint {писец

máx-"mofa kezdexc. lenni a’ ‚вшита пуеНг, а

шепу annyira ‚фиатах:- - Europában ‚ . ’s 10115

fzükségefnek kezdetp líltiìani»,l Ihlogy Erddélyà

ben-is e'z lâtángtalâm az Oláhîfgyermebils azoi

kezdi-elrbòltsòben való í'lrasa'l,x;.> Meg-márqd

vin a’ ŕDeák nyelv az Oskoìákban és Klaífro

'mokbanaz анатомами а: nuagok fzüksége

»àoìgáìkà't a’ Magyarok-is minnimás. Nemzerek

- * Foŕògïnak a’ tudós embereknek kezekbel

vafámi'f'régi Magyar' Betük; mellyek a* Nap

-keletieknek f'Lokáfokhoz vagynak al-kalmaztat

,Va„_1_"-Ezeket némellyek helyben nem hadják

Фацет шк е1ше‹ fumtásból kôlcötc dolognak
x :3' .mińémüeketïakárkì könnyen formálhatnaI

тащи, 'máfok' pedig, valóságos régi Magya

:"Eleink..Benüinek »állacják- lenni. ltr-is azokrc

.1Bé1“ïMáttyás еду könyvetskét, mellyet illy t
пышны, .Ífde'vgtefe ¿.Litiïenztzma Нита - Scytbiz

»bors-äíltötï’lvilágragfì Lìpfgában 17.18  dik еще:

»De- 1 ¿rhngy'nem lám?t vólt azi: 'a' кишит

дше11уесдгегеддгдгдш 1azon màféríáról _a’ XV]
"dik" {идти -írt уст. МеПупеК] lclitse'rer;érq

 miné'nńì. 1ече1ес'31гс‚а1<1‹ог, arnaz Törvényel

шеи ёздНщбгйакьап .zudós “щи; 3917205, j(
— . `:.:.2‚; . в ‘ ~ "y ‘ пак ité
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пак _itélem hogy ide tévén kì'SZönségefen olvaîï

hafsak aî_kik az efféle t'semegék каши eger

tsélm gyònyörüségnek tartják. ' ' ~

А yOANNES ВЕСТИ? Батат;

yoANNI IELEGDIO s. р, Il .

 Cum nuper mihi .LITTERATVRÄM

HI/NNO SCTTHICÄM _exhibuiíTes, & an

Фанат publicatione eam judicarem,finterrogas

fes; non folum hac in re conatus tuos laudavi;

fed etiarn ut primo quoque tempore promulga

res & autor & adjutor fui. Etfì enirn non du

bito, quin ludicrum & puerile vídeatur non ра

ucis, tempus in hifce Litteris vel propagandis,

.vel etiam -discendis consumere; tamen ego ~

prorfus diverí'um fentio, yremque dignam eífe

масс, quœ non folum пота: Genti, »fed etí

am exteris Nationibus innotefcat. Primum

enim fi айва omnes conjeöturœ nos deñcerent,

ex his tamen folis Litteris certo colligere pos..~

yfumus Centern Ungaricam effe longe antiquis..

íìm'am , & ab orientalibus illis Afiaticisque

Scythis,0riundam, à quibus Cyrum, Darium

& alios potentifïìmos Monarchas deviëtos legí

mus“, Nam líìcut Hebrœî, Syri, Chaldœi, A

rabes & .Turcae ceterique Orientales, à dex

tra ad finiítram,»'contra Gtœcorum Latinorum

чие morem exarant fuas Littéras; ita etiam {пес

DOÍira Elementajimili rátione fcribuntur. НЧ
i _ 4 i ` quod

\
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quod vel ex eo patet, quod non folum cor'ñu

nem pronunciädi atque fcribëdi, infleéìendique

cum Hebraeis vocabulis rationem пота habeät;

fed etiam fexcëta & amplius reperiätur, qua-¿am

apud Hebrœos, quam apud Nosïf'eandem-ferè

ñgniñcarîonem obtineanc. ’ ' 

Deinde ut ut hœc nihil ad hujustitte'mmrœ

commendationem faciant,tamen honeíliíïîmum

femper habitum eff, unam quamqueGen'tem'pe

_ culiari Litteraturâ uti ac frui. Videmus enim pau

‘ cimmas Gentes elle al'ioquiCivìlitateSc policiâ ex;

cellentes, quœ peculiaribus Litte'ris' lingvas fuas

exprimere poñìnt. Nam cercè nec Itali, nec Hi'

fpani, nec Galli, nec 'Germani proprios habent

cliarrafìeyes, fed omnes eorum populorum Lit

terse` ex Lingva Latinatanquam fonte promena

Бит. Graeci quidem_gloriati fum, fe ex Phœnícia
Lítterasnefcio quo autore adtuliiTe; alias yvel-ò ex

gruum 'volatu „excogitall'm in> eumque, quern

nunc videmus ordinem digemíïe. Undenon eru

befcunt vinventionenä Philoíophiae5 atque omnis

‘ fcientiaefëc antiquitatis БЫ arrogare; Sedsvel hee

ipfae Litteŕœ пойте fabulas eorîlm abunde refutäc,

ac cer`t`is teûimoniis demonûrant, Afìaticos SCT..
IIJ/IS & vetuíliores «Sepopulo VDei longe pro;

pinquiores ipfis Гите, veteremq'ue fapìeatiam

ab Hebraeis ad Añaticos, &`ab his ad G'rœcos

детищ ргошапаПе. Jam Veròû vel numerum

Lìtterarum nolìrarum fpeéìnes,~ omnes valiarum

` ‘ Gentium
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Gentium chárraéieres' fuperant ‚° vel -elegantiám l

conûderes; nullis certè exterarúm' elementis

cedit. In h'oc verò 'Litterae пота: апатит—

Gentium Litceras longis etiam parafangis fupe.

rant, quod & fine punftis fcribantur, 8c pro
nunciationes vomnes nofcŕas multô quam alia

rum Nationum- Litterœ per-feëtius exprimunt,

& denique iliis facilius addifcuntur. Greecam,

Hebrœam, Lati'nam Lingvas toto vita: curricu~

lo Vix medio'c'riter addifcerepoifumus, Germa

nicam,y Gallièaŕn', "НЯГрапйсаш difiicillime inbibi

mus, & ad’ eas: exaéìèia'ddifcendas 6c percipi

endas, multis libŕis muitisexpëiis ‚ рарруго, са—

lamo, atraménto, & n'e'fcio quibus aliis multi

plicibus'inůrumentis opus hebernus. . Has ve

rò пот-аз Litteras facilime vel brevifiimo tem

pore- quifpiam addii'cere poteß, eas fine ullis

libris, calamis,y atramento, pappyro vel lignis

infiar Scythalae Lacedœmonicae vel aliis quibus

' vis materiis nullo negozio infcribere,

‚ Quamobrem equidem dignas hafce Litte

ras eii'e judico , quae non folum in omnibus

Sicholis pueris proponätur, ’ 8c in üillentur, fed

etiam quas Omnium ordinum homines пойн

tes, pueri, juvenes, fenes viri,' mulieres, no.

biles ac ruflici, .breviter omnes, qui Ungaros

fe nominari Volent, addifcant. Lando ego pro

pofìtum шит, quod hae'c Língvœ Scythicœ Ru- ~

dimenta collegeris, `& dií'cefe volentibus com-_

’ 5I . Í \ mum'
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municare volueris. _Edi enim breviora fum, ас

шёйога‘,5 vquam forte quis defìderaret, ramen

non diñido, quin aliiuquoque reperiantur,_ qui

hoc exemplo haeclLingva: nuiirœç Ргаесерсъь

amplificare 'Sn ex агат tradere-Velińt. fïmms ille

Pannonìus Epifcopus Quinque eccleíìeníis, под

ürorum Poëtarum celeberrimus , cum tanta до.

(БЫ-{па & autoriraœ prœdlcarus fuiffet, tamén

non erubuic Ungarimm Grammatiçam conferi

bere. ".Quam Н Majorum noi-trnrum negligen-g

tiâ non-amifíìífemus, iiaberernus certe, quoin.
hoc quoque май genere gloriaremur.d ’ lNunc:

сит Ша interciderir & ш reéìzefaçjs, qui no

Шве Оепсйз- LitteratuM-m `ab,oblivionevindiea

re Rudes, мы, qui maximis forent digni lau-Í

dibus f1 Ungaricam Grammaticam , nativo..
rumque Vocabulorum, atque Proverińoruu;A

originem ad prœfcriptum Artis elaborarent, AE
f1 jam cum Graecisn'primariam magna ех parte а.

1nií`1mu¢A potentiam, & mi Deuslpro fua deinen-,

Lia averi'uncet, amiífuri сонат идетиг faiteiń
Lingvarn 8: Res gefias ас Lifteramram iminqr-`

talîtati._bonfecre1nus. Quamquzim fi id quœ“í`eñ~;

tio Pareri licet meliora omnia de interitu impe:

rii ‘Turcici Грета, augurorque hanc divinitùs’

Genti n_píìrœ gloriam refervatznn.,Y ut' non mul-~

te рой armis Ungaricis’ Dei beneficio Turci

ca P_Qgenria inclinetur, Qqu ut Deus рго

fua elemençia faxirlëìyosque nóbifcum ac cum
_ ,' г v ° — ` ' I ‘tota

' I
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tota Eéciefia orthodoxá confervét ex animo

precor. Datum ex foro Siculorumï D. 5.

. Martii A. MDXCVIII.r

Énnékem ha a’ magam itíletét-is ez iránt'v

ki ‘Kell írnom, ugy tetfzik nem lehetetlen do

log azokat a’ Betüket meg-mutatni régi Ma

gyar Beti'ìknek. Mellyre ha Щеп idöt ád ta_

lám léfzen még nékern-is alkalmatofságom еду
ап'а inréztetett könyvetskében. Székely Ifil-

шт а’ ki maga-is Székely vólt ’s a’ maga i»

dejében igen ranult ember, azt írja hogy ai
Áttilla halálaután, némelly Hunnuí'óii: Erdélyl'.

ben Moldowság felö'llßzilld/mkweg, bolo” mind c’

nidi партии lakoznak, e's пет Magyaroknak, _bq-ì

_nem Székelyeknek bifuattatnak: >kil: még moß~is kü-¿

lb'mböznek a’ ïöbb ‘Magyaroktdh Tärfvényekkel ¿s

JRÁSOKKÁL, kik IIUNNIABÉLI MOD

RA SZÉKELТBETUI/EL ÉLNEKMIND

E’ MAI NAPIGLAN. (а) Imbol wgyon af

Юте! lzítoït e'lò" tmzú-bz'zonyság.

' Nem lehet aztel-ragadni hogy a’ Magyarob

közörc ne lettenek vólna minden idöben magy

tudományu bíilrs emberek. Mivel az Щеп а

zokat fzintén ollyan éles és akármit fej-fogható

jó elmével.ékesiretœmeg inint akármelly más

Nemzeteket, mellyek a’ Böitseség, Meßerség

es a? Tudományok bâvségekkel e1-hírefedtenek.

De

r(Ia) In Cbronico 'Cmvcovz'œ An. 1558i edita ad ап

num. 801. р. 142.
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De mint' hogy hel'ybíil 4hely'be bújdosók vol

t'anak mindaddig a’ mig Európáöan, Dátzifâ-`

ban és Pannoniában megxelepedtenek, azok~

nak ha mi íráfaik vóltanak 'azok-ïs mind el-vefz

tenek..'_ _. I_tt-_is miyeïl éìeteket fzünteien had-ako;

zàfokljanL t'öltötték fegyverrel híreífedtenekœl

i'nkább mint tudománnyal. Ugy-is volt éietek,

hogy vagy ¿ik __támadtanak-meg máfokat, vagy
magokat> kételenitettek lńáfok Veilenioltaimaznì

ap-ltelet'röl és Nap-nyugotról fziinteien offro-_'.

inoltatyím.V Az idŕitíil fogva-is, hogy a’ 'TÖLY

ŕök Eiirópá'ba kbé-‘hatalrnazotx:,' fok izben En.

d'éiyt ésI Magyar orfzágot ollyaná tette mint a’

ki I'e'prett házat, mellyben femmi nem matadí,

идущи- ‚Ге1е1сессёк az Oskolákat Lés ‘Mosaik

fzáuáfokae навет 1<егеП:ё1< kai-nimma наше

Ёайсас,‘ barlangokat és havafokat ‘rnellyekbeh

éle'teket nieg~tarthatnâk. _Negyedik Bé1a~Ki~..

râly idejébèn két eiìtendökig lak'ának a’ Tata

‚ ШК` Erdélyben és Magyar orfzágb'anlî mit nétii

êméfztett-meg akkor a’ >Pogányságtüze min

denütt? `Ez f5 oka _íráfok hem lételeknek és

a".Tudós embeifek kevés f'Lámoknak, _Vóltaé

nak, vióitanak, de tsak ez elött kétìiáz efztenl*

díikkei-is kik vótanák todornánnyal -ékeskediik

nem tpdjuk; “hatsak iniinë amonä valami iráfok: _
i ban elöti'e'nï fordulnak, magokkal -együtt em.

.lékezerekecfiswelftelnqtëâ a’ Y@f1¢d?l£ßesïdâ

Arraa.’ Végïe Ínféz'êeœtt ez il? irás, hog;7

» 2’ két
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a’ két Hazában Erdélyben és Magyar o_rfzág.

barraz' elötc' élt tudós embere'ket, kivâl; a’kik

valami Világra' botsátott _ Mukájokfálçal; enaléke~

zeœkec fermluigyrák-n r`_égi el-çakartacoçgmeg

avult hamvokból meg-elevenítse, _és ujjonnan

vil ágra hozza._ Kiew/'ellen vzngynakÄ игуан la* kik

itt rmeg-je]ë“hett‘:er`1el<_1~:finivel tsak _öůyen'efzœn
dôknek ‘e1-f01yáf0k A„afan‘.'isjiesbbent еиепек;

mint ezek шйппуйощ[111110112 elö'i'íáfml'álcat@

zak. De ezeketás'fok vígyglzáífal'é's'fáratdságl

gal lehetetc`vìfzfza lLiívynilaz élecre: "Àkîözél el-röl.

tenek húfz efz'rendòk ’s töb'bek-is aßmíg' а" vége ‚

hez mehetett. ` . ' " ‘ ' ` / °

E15 fzámlámmak in' а201< а’ Тис161о1‹ be.
vebben, a’ kik а’ XYLdik Aés a’XV11-dik-1?Láz

ban éltenek. Azok-is 'nem mindenek,v hanerń

többire tsak azok, kik valamì írâfokban",ernlf'zke'ê

Zeteket feñ-hagyták. De Inég azokfelm minde

nek, hanemß’ kiknek íráfaik, és írâfaikban em

lékezetek elö-fordultanak. Emlitetnek ollyan

ok-is deIkeveHen, kiknekíráfaiknem fordul

tanak е1б;‘ de jó emlékezetek fen maradott.

y Vagynak ezen Magyar Tudófok feregek

ben némellyek Erdély'i Száfz és `Magyar or‘

fzági Tot Nemnetbâîl v_alók-is: lDe >azokmínd

ollyanok áfkiktöl nem Iehet fajnállani a’ Ma

gyar nevezetet, ' Ugyan-is azok magok-is Ma

gyaroknak valloták az idegen orfzágokban ma.

som; emmene@n_eeßéséfe таим:
_ А . l . а" Ма

nx.. \ f г.
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a’ Magyar Nemzetnek az idegen orfzágbélia

ektöl-lis Magyaroknak tartarnak; Megàmutap

так azt fzorgalmatos fáradtságokkal,` Воду ök

'méltán meg-érdemlik,` hogy Haza'ñainak 11e-'

yezteifenek. ‘ "

‚ Más orfzágokban a’ tudós` Afzfzonyok

nem olly так mint a’ Fekece Hartyuk, vagy a’

веды ТзбЪкЫс, а’ kik aimdós Férjßak каш: eiâ2

_fzám'lálracnak ’s dirsé'rgetnek. Ha azérr itc-is egy"

kettö meg-emlitetik Ногу máfoknak légyen jó'

Pélçla a’ követéii'e, ’s a’ tudományt azoknakï

. Példájokkàl ne fzégyenljék,vNem illö hogy a’ mi;

A:im: {шишек illetlen Vâdja vagy itélere alá eiTem:

Meg-emlitetnek némellyek az Élök közül-f

is; mellyért fenkinek nehézségec venni elmé
jére nem i115E Mivel az eiïéle írâi'okban hogy

az élök-ìs elò fzámláltaiianak nem fzokatlan do

log más Nemzeteknél; sêit a’ lâiz'ßdriaç Lifte-ŕ

rárízínak irói a’ megok könyveiket-is elò fzok- ‚
ták fzámiálni. Nein-isY emlitetilç itt fenki йеге:

tetlen ül; hafzinrén nem ditsértetik-is fok fzóval,

a’ щепу illetlenséget hozna magával. Ez az

a’ mi meg-fzokott efni és a’ mitòll félc Ритм:

Hiftóriât imi:- Si машет рапид, ß culpa-ve

fis nimìus fuißê месит: quamwìs illud Делите,

hoc щитам fecerz's. (а) Vallására nézve-is`

ezen Tudófok Tárfaságokból ki nem maradocu

'fenkij

(a) Lib. V. Epi/z. пл. Y

I . _
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fenki, hanem ha el-maradott tsak ez' az oka,

hogy elömbenen akadott s’ nem tudhäitam.

, Kedvem ellen efett az hogy ezen Ma~

gyar könyverskében fok Deák fzók és Deák

nyelven írorc dolgok elegyecltenek; de azt-el

nein távoztathattam; mint'hogy eleicîïl fogva

bé-uették, nem tudom mitsoda okbólïfzólláia

ша: akartáke tzîfrázni, чаду а’ dolgoc hatha

tófabban elö adni, a’ Magyarok, azi: a’kellet

len fzokáfi, hogy a’ Magyar befzéd közé fok

Вей]; Г26!‹ас elegyitenének , mellyek idâ

vel meg-magyarofodranak. SÉ: fokan .Ma

gyar könyveknek-is Deák titulufokac írtanalc.r

Némellyeknek pedig könyveik, mellyeket elö

kellerr fzâmlálni Deák nyelven vólcanak irac

tatva, fziìkség vólt azon a’ nyelven meg-em

liteni, шатен nehéz lect vólna hellyefen

elö fzámlálni , ’s a’ dolgot-is meg-érteni.

Tdtzz'tusnakmikoron a’ már meg-bólt em

bereknek Éleceknek le-írására ferkentgetné, így

ír amaz magát mind élete ârtatlanságával fze

rettetö, ’s mind írásával hólta után-is kedv elte

tö Pogány a’ Plinius. qulidembeatos рш‘о qui

bus Deomm mfmere datum ф‘ flut facer@ ДИМИ

da, 'rmt fcribere legenda, beatgßîmos тега, qm'bus

utrmnque;Í (Ь) Azokar сак-кош bóldogoknak, a'

кашек П’сеп ajjándékából adarorc az, hogy vagy

meg-íráfra me'ltó dolgokat vtse:lel<~'.ed]`ene1<; vagy

' meg

 

Íb) Lib. V1. Epi/z. XVI.
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meg-olvasáfra _méltókat írjanak; a’ kik minden#

iket azok leg-bóldogabbak. Tsak egyikkelàis kü

lönösön hízelkedni inagamnak nem lehet,'ïanná1

inkább l‘Inindxa’ kettövel. SÉt gyakorta Zeng a.’

fúlëbë a’ mit ama Kerefztyén Pogâny a’ вела/ш

mondott: Quoties „мямлит: es, u/êita tc

morum worum б” ingeniz' , homim'lgus Cbz'rogm

pbum dare. TUdd-rneg hogy Valamikor irfz va

1amit,' mindenkor az embereknek a’ te erköl

tsödröl és elmédrŕil kéz íráfì: adiì. Ha addig

nem tudcanak., akkor meg-cfmérnek, és'..írâ

fidból eröœienségedet mim а’ túkörbál ki né

zik.` Mind-az-által az az Indulat, mellynek

minden emberben meg-kell-lenni, engemet-is

arra öf'lrönöz, hogy а’ mit felebarátirnnak hafz

nokra, és a’ MagyarNemzetnek tifzreiëe'gére ’s é;

kefìtéséré ítéiek 1eñi,abbâ’ ne légyek rtslak halga.

саны, hanem a’ mi cöllem ki telhetö azt Vég

hez vigyem. Merc valamiképen a’ Hazânak

ártani nem fzabad , azonképen annak nem hafz.

nálni mikor lehetne nagy vétèl<„ A’ vitézek

bof'Lu álló fegyverekkel», a’ BöltsekÍ okos ta

nátsokkal ólcalmazzák Hazájokat, En Ьа. író

Pennámmal valami kevefec hafználhatpk, az.

ért az Én Kegyelmes IS,TENELVII«31é-»`

gyen a’ Ditsöség.

¿Ève

ß§§ о §§°

Vfçßůìó?
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ABÄDI BENEDEK. Kevefetlehet er

~ röl az emberröl tudni; eredetét kiktöl,

és hol vette, hívataliát hol és mitso

’ ‘ da vifzontagságok között 'folytatta 2

Mind az által igen illendö hogy Neve maradjon jó

emlékezetben, kiváltképen ez okon: mert ez vólç

a’ ki leg elsöben Magyar Oriìágban az ISTENneli"

Ui Teítamentomi Szeut Befzédét Magyar Lyelven

ki-nyomtatta, a’ Silveíter jános forditáfa fzerint Ui

Szigeten 1541dik efzt. ,az Nádafdi Tamáßzak akkor

Horvát Oríìági Bánnak költségével. (а) Annak`u

tánna ment tanúlni az Német Oríìági Oskolákba, és

1543ядй1к efzt. Vitebergában a’ tanúlók kázzé bé

írta a’ Nevét. (Ь) Оппап а’ Magyar földre vifzfzâ

y jövén, hol lakott ’s mit tselekedett? azt igen el-te

mette a’ teledékeny régiség. Ugy látf/,ik mind az

által, hogy forgott nagyobbára a’ Baronnyaságon.

Nevét a’ régibb Irók emlegetik a’ Reformátorok kö

zött; a’ kik által az Шеп beíìédének világa a’ Ma

gyar Nemzetben újjabban meg» gyújtatott és fzéllyel

А hor

.g

(а) Heltai in Рт]. N. Teß- lSÖI-editi M' Bd' in

Litt. Hanno вам. ‚11. 36. 66. (Ь) Petrus chßîßüfß т

Epi/Í. dedicatoria Libri de Homin: Anno. 1585. edm.
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hordoztagoir, hogy azi: шпата а’ iudatlanság fenét

ségóben ülö Nép.

 

ABARIS. Neve egy bô'lts embernek a’Stzíták köz

‘ ‚ zì'ilgkik Abár-Magyaroknak mödattak. Sok dítséretes

` f dolgokat ’s költeményeketìis {'okakat befzélnek erröl

a’ régiek. ,Követségbe küldetett Hazájából Görög

oriìágba, Aténásba; az holott az akkor igen elfhíre

fedett b'öìcsekkel Lárfalkodoct. Mindenütt az hol járt

köln a’ Népeknek terméíìeteket, PLokáfaikat le-írta;

az Orlìágokra következö veiìedelmet, éhséget, dög

halált, föld-indúláll meg  jövendö'lte:` mértékletcs

életü vólr; azért reá fogták hogy fammi eledellel nem

élt. Vólt az Pittagorás tanitvánnya, a’ ki az Ezeki

el Profétával egyidö'ben élt. [умы i`zerint a"Soloné,

a’ ki a’ Görögök között leg b'o'ltsebb vólt. ,Sokat т,

egyebek között az Apolló lilen útját az Efìaki Né

pekhez; mell'yért fábulázzák hogy Apolló ôter, egy

Olly tsudálatos nyíllál ajjándékozta meg, hogy azt

’ е]„18\7ёп‚ maga-ishai'onló febefséggel ment a’ levegö

égben Ezért levegö égben járónak-is neveztetect.

Innen maradott az köz mondás: Ábarz'disfagz'ttá 11:10:5

or. Sebefebb az Abaris nyílánál. v. qufman. in тю

се Abaris. ' `

¿43?le À. MIHÁLT. Válalïtatott N. Enyedi

Profefsorságra 17 _zz-dik efzt. mídön az áldott emlé

kezetü nagy Ur Aiìfzony Gróf Bethlen Kata, Hupe

riaiis визг széki Teieki Jejsef Ur kegyes Özvegye

mellett Udvari Papságot vii'elne. Bé-állitatott az Hí

vatalba a’ Nyelvek Lés Antiquitéßk tanitatáfokra Ból-A

do Aiìíì. Havának IX -dik napjrán 173.8dik efzt. Az

idötöl fogvajDeákf, Görög, és ’Sidó nyelveket azon

\_ ‘ , 'f Kollé

«l `
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lKollégyiornbari épi'îletefen tanitott, а: azon nyel

vekre tartozó Régiségekkel egyetemben. Sok féle

dolgokban штата-те; ugyan a’ köz jóra iritézetl:

fzorgalrnatof'ságát; de egyebek között igen neveztes

a’ Kollégyiom Könyves Házänak, Bibliotékáiának

iobb rendbe-való ällitása.' n’ mellyetmind feles {Ниш

Réz, Ezüŕc és Arany emlekezetre vert:> Pén-zekkel

yékeg» ített; mind pedig fok drága és jó könyvekkel bô’

vö'lködö'vé tett- Mellyeket mind ez Hazából, mind

Beigiumból és Német orfzágból fok utännok-való ji

таща], költséggel és ñorgalmatofsággal meg-i'zet'zett

és jó rendbe' fzedett; иду hogy -ahoz hafonló Köny

ves Ház még eddìg Erdélybe foha nem vólt.

Вешний/1153 е1е3Ье ¿gy kispeák затыкают,

1744 ~dik вы. а’ meliynek hañnos vólcáról igen Fzép

íréletet tettenek a’Lipiiai Tudófok. (а) Hívatala Fle

rint tanitotta az Római, Görög és ’Sidó Re'gisége

ker, ’s mind azokról vagynak-is fok irási; de neve

zetefen meg~dolgozta a’ Görög Régiségeket: щепу

iris ha világ eleibe menne; úgylehetít'èlni , hogy len

ne egy plenum ¿ŕ perfeâtum Antiquitatum Grœcarum Sy

дгтдэ a’ mellyhez hafonló nem forgotta’ Tudófok

kezekben. .

дымы ‚мы: Eraéiyben-vaió múlása

után amazl паду kegyefségüFejedelmi ember a’ Gróf

lktári Bethlen Iůván költségével küldetett 164odik

che. a’ Belgyiomi Oskolákba, ki~is Fránékérában

való tanúlásának gyümöltsét meg-mútatta, adván Vi

lág eleibe egy könyvecskét Deák nyelven az ó Тела

memomi Атм Hirekr'öl. маге annak utánna, az еду

A 2 Ißm`

`(a) In Ат: Етидиотт LqJßmjìum.
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штифт" léfv'ó` Három Ijienijfemélyekrä. Kinek dítsére

frére verfeket irtanak» a’ Profefforok, Verbal Arnold.

гашише: 347205 és Véde'iz'us Miklós. Ennek такт mélta'k

bogy itt oluaßaßmak.

Hungare quid Cbrijium рей: Enyedinefureuti

f Dente? quid immundo сотни: ore Deum?

_Frußra es, сит tellus уже infau/Io [Шт 'uidit

1 Те primum , Ьагс рептаг te picture Для.
Nam Chri/ii cvteïnum десну bic Älmaßusrarte

Defendit SanEtarfic Cadix Haeretice.

Ipmul impietus, ДАМЫ) te proripe ad arcum,

„ uö [шпат exißi tartareufgue damos.

Ти ‘ve'i'ò~ Alma'ß Chri/tum ¿fendue ‘verbô

. Pei-gita: jìc сем te teget из manu. `

Ezen az Almáfì néven fok tudós emberek vôltanak

Eŕdélyben: de 1nim~hogy íráfaik elö nem fordiîlcanak

ën-is bövebben le-íŕni nem tzélozom. Раке: ушат

>Ängliai Követ Konfìántzinápòlyból ìô'vén 17oo l_dik

4eût. ‘Erdélyenl ment'kerefztül; kért egy tanúló De

дисс, a" kit magával el-vivén Angliába, ott tanitatná

a* maga költségén ’s viíìlìá kì'îldené. Карий Sámu

'gl a’ Feiérvári Kollegyiomból adta vólt melléje Al

'máfì Béniámz'nt, a' ki Anglíábanwaló tanùlása után az

Hazába viiìfzá jö'vén egy zi'îr zavar elméjü, és tudo

mánnyával keveset hafználható emberré lött. ~

 

; Н MLMÄSI MIHÁLT. Unitárius Superinten

ат,- ( а’ kinek idejében 1716 -dik от. vétettek-el

ài Unitáriufoktól, Kolosváron Templomjok, .05.

Кошек, Papok , Profeíî'oròk Házaik, Tipográñáiok,

ßkkléñai jövedelmck, Könyveik ) adott-ki egy kis

Könyverskéc веди nyelven az щита; meiukráz;

щепу meg-mutatja, mi légyen tiúti és köteleßége а’

Püfpök
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Püfpöknek, Konůíìoriumnak, Efperefteknek, Рар—

ságra erntelendöknek, és közönségefen mindenek

nek, a’ kik Ekkléíiai hívatalban ñolgálnak. Nyomc. `

Kolosváratt. 1694-dik efzt. 12 R. ' _

ALVINTZI PETER. Születéi'e vólt N. Enye

den, kit is Szüléi, mihellyen a’ tanúlásr; alkalrnatofsí

lett., tanítatni kezdettek. Folytatta fel-ferdì'îlö álla

potja'ban tanúlását a’ Váracli akkor {ìépen virágzó

Oskolában nagy ferénységgel ’s máf'ok elött-való ked

vefséggel. Щеп néki arra útat mútatván kéti'ìer ment

az idegen Orfzági Akadémiákba a’ tanúlásért, látás

ért, hallásért, Olalì oriìágba, Helvétziába, Német
oriìágba. Tanúlt vólt-is fok íìéptudornányokat, és

lett egy nagy bölts emberré: mellyre' nézve nagy

kedvefsége vólt mind Urak, Nemeffekk mind Fe

ie'delmek elö'tt, 1nem'tsak a’ Reformátufok közötc,

hanem még az ellenkezö' Valláfuak között-is. Pap

ságra ernteltetett Ióog-dik ат, ’s vólt az Vái'adi

Oskolában Profeíi'ori Hívatalban: ai holott a’ Ш!

nár Gergely Grammatikája Reguláìit íìép Verfékbe

fzedte, 's Világ eleibe adta;'. mellyel ma-is többire

a’ Magyar orfzágì és Erdélyi Oskolák élnek. Nem

fokära lett Váradi Pappá és- Efpereüé; de onnan az

Urak és Fejedelem tetíìéséböl által tétetett a’ Kaffai
Ekkléfiába, ugy hezván a’ fzükség; az holott í'okai-A

ig élt és mindenek el'Ítt-való nagy kedvefséggel 1111111

поГоп ñolgált._ ` . . ^\

A’ Reformáta Valláft hatalmaf'on óltalmazta игуан

mindenek ellen; de nevezetefen' Pázmdn Péter ellen,

a’ ki akkor a’ jéfuitai $2е1°2есЬб1-17а1бМитинги vólt,

az után pedig Kár'dinális és Efìtergomi Erfek, паду
tudományu, Vbö\_r befzédü és pennílu ember: a"kì

. \ A 3 ` fok
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fok тешит vádokka1.terheltc mind a’ Reformáta.

>.Apofìoli Sz.: Valláß. ’s mind annale Tanitó'it: ballata

lan ’s tsak a' maga agyából fzületett, képzelt МЫШЬ.

reájok fogott, fejer fogakkai, депешех tsufolta, пуда

tatott könyvetskékbe Világ eleibe botsátott, magi»

nak-is» nem kevés gyalázatjára. Meliyeket dwíntzè

hafonló buggósággal аду vifziìá hányt a’ nyaìkaîba,k

поду ölis talált mit tifztitson a.’ galléra alól. Тати}

аЬЬЫ az Pázmánnak Alyintzivelfvaló vefzekedéséböl

деп-шагом az a.’ kézröi kézre adatott befzéd, hogy

Pázmán Щи korában ReformátaValláß: l«tövetett.,vól`

na; de Akafdémiákra mettvén al Vátadi Kolleg'yiom-`

ból_ Alvintzi Péterrel és Péts Vátadi Péterrei egyi'îtti

e’ kettö'ìlek lett Шпица, egyiknfek a’ Váradi, Profes

` forsa'gra, a’ máiiknak a’ Papságrai. Pázmánnak pedig

(а’ ki magát 'mind a" kettönél jobbnák ванесса) `hi~

vatalja fnem efvén azon` meg-boiìonkodott, ватт

iìá jŕivén Vallását váloztatta vóln'a ÍBétsben, hogy

mindenikné]r nagyobb méltóaágra mehetne. Ermek

azi értelernnekïfmég eddjg más fundamentomát nent

1áthattarn,_ hanern ezt (1) hogy Pázjnán Щи korában

a’ Váradi Oskolában tanúlt a’ Reformátufokná), lé~.

vén, игуан Váradi köz állapotu Nemes ember gyer

шейк. (2) Ногу Pets Váradi Péter a’ Pázmán eilen

Ш:- könyvében azt veti FLemére, b_ogy a’ Кущи: Hitz'z;
ситца és. meg-tagadta, af mellyel egy áraljában nézlaz

6, elébbeniVallásà váitoztatására. (31) Hogy igen`nagy

сета ¿s vanáft так; етЬег van, т pedig nok``

ták tselekedni nem annyira a’ fzületett-Katolikuíbk,

mint a’ más vallásból arra tértek.. hogy inkább buz_

góknak és igazán meg-térteknek tartafsanak máfoktól.

Világ eleibe botsátott Könyvei` és Iráfai Alvintzi

` nek , а’шеПуек „aliment mtg-fordúltak elek: ( _Igan

z

 



AL. ` 7 ‘

jiilla. az az , az Игнатию rendelterett Évang've'líamokrä

iron тешите; ` Е2 két ankaiìban- vagyon ki-advaj

negyed réfzben. Az elsö nyomt Kafsán Mgg-dik

eiìt..a’ málìk ugyan ott 1634-dik eíìt. mind a’ ket

töt ajjánlotrta a’ Nagyságos Gróf Telegdi Anna Ай

fzonynak’ a’ Nagyságos Gróf Bedegi Nyárz' Штат,

Szente-lt Vite'z, Szabólps Vár-megye öro'kös prán

nya, Romai Tsáiìár és M. Király Tanátsa, Komor

nyikja, Házas Társának, mint паду Patrónájának.

Az :löl- já-ró bef'ìédiben mútogatia a’ Reform. Papok

nak темы-«79.16 igaz Hivataljok-ac, és líìentö'Lvaló

igaz kůldetéfeket. A’ mi az ege'fz Könyvet illeti, az

az akkori id'Óhöz alkalmazeatott móddal vagyon írva;

k'ůlömbcn tudománnyal és a“ kegyefségre ferkentö

ŕìép intéfekkel tellyes. '

' (2)i Röw'd úti тешатся гшеПуес пюпдоссае1 Тер

11Е2ёп.$2ерез Várrnegyében 1632dik eFLt. E’ mellett

vagyon Gróf Betblm_Péter Urnak »Gróí Шутят Ка

tarina Afzñonnyal hittel Házafságra egybe-köttetéfek

elött tett Intés. Nyomt Kafsán lógz-dik ei'zt, 4. R.

Ajánlotta a’Í Nagyságos Kaps? Amiraßmk ErdélyiïFeje

delem Bels'o" Tanácsának, Kolosvár-Fö lfpánnyának,

Er-dély orñága F6' Arendátorának. v

(3) Еду tetetes, new ‘vejftett Pápifŕa отданы, S. T.

D.' P. P. tÜl'kiìldetett- ßínes~öt Leoclekre- rend дат: va

zó FELELET. ¿ammi регент ß' Kafmi M. Ekkzéßa

Lelki Páfí'torátót. 8. Réfzben. Ebben fel-darabolja és

apróra aprittpa a’ Pázmán Péter Reformátufokat tsú

1016 és mérgefen папаши ’smotskoló Leveleit.

(4) Itz'nerevriumy Qatbolicum. , az az, пешим: tvete'lke.

des a’ feliill , ba az Evangyélz'kußk Цитата/е e' új , шву

az телам Röm-1i Valldfon-paló Рам/МЫ, és a’ Рё—

pijìák Ekaé/ìa'ja ё, 'vagy дн Ewngye'likujôké-igaa, és' Vi'

A 4. idg
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lág 'ue'ge'z'g államló. Nyomt. 1616. ß; R. ,Vagyonajf

jánlva a’ lRómai, Helvétziai, és AuguílaiâKonfeíiî-`

ón lév'ó' Magyar стада és Frdélyi-minden renden'lé-i

vö Statufoknak; L_eâtorz' Candido. _ i

Ne quag/b оденете, рт; damnesque Líbellum

Сам/21 prob'èfuerit, (тат tibi пои, тент." ‘ ' 

Nintsen fel-téve az Irónak neve;"cle Alvíntzitiiíté.

lem annak lenni, mindla’ шток formájiból, mind

az idöben-való meg-egyezésböl, ’fs Pázmánnal-való

vef'ìekedésböl. ‘ 52ёреп mútogatja ebben afkönyv

ben a’ .Reformátg' напал _fekulumonkénc, és a’ P_á

piůa Yállásba, ho'gy és Ymikoi: tsúfztanak egyyés más

.'rend tartáfok 4és úiiittáfok. . î

' .АЬЬап az idö tájbanaz AuguíiïaliA Valláit követö

Ubiquitariufok, kik a’ Kriflus 'teüének mindenütt-va»

„lós-ágátállatták, ’s ennek.elötte Magyar or-fzá'gban

nem hallattak, veröfsen vitatták a’ magok заметы.

ájokat, és fok nyughatatlanságot fzerzettenek А!—

vintzinek; lde azokabis alkalmaíint ki-ñzette, és az

igaz érteimet hathalsófon meg-ólcalmazta. y ч

и Mikoron a’ Bátori Gábor Fejedelem porrá vált

teile 1628 -dik см. а' Bethlen Gábor Fejedelem pa

- rantsolatjából Bátorban .el-temettetett, Alvintzi Pé-`

ter prédìkállott, abból a’ Sz: Irásbéii'heliyböl; meliy

vagyon Péld. XXVII. I, Ne шведами bólmpi nap

ról, mert шт tudod mit hoz a’ nap. Ezt B. G..Feje.

delemnek анатом, de menté Világ eleibe avagy

nem? eiöttem nemïbizonyos. ,

El-végeztecetr vala_azis a’ Koniiiìoriumb'an 1639.

clik efzt. hogy az AlvíntziGrammatikája a’ Deák és

Magyar Oskolák ñámokra ki-nyomtattafsék; a’ melly

böl úgy látfzik lhogy nem tsak Deák', hanetn Ма

gyar '.Grammátikáeis botsátotr; vólna Világra. y

. ` ^ ‚ AMB..
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AMBRUS диатез. Hazájára nézve van ’

fzegröl való, a’ ki az Német oríìági Akadémíákon

való tanúlásának alkalmatofságával botsátott Világ

eleibe valami könyvetskét a' Magyar Nemzetvickk E

тщеты; шепуес ki-nyomtattacocc Jénában. 1659

dik eFLt. 4- R.~ ' ‘ \ '

¿MBRQSOUSZKI MIHÃLT.' Egren Apácur

és Egri Kánonok, adott Világ eleibeDeák nyel

ven egy néhány rendbéli Könyveket, a’ mellyek

között emlékezetre rnélró aeragyar oríìág Kro-`

nologia'ja, -és az, a’ mellyetígy nevez: Ilias " in ‘писе.

ß Cbronoiogz'a Sacra 69” profana ab origine Mundi ad no

ßra, plane“ tempera, .continua jèrie illigata. Арт. 1759.

8. ЕЬЬеп a’ Könyvben rövid fummában adta-el'c'í

a’ dolgokat; ’és fok újságokat máfunnan egybeáìed

vén itt meg-említette; újság az-is, hogy Galliénus

Imperator idejében a’ Sarrnaták` Zmóbz'u tartomáuuyát

атаманша.

. АРАШ М1НА'ЕТ mum. Az Apa-nagy-fal.

vi Apañ Familiából vette eredecét 1632-dik efzt.

melly Familiának régi törsöke egy a’ Bethlen Fami

liájéval, ’s hozatik-_le IPcván Királyról a’ Magyar

ok elsö Ker-eiìtyén Királlyokról. Édes Atyja vólt*

Араб Gyòrgy, édes Anyja Petki Borbára. Len

gyel Királyságot: keresvén magának a’ máfodik Rá

kótzi György Fejedelem, az Erdélyí Hadakkal el

ment vólt Lengyel oriìágba, az holott vakot- hoz«

:ván a’ kotzka, az Erdélyi Urak és Nemefsck, a’

kiket az éhség és fegyver meg nem eméfztett 1658 

dik efzt. Tatár rabságába effenek; azokkal együtt

драй Mihályfis: de onnan fok ezer tallc'r váltsá

` A 5' gon `

дач-1
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@τι Κἱ-ΙὶαΒειὸύΙνέιι, ΙΩε;| ΚειςγεΙππόΒόΙ ΕτάόΙγΞ Γε· _

ῇεἀεΙεττιεέΒτε επ1οΙτετεκτ 166ι-ὸἱΙ‹: εί;ιτειπό.

Α' Τιιόοππέυγε σε ει' ΓοῇεὸεΙοπ έε ει' Τυ.άόε επι

ΒετεΚετ ἱε6:η &ετεττε; -Σιτιειεε-ἱε ε' τιιόοωέη·γοΚΒεπ

8γεΙεοι·Ιοττέι ιπεεέτ:, όε Με;γει·τει ίοτάίτοπ:_ωαΪΡεπ

ιΜΜα: Ηίάστ2Ε ΜΜ'ε, Κου·Φ:γέπ Ι/Μι2 Τωα"φω62 πω:

Με Κδπγωτ, 'ε Κἰ-ἰε ηγοτι1τεττεττε ἰεφη ΙΜΡω, Κο.

ΙΟΝ. Ιὅἶ.4'-όἱΚ ΘίὶΕ. 4. ΚέθιΒ. Α, Κδηγν, ει' τω:

κιωΙΜι νειΒγω·ι, ἱἐετι Ριέρ: 1118ΒέΒετι Εο8ΙειΙμι Ηἰτϋπ!ετ

Α8ειετἰτ, 'ε επ οΙΙεηΚοιό1πηςΙ: έττεΙππε!τεόΙ ττ1εμ5Ιτει1

ηιεπει, ει' Γοτόπέ.ε ρεάΞε ωἰι1τ Μ” ΜΑΜ ΡιότόΙ Βό

τει "σου ει' ΒΘέΚΒόΙ, πέΙ:οΜεΙ;ΜΙε ΙποπιέιΙγοειιεΙ:

°ε @ω έκτεΙ111ϋπεΙ:.__ ? `

Κέιτ άο18οτ απο @πετ Βιμ” ΑμΠΡεξοόο!εωιθΙ

Μ; ω: εωΙΙτεεΚ._ Ε!.τδβω. ·Ι10εγ 111έ8 έΙε1:όϋεπ ει' β Κε·

τεΕι:γέτι- ῇέωΒοι· ε1τιΒει·ι·δΙ τοϋ :Μςατόὶ “ο ΙξδΙτόττόΚ

'ε ἰτὲεΒειι-ἰε τωιτειάοτΙ:, (α)ΗοΒγ ει' Τατόι· τειΒεέΒέΒειη

ιηοωοτο8νέο-., ε” Τ6τόΙ: ειΙᾶίἑοιιγ 1ι:ο€-Μπτει,έε

επ νέι1τστ;ε ί·ωΒειάίτοται-Μ ο1Ιγ νέε8οΙ, Μ” άτα

νέΒγε-εΙ ίεΙεεέεύΙ: β' Με ε! ίε πω: νόΙπιει, ΙιοΙοτ Ετ·

όόΙγΙ:ετι ἐΙὅ Ρε:Ιοε68ο πόΙτ: άο ω: ι1επι ΓοΚ:ίτε 'ε ππέε

Ετό4έΙγ Μέ 16νό ύπ:]έϋει πωε-ΒόΙτ._ Επ Μ" πω: Μ!.

:Με άοΙοέ Ιόεγε:1,11τέμιΒΒεπε2 ἱἀὅὸετ1 τηε&π1ίιτειττε

Ηρώ Ρ. Γει·ευτ2έ, Π) σωσει, Μο” Ιοἰεοπγοίου εεγ

@Μίκη πο· ΤαΙΙέι·= νέΙτεέέοτι Μ1ΒΜύΙΕ-ωεμ 'ο ει'

ωε;ΙΙγ Τ6ι·ϋΙ: ειΕ:Ιπω ΜΗ Ρ«›Ι;έΙιτ, Μ” Μεετό!.σΒ

ωεμπε Π1τ2οΙτειίΒέΚ, οι ειι1ηα1: ιιπέιιτιει ΜΜΒ ει' Ρο

]ωεΙοια ΠάνειτέΒα ΜΜΜ: Ρεῇέτνέτοη.

, Μ” νόΙτετιειΚ εΞΙΙγει1 Μια απο ΜΜ

εΓιτιέπετζϋ. 1:οΜέε ΜΚ, :Ε Μ: απ: 1ιιι8γτάΙ: πεπι- 5Βου

τέ8οτι

ω) ΛΗς22”Μπω έπωω ΤΠπ1πιφμΠω ω) ω ω;»

ω! Ηςβπαππωπ.
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régen-.is emlékezetben, hogy Араб Mihály chede

lem 16m-dik eût. `el-hagyván a’ Reformáta valláft,

a"Rórnai I-Iicrer állott. (а) Е2 ördög epéjébe шаг.

tott pennának a’ gyiirnö'itse, és ůemtelen hazugság;

aimelly ts-ak innen-is meg~tetfzik, hògy az тяги.

пи: Tbeolagidjár 16M-dik efzt. fordította ’s adta Világ

eleibe, a’ meliyet nem tselekßdett vólna, ha immár

16m-dik efzt. a’ Római Vallásra állott vólna, 1111111:
hogy annak tetemes hibáji azon könyvben vhatható

fon mútogattatnak. De ez elég világos дою; Er.

délyben mindèn rendbéli egyenes indúlatu emberek

elött, hogy életében mindenkor a’ Reformáta Val~

láít követte ’s abban-is выше; 169o-dik ст. Éle~

tének `'SS-dik efztende'yében. Erre ha fzükség vólna,

fok `bizon_y'ságakat lehetne elö állitani,

' АРА TI MIK'Los. Debfetzenbfsl-vaió „быть

:_nazására nézve, ugyan ott is kezdette ’s folytatta

Ianúlását Щи korában. Annak utánna a’ Leiuai és

Ultrájektumi Akadémiákban; az holott a’ nagy bölts

emberek tanítáfok által minden-féle tudományokban

nagy épiîletet vett. Botsátott ki Deák nyelven két

Könyvetskét; egyiket az Агата/е mellyén lévii dïága

цедит; a’ máíikat az ember Vildgi дети/е folyásáro'l.

Amit. 1688-dik efzt. 8. R. .

,4P-¿TMI Тте yÁNos. Каюты Рюгеп‘ог,

a’ Filosoñában és Sz. Irás magyarázásban Doktor.

Származott a’ Bartzaságon Apátza neveietü faluból:

a’ ki a’ KOIOaVáxî Oskolában elsö'ben, az_ után a'

Суша Fejér'vári,_ abbanaz idöben iìépen vilrëígzó

~ ol

(а) szvittz'nger in брести: Litter. Hung. Pag.'19.
ц
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Kollégyiomban nagy ferénységgel és épi'ilettel tanúlt.

Mellyért meg-kedvellve'n az ErdélyiReformátus Püs

pök Gelejz' Katana ИМИ, elegedenciö'` úti költséget

адов: а’ kezére, ésA el-ki'ildötte a’ Belgyiomi Akadé

m'iákra: -az holott nemvfokára az Ultrájektumi A

kadémián annyira Vitre mind a’ Nap-keleti uyelvek~

ben, mind ègyéb iìükséges tudományokban eI-kez

dert tanúlását, hogy mindenek elö'tt nem tsak ŕìép

hire neve vólna és kedvefsége, hanem Profefl'orság

ra-is azon `Akadémiábzrn hivatalt adnának néki. Mel

lyet fel'l'nem vállalhatott, kénfzerítetvén azErdélyi

Ekkléfiákba a’ maga köteleisége fzerint vifzfzá jôni.

,Trájektumban laktában adott Világ el'eibe egy Dis

putdtziót: de' Litroduîtione ad Pbilrybpbiam Sacram. 16 50

dik efzzt. Ugy ’íìinténL-eu'sdenbez, Glandarpiusboz., Gel

der Abrabámboz nehéz rnateriákban írott Leveleit.

Ugyan ott.1653dik eût'. egy Magyar Entziklopézii
dt, az azr,‘rminden Едва ¿sn туша: BÚZtseségnck egyIJe-fogl`

шт. m. fR. Mellybeil ткни minden-féle Tudo

g'nányokról rövideden; de nagy réi'zin a' Deákul nem

tudó olvasó, vagy ha'D'eákul tud-is, _gde a’ felsöbb

mdományokban épillete nintsen , nem érti a’ mit ol

vas lb'làgyarúl.l Mertjgfok'Magyar fzókat ujìonnan

tsinált, és mint~egy elsöb'ìen jeget akart törni a’ Tu

dományok’ meg-értetéfekre. IDe az ша máfok nem

követtékqlìiintelen-veló nyomorusághan lévén ez
az 0115153.- Az a’ r'iéiìiey ércelmefebb, a’ melly Hiflo

на: és> Geográñát foglal r'nagában.r Aäott Világ ele-`

ibe egy Magyar Logikátlis _`1656 -dik ешь Gyula Fe

jérváron. 1Ед: ajánlotta vólt: Rákótzi Ferentznek,

a’ Fejedelern fiának. `~ ` ` ‘

’ Erdélybe vilìfzá hivattatván Belgyiornból, a’ Fe

jérvári hires Kollégyiomban, az akkori {хот fze

\ A, s . .
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tint tétetett Collaboratornak. 165376511 ert. Novem*

bei-ben. Orált az Böltseségröl, a’ .Tudományok~

пак haiìnos vóltokról ,l a’ Nyelveknek iìükségekröl,

és a’ módról, a’ melly fzerint a’ Magyarok mind ez

ekben haiìnofon réi'zesi'ìlhetnek. Kezére bízattatott

a’ Poética Ситу az паду hírü Tbeologíac Водопаде.

Mit tselekefzik? Штат/2 ugy kezdi magyarázni a’

tanulóknak,` hogy abból смутами, Pbyfìcát, А

jìronomicm; tanítana., mellyet látván a' tanuló Deákok,

¿iter nagy fereggel kezdik gyakorlani, és az ö tani

tásától fiìggeni. Máfok ezeketlátván, тег—Квит:

irigylenì azö jó hírét bet§filetét, és azzal vádoini

a’ Fejedelem elött, hogy ö Presbyterianus Tbeologus,

és Caribe/¿anus sz'liyòpbus, a’ kik fzerzik az Ekkléûá

ban mind а‘ mi Hazánkban, ’s mind más Orfzágok

ban az egyenetlenséget. Mellyel annyira haragjába.

ejtik a’ Fejedelemnek, hogy egykorolly Fzóra fo

kadna-ki: meg-érdeqiienè’ az az ember hogy a’ Fejér

-váriTorony tetejéröl vetnék alá. Végre Kerefztúri

Pál fél Apoiìoli ember, a’ Fejedelemnek ez eliitl: Ta

nírója és igen kedves embere, ki Apátzait igen Еде

rette fzép tudománnyáért,` azt jovallotta, tegyék a'

Kolosvári Oskolába Meíiernek ’s úgy lett. Mikor

oda béfvitetett perorált az отита]: igen паду ßük

ségekr'zil és annak okaz'ïól, miért puß'túlnak-el a’ Мадам]:

között? Ict mindjárt tanítani kezdette a’ Theologz'át,

Pbiloßpbz'dt,_ Matbe/ism., yzirixprudentia-t; mellybiil а'

következett, hogy fokan a’ Fejérvári Kollégyiom

ból Kolosvárra mentenek a’ Deákok a’ tanúlás ked

véért. Adott-ki ott egy Dç'ßvutatz'ot de Рант Eccle

[ял/ша. 1658-1111: ef'ìt. Fizetéfe igen kevés lévén,

amaz Erdélyi Musáknak 'édes Atyjok az Bethlen 321

nos Kantzellárius Ur rendelt és adott a’ magáéból

„valami
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valami ñzetëíì ,hogy azon terhes Ház-népével egyiìtt

jobban élhetne. ‚ _ Y -

Nein fokára az Lengyel oríìági vefzedelem miatt

Erdély meg-hálâorodván, fok nyo'moruság'kö'vetke»

zett ez Hazára , ’s ö-is egéf'ségének femmit nem keds

vezvén, és a’ íìorgalmatofságot nem tágítván, meg»

. hólt fzáraz betegségben Kolosváron 1659-dik efzh

Nem fokára g'yámoltalanságra maradott Belga ból

dogtalan Felesége-'is gyermekeivel együtt el hóltanak.

Ha ez az ember tovább,élhetett vólna, úgy lehet

ítélní, hogy a’ tudományok-is iobb lábra állottak

vólna,~ mivel néki a’ tanításban паду fö'ldön máfsa

nem vólt, kiválc h_a az Orñiág tsendefségben matad

hatott vólna. Adott vólt-is Вата: Äkos Fejedelem

eleibe egy kis lráskát, a’ mellyben meg-mútogatta,

hogykellene egy Akadémiát állítaniErdélyben; mely»

ben minden~fé1e Tllçlományok tanitatnának, és hogy

` az a’ Fundus és iöw'edelem, a’ mellyekböl a’ Feiérvá

ridrága Profefsorok tartatnak, elegedendö' vólna

ап'а, hogy minden Facultas-okban tartatnának Pro

feísorok. De ez az Orlìág akkor a’ TörökökTatá~

rok által el-pulìtítatott; ö is meg-hóln, Bartsai Ãkos

is meg-öletett, 's a’ ió igy'ckezet füftbe ment.

 

ARANTAS Medieß SAMUEL. HecényiNotárius

Ш: egy ñép Könyörgéfes Könyvet; mellyben Reg

geli és шин Templomban mondandó Könyörgéfek

vagynak. Titulufsa ez: Igazsdg бывшим mellyel ai:

» örökké-való шпилек-‚Меда ßentcli, termwati мифе

geit ищем , iduezirb' munkííjit bálá-adáfsal шит az'. Hí

lvele _ferege. Nyomt. Györben. gygy-dik efzt: Má

fo'cllìor ki-nyomtattatoct Ko!osváron a’ Mélcóságos

Gróf Lofouczi Ван/5 Mária Afzfzony, a’ néhai Ge-

nerális
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' nerális G'róf 'Gyulai Ferentz Ur kegyes Özvegye '

Köliségével Knlofv. I745-dik efzt. 8. R.

 

Алкаш BENEDEK. smiezen Háromfzéken

a’ Székelyek között Arkofon: tanúlását folytatta

mind az Hídve'gi hires Oskolában, mind a’ Kolosvá

ri Unitárium Kollégyiomban ifjuságában Onnan

ment Olafz orfzágba, tanúlta a’ Рьифрьш e's ,Me-y

Лета! nagy ferényse'ggel Patáviumban. Kétfzer per

órált ott közönséges hellyen, egyfzer a’ Filofofiá
nak Í’és az Orvofi tudománynak dítséretiröl. 1639

dik elìt. máskor a’ Teologiának dítséretirŕil, min

denik ki~vagyon nyomtatva. 4. R. Erdélybe vifz» ч

fzá jövén lett az Kolosvári Unitáriurn Kollégyiom

ban Lektor. Azon Hivatalban töltvén életét( 1) Irt

egy _Könyvet azokról a’ Sz. Irásbe'li hellyekröl,

a’ mellyeka’ Sz. Háromságot vallók és tagadók kö

zött ké'rdésben forganak. 2. Egy Imádságos Köny.

vet, a’ mellyben az Hétnek minden napjaira alka1~

maztátott könyörgéfek vagynak az embereknek fok

féle fìükségeik fzerint. Irt egyêbeket-is, a’ mellyek

kéz írásban maradtanak.

' ¿RMBRUSTER SAMUEL. sz György vá

rol`sában íìületett, és lakott Magyar orlìágban. Sok

nyelveket és Hazáia törvényeit jól tudó ember vólt.

Ki' a’ maga` gyakorláeára i'rt, cele köz haiìonra Világ

` eleibe botsácott az Halálról ésOräkké-wlo'ságról тепле:

Ehnélkede'feket. Pofonb/ 1671 -dik ст. 12. R. Melly

az után Norimbergábnn-is ki-nyomtattatott. 1703
ейг. 8. ‘ К. ' i

l ASZALÀÍ ISTVÄN. Nevezetes Tifztségekben
и forgott
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forgott ember vólt Magyar orfìágban. Az A.B. C.

rendi iìerint'. iìedte és adta Világ eleibe az M. 0x

fzági Törvényeket 1687 -dik eíìt.

A52/11.41 MATHS. 1 versi Рар 1761: 16cm-dik

ei'ìt. az elött-való ei'ztendökben pedi-g egyben járta

a’ Görög oriìágì Várafokat, ’s Áfiának-is fok réfle

it: lakott Konüántzinápolyban hihetö valami Uri

emberekkel, Bethlen Gáborral, vagy máfsal azok

bana’ nyornoruságos idökben, mid'Ó'n az Mihály

Vaida és Báiìa kegyetlenkedéfek miatt az Nemesi

rend nem maradhatott a’ maga Há'zában és Hazájá

ban. Irl: a’ maga útazásäról egy Könyvet; mellyet

nevezett Bizantium-nak; de hogy ezt Világ eleibe bo

tsátotta vólna, elöttern nem bizonyos.

¿Ts MIHÁLT. Györben а2 Augufiai vanas

on-Valóknak vóit Papjok, a’ ki is írt egy` Frép Köny

vetskét arról, miképen'kéfzi'iigefsen a’ Kerefìtyén

ember az Halálra, és hogy vigafztalja magát beteg

sc'gében ’s mitsoda jelekre vigyázzon.’sa’ t. Szép

példákkal, hathatós mondáfokkal tellyes. Neve a’

Könyvnek Bóldog Наш Зав/ген. Ki~nyomtattatta

van; els'ójben Аи МЬ41упа1е Mihály nevi'. Fija а'

rök Шип Ur költségën Argentorátumban: de Lep

tinge 'nevii várnon áreítálták mikor Hazájába akarná

hozni, 's az Imperiumban-lévö Magyar Hadak el

prédálták. Mikoron Hokíiádnál I7o4-dik efzt. az

Ãnglus és Tsáfzár Hadai a' Frantiákat fel-verték;

`mind a’Ti{ìteknek, ’s mind a’ Frantzia Kö'z-kato'-`

náknak egyetmáíi'aí közö'tt ezen Magyar Könyvets.

kének fok eksemplárjaïtaláltattak. (а) Ме11уеп el

söben

Та) Czaitting. in Spec. Hung. Litt. p. I4.
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söben tsudálkoztak, de annak utánna ki-tanúlták,

hogy azokat a’ Frantziák Argentoratumba nyomtat

ták és ап'а tzéloztak Vélc, hogy ha Magyar orfìágb'a

fzándékjok flex-int béfjöhetnek ., ott a’ Magyarokkal

barátságot fzerezzenek ezenKönyvetske által , mely

röl értették vólt, hogy kedves vólna a’ Magyar- `‚

ok elött. Ki nyornt. ez az után ifmét Lötsén 1708.

dik eiìt. 12. R. '

Más Munkája ‚473 MHA/Limi Amy Lam

nevezettel Vagyon; mellyben bërfoglaltatnak (1)

Reggeli és Eitvéli Könyörge'fek. (2) Angr Afzta.

láboz-való kéiìi'ìletnek idejére valók. ( 3) Kereíìt-vi

feléi'eknek tei-hek alatt nyögöknek imádságaik. Ny,

Lötsén. 1706. 8. R.

 

l

ВИНО ЗИМОЗ. Szent Mártoni'ól iratta ma

gát; hires Magyar Vers úerzö. 1623dik eíìt. irt

bizonyos {ìemélyek között-való Befzélgetéfl; плену

a' mi Urunk ]éi`us Kriûusnak Haláláról ’s gyözedel

mes Fel-támadásáról vagyon, rendes és íì/.ép Ma

gyar Verfekkel. Nyomt. Keresden. 1685. x2.. R.

BAKSAI ÁBRAHÁM. Selymetz Bányáról va

ló.vólt erédetére nézve , az Láski Albert nagy Len

gyel Urnak, a’ ki vólt Szirádi Palatinus és Kesmárk- '

nak-is Ura, Sekrétáriui'sa; A’ Magyar Királyokról

ésHertzegekröl irt egy Kronologiát, mellyet ki-ià

nyomtattátott Lengyel orfzágban Krakkóban 1567.
dik efzt. A4. R. Annak utánna 3’ Boniinius Hiiloria

jához fzokták ragafzcani , ’s azzal együtt ki .nyötatnL

BAKSAI винтер. ша; КйгтупаКЬеЬб та.

nátsofsa, magy törvc'ny tudó ember Magyar orfzág

_ ` ` В bam
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Ьап. ж k1 а" Регдйпйпё és 311105 Kiráiyokközöcc

való bekeség iìerzésben a’ Jáno's réi'zéröl Követ:

vólt 153m dik. erc. Irt tudós Magyarázatot az

. Magyar Törvényekre, a’ Verbötzi Tripártiturnára.

_ BAL//SFI TÁMÄS. BoznaiPüfpök egyKöny

' venbotsátott Világ eleibe illyen titulufsal: 'Repre

gioskalzz, 111elly111111 а’ Luthera'nus 'és Ka'lw'nijŕa Prédiká

toroknak tanuságokra ¿s шедшим-шт kl-te'ritetç'fekre a’

‘Tsepregi Юго]: ßzporitó Prédikdtort ifkola'zza. Nyomt.

Pofonban. 1616. 8. R.

у f BALASSA BÄLINT. \761се2 a’ régi magy Ва

`laffe’Farniliábóla mellybö'i fok nagy hirü vitéz Uri

emberek Vettenek eredeten, kiknek emlekezetekkel

uteilycfek a’ Magyar Hifioriák.` KövettékA ezek a'

Reformációtol fogva а? Reformáta Vailái't a’ múlc

sékulum közepe tájáig;` mídö'n némeilyek a’ Római

Hitre kezdettek ~el-térni. (51-61` Balaii'a Bálint, nem

х tsak hires nevezetes vitéz Ur volt, hanem паду tu.

dornányu-is,J ésa’ vers iìerzésbenigen hatalmas.

Kinek Enekjei fokiìor ki~nyomtattatván„ mindenek

nek kezekben forognak. Tólmzi Balog 9912710: Ung.`

Vári PapI és ЕГрегеРс az ö' ditséretére а' múlt séku.

lumnak kezdetében illyen Deák verfeketirt vólt:

 

` DiqueA Вещие ßmul Cielo nova prelz'a mìfcent,

Certatz'm petisur mique Balnßa Valens. ч

Nqßè vclírq-11z'ß111t-âg’ qms fum? ¿10ch panels,

- 1Иг7'сити, Магом, Ранах, 1070110, Venus.

Mercurius Иприт, Mins cnfem, Cypris шпагат,

f Jugem'zmz Pallas, carmen Арап!) rogat. ‘ `

Ille fcz'ens шагеьнотгот, fortis, шпаги, . ‚

` vSlt licei. 4Inlce'v'ifnzln' [unt шлём, .Minerva refert. , “_

Sum
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Sum Dea bellipotens, ßpiens fum, film диване pulcbraî `

_ NQ/ira Valentinus cer/ira Balaßa сони.

Magyarúl ugyan моё:

líi'en Aiìiìonyokkal Égben az Ifienek,

Uj hartzot _’s- viadalt шавок közt kevernelr,

Balaßh Ватт kell «tsak mindenikének:

Kedvellvén `Pzŕp vóltát tudós elméjének.

Tudni akarodé ezek kik légyenek?

Мутит-{щ és Mdr; neve “неделек;

_ Paliás ’s Apolló is közöiii ezeknek,

Vénus az ötödik kivel ellenkeznek.

Meriem-ius keres Bálintban magáét

Nem egyebet hanem tudós fzólló nyelvét,

Mdr: pediglen e'les vagdalkozó tiirét,

E’ Vénus beléje öntött пазу fzerelme't.

Рант kéri tölle eiìes bö'ltseségét:

 Арам? pediglen verfes fok ênekét:

„Ji/[imma kezdé-el az után beíìédét;

' . Mindnyájon вашими hagyiatok, mond, békét.

Böltsebb, vitézb, íìebb-is ki lehet nálamnál?

_En kedvem ’s_ ñerelinem Bélinttól el nem ál;

Méltanazért ö-is_ én táboromba ùál: _

Egyedi'ilfnálam az, melly rnindnya'ljotoknál,v

Nem engedern töllem öl'. el-vonni máfnak,

Sem nëked Apolló, fem hartzoló Márfnak;

rvendvén magawis a’ velem lakásnak,

Tartomöc magamnak válhaçatlan tárfnak.y

.‘ I _ ‘

B_szsuR/JTI Vitus ¿yf/infos. nomb-egyház, a’

Магов és Körös között vólt'.l az ö' fäületésének hel- _

lye 1529fdik ef'Lt. Édes Atyja vólt Vitus Lukáts,
,vitézi 'bátorságáérc és leles okos maga vifeléséeru,
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kaknál nagy betsületben щук; етЬег; _ kinek Nagy

lak nevezet'ú Kaßéllyát hüse'gére és gondvifelésére

bízta vala a’ Зад/ё: Familia. y Hazájába fordúlván egy

kor Háza népe látására, igen iìerentsétlen idöben

esék az: mivel a’ Törökök véletlen reá ütve'n Domb

egyhäzára, a’ Vároit fel-gyujtották, a’ lakofokat

vagy meg-ölte'k, vagy el-rablották. Vitus Lukátsot

is feleségëvel egyiitt rabságra el-vitték; mellyböl

foha viiìiìá nem jöttenek. Három Hónapi kis gyer

mek lévén, a’ ñjok это; а’ Házban maradott, melly

már tì'izben borúlván égerta’ feje feiert; ennek sí

rását hallván valami Török шее—Шиши, és a’ tì'îzön

által bé-ment a’ Házba, böltsöíiöl együtt fel-tagad

ta,és az utiìára kivete'tte , a’ kis gyermeknek böltsö~

je nyakába borúlván harmad napig úgy hevert az

utlzán. Mikoro'n a’ Törökök el-takarodáfok után,

harmad napon a’ lakofok, kik imitt amott meg-ma.

radtanak vólt,A haza kezdetcek gyî'ilekezni: Fodor

Реп-еще; az édes ánnyának tefltvér fbátyia, meg-es

mëŕteâfe'l-vette', és Ватага: nevü'faluban dajkát ke

refvén néki, nevelte; mcllynek emlekezetére a’ Bal

far-¿iti nevezetet mcg-tartotta egéiì életében, hogy

ienne az litenhez-való háládatoi-‘ságnak emlekeztetö
oleopa'â a’ ki ollyI kegyelmefen bánt vêle.

Keze alzi vette az után ötet щита-чаю hálá~

datofságának meg-mútatására az паду Ur Afzŕzony,

a’ Nagyságos lTakjì Péter Anna nevü özvegye, a’ ki

kezdetœ tanitatni Gyuiában, az holott kezdett

lvólc valami Oskolátska indúlni a’ Reformátzio kez~

_ detével. Nem i-'oka'ra hallván hogy Erd'ó'dò'n a’ Dräg

)í B'ermlan паду Uri ember jóízágában és óltalmazá

fa ‚так: igen lìépen virágzó ref-'ormált Ekklélia e'S

Oskola vagyon, oda тише, és a’ Kopátsí Ißván'l

. tànitaů i
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tanitáfa al`á ajjánlotta. Ki-is hiven tanitotta ott mind

addig, Iníg a’ N. ‘Bányai `l`anáts az ott-való Ekklé

ûába és Oskolába vitte Tanitonak 1547-dik efzt.

El-vitte oda is magával, és mint hogy igen fzerette,

a"Deák 's G'örög nyelvekre, ’s egyéb fzükséges tu

dornányokra fzorgalmatofon tanitotta.
Patakra hívattatván l`az ott-való Profeiiaorságra

Карат I/ìf'ván 1549-dik elìt. eiakise'rtc oda-is jó Ta

nítóját Balfaratim, és nem fokára annyira ment,

hogy ö-is máfokat a’ Deák és Görög nyelvekben ta

nittliatna. _ yakßr Anna, meg-hólt Patronájának édes

leánya eiegedendö költséget adván ne'ki, el-ki'ildotte

Melânkton Filep mellé a’ tanúságért, kinek levele

által-is ajánlotta 15 52dik efzt. Vitebergában azéri:

ferényen tanúlt, ès a’ Mélánkton Filcp'10vallásából

sz'loßvpbz'œ Magi/ier tituluft vect magának XXV. ей

tendös korában. Ugyan az Метит Filep jovallá

sából az orvofi Tudornányokat, mellyekre a’ terme'.

fzete is vonta, kezdette tanúlni. Nevezetefen a' Fi'i

veknek terméi'zetek* ki-tanúláfokban annyira ment,

hogy máfok-is örömeß: tanúlnának tölle. Meg-hal.

ván Pátronája Жак/51: Анна a’ ki Papságra tanitatta,

Melánkton Риф _Perenz' Griborńak, Feledelmi nagy gaz»

dag Uril embernek. ajánlotta, hogy каше Olai'ì or

íìágba az orvoíi tudomány ki-tanúiásának tökéletes~

ségre viv-éséért; mivel az ö' íte'ieti {ìerint ez igen

hafznos ember léiìen. Mellyet meg-is tselekedett,

és 1556-dik efzt. elment Olafz. orfzágba, az holott:

Bononiában és Patáviurnban négy efztendńikig ta

núlt az Perem' Стат" köitségén. Szerzett magának

fZép hírt, nevet, "sY Doktori Tituiuiìfis. Mellyel

eiment Rómába, holott a_’ negyedik Pál Pápa Ud.

Varában hat hónapok alatt gyakorlotca magy нед

‘ . ' В 3 vefség
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vei'séggel orvolì Meilerségét; de'mikoron venné éfáre

hogy vallására nézve baia következik, Bononiába

vifzfzá ment, és ott gyakorlotta Tudományát; az
hofman néha nélia Illiriába-ìs vitetett.l

Ретет: Gáb0r‘Ur 1560-dik eiìt. vifzfzá hivta M.

orfzágba: kinek Udvaraban mindenek elött-való ked.

vefségben i'ìolgált mind addig, a’ mig 1567 -dik eíìt.

ez az Ur meg-hólt. ‘Az alatc el-hírrfedvén, мака

milián Királya’ vNerneili rend közzé Ша, advánar

ról a’ onkás íìerint kcgyelrnes ígéreteivel tellyës

Ármáli/t. Х 

‚ Mintliogy ifju~korában elc'bbeni Pátronái Papság

ra kéfzitették vólt, néha a’ lelki efméret yfi'irdalta,

miért nem Lett eleget azoknak kivzinsjágoknak. А'

Pereni Gábor Ur halálával жён; aikalmatofság РАО]

gáltatott: arra., hogy а‘ mint kivánta a’ Papi híva

tait is felvégye, és a’ lelki ’s tefii orvosláit egy'utt

folytafsa. Mellyet Iwo-dik eût. kezdett folytatni

a’ Lilìkai Ekkléiiában, ei'ztendö múlva hóltig a’ Pa

takiban; а? holott; ~ Y. __ finer'smind volt af Kollegyi

omnakis Kurátora: mellynek az elött áî'landó Fun

duít i's közben iárai'a által a’ Pátronufsától Ржет Ga'

bortól Iìerzett vala. _ ’ :

Nevezfetes Munkákat dolgozott; mellyeket réfz

{ìerint Világ eleibe botsátott, réfz’ Iìerint kéz irás

ban rnaradranak. (1) А’ Kereiìtyén valiáfnak min

den Agazatit rövid fummában foglalifán, hogy lás

sák mindenekäz ö Tudománnyát Sz. irás értelmé.

vel egyezönek, ki-adta 157x-dik ef'zt "j Nagy

diîg halál uralkodván M. oriìágbanymnie'pen kel» ~

lei'sék az embereknek keri'ilni azt n’ veiìettse'get, ma

gokat óltalmazni, belé cfvén gyógyítani, Dea'k nyel

ven igen fzép Könyvet botsátott-ki 1564-dik ст.

; ' (3) Мач
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(З) Magyar nyelven 1'rt négy Könyvet a’ Cbirzagiá

rol, a’ feb gyógyítás Meüersé'géröl; a’ mellyek~ kéz

írásban maradtanak. Mellyekkel felette fokat hafz- y.

nih: vóln'a Hazájának ’s édes Nemzetének, haki- l

ad'attak Yóina; de hogy közönségefsé lettek vólna

’femmi nyomát nem találtam. '

Felesége vólt a' nemes llíóre' Familiából Mp'ré Or

jòlya, a1 kivel élt iìép egyei'ségben tizen ¿it efzcendö'

ker.. Vólt életében a’ vefe fajáfsal és árénával küFL

ködii; de nem abban hóltmeg, hanem vér hasban,

a’ melly nyavalya XII; órák aiatt; életét ei~f`0gyatta.

Ugyan is: Sz. György Havának VII dil: napjan reg

geli kilentz órakor a' Templomba ment prédikállani,
eiivéli kilentz órakor azon napon la' Világból ki-`

múit, femrni orvofsággal fegíteni Ñriem lehetvéu 1575:

dik eiìt. Eietének XLVI-dik efztendejében.

Sokan irtanak az ö emiékezetére Verfeket az ide~

gen orfzági Tudófok közzi'il-is; de mint-hogy azok'.

Deákúl vagynak, e’ Magyar Könyvbe belériem irat

hamak. Ugyan tsak a’ Beregiìáfzì Péterét, a’ Pataki'.

egyik Profeii'orét, rnellyetv mind'Görögú'l 's mind

Deákúl ш, ide férkeztétem:

 

Palcbra velar папа'ит mamris fetibas arbo:

In praeceps Borea clejicicnte cailit.4

Quae [Идиш ртетет фф: bracbia pon/11's,

Pulveream тифа ‘vercice рында banaan.

Sic тати: nimirum рта/бегаю tempore Vitus.

Vitus Яри/[Нигде maxima: Artis bonos.

Ingenti Patriam отлитой: ßrage метет,

Et mißrae Germ' пут da11111a italia.

Pieridam lugete Coori, lagere' Caqzœnae,

Et туи lacrima Ратник ora Если.

В“ 4 . ' Шеи
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Ille tuus пищит: reparando funeral Phoenix

Неи lacrimae.' Pbœnix сайт ille tuur.

' _Quan modo florentem generoßze manere шиш: `

Eripuit gremio fors inimita tuo.

Ne foret umle tui растет мала cafus

Barbarian premens dam premerere jugo. .

Ne varias :lades argue borrißcas aerumnas

Effet, Развит qui revelaret ope.

Nil opi: bumanae fuperat: nunc тете Pannen

Quad темнит ф, uni jidere difce Dea.

Oratie Funebri: de Vita £5’ Morte :ïoannis V. Bai.

jaratii recitato à Ватт Fabricio Зад/фи. edita ф

Mieli. I 5 7 6. 4.

мыс; GrôRGr. ворюш 051ю1а Mener.

i Magyarra forditotta a’ Kornelius.Népor Hifioriáját,

melly a’ Görog dolgokról vagyon nagyobbára. Ugy

hinten Tzitzerónak némelly apróbb leveleit-is, mel

lyeket ki.nyomtattatott Pofonban. 8. R.

BÄNDI MIH/ÍLT. Enyedi Deáksága után ment

a’ Leidai Akadémiába tanúlni; és ott azon az Álum

nián,a’ mellyet az Hatalmas Hollándiai Ordók két

Enyedi Deákok’ tartatafokra állitottak fel, leg elsö'

alumnus vólt. Leidában laktában adott Világra egy

Pzép imádságos Könyvetskét illy titulus alatt: Búj.

ещё}: nezáre. Leid. 1718-dik efzt. 12. R. Erdélynek

fel-háborodott idejében. mellyet bóldogtalan Kurutz

Világnak neveznek e’fékulumnak kezdetében. Nyóltz

efztendök alatt vólt az IVáradi Intzédi Pál árva gyer.

mekeinck Pálnak és Gergelynek Tanittójok; kik-f

kel Brafsóban és Szebenben lakván többet , а’ Német

 ~ l nyelvet
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nyelvet meg-tanúlta, és azon nyelvböl fordított egy

elmélkedéfekkel és könyörgéfekkel tellycs Könyvets

két illyen tituluffal: Sz- Irdsból штанами: igaz Kc

reßïénység Tzimere. Mellybm Winden Zelki tri/Zz' ba'boru

{гнёт/е le-tsendejìttétésekïe, és az Or'o'k' bóldogsdgnak el-nye

résére alkalmaztatott dolgok Мата/е elb'nkben. X708. efzc.

Aizinlotta vólt ezt Váradi Intzédi jdsef Urnak, a’

ki arra ígérte magát, hogy ha mindenét el-adja-is ,

de e’ Könyv nyomtata'sától költségét nem fajnálhatja.

Holláyidiából Viñf'ìá iövén Erdéllybe, lett vólt Hát

fLegi Pappa,- az holott Oláh nyelven vitte véghez

az Iftèni fzolgálatot az Magyarúl nem tudóknak ked

vekért; Sie .rövid életü lévén, ez múlandóságot az

örökkévalósággal nem foka'ra fel-váltotta.

BÄNDI SÄMUEL. Tanúlását végczvén az Er

délyioskoiákban, kil-ideeen: Holiándiába, es от; и:

te tökélletefségre tanúlái'a rendét. A’z.LXVlII-dik

’Sóltárt ki-magyarázta és ki-is nyomtattatta Frané

kerában. 1690~dik eiìt. 8. R. `Ajvánlotta Vér yá

dz'tnak az Nagy'Teleki Mihály Ur Házas-társának,

és ваш Susánndnak, a’ Vefelényi Pál Ur Feleségének,

Méltóßágos Uri Afìíìonyoknak. -Valami verfek

benn dítséi-tetik ott azl Afzi'ìonyok’ Щеп Ekkléiìája

körül-való dajkálkodáf'ok.

ВИНТА! ISTlZ/fN. Patakon tanúlálâ uta'n, .

Fránékerában, Leidában tam'ilt ’s tanitatott az Hi

ítóriákra és a’ törvényes dolgokra olly véggel,

hogy ugyan azokat tanitaná a’ Hazában, a’ Pataki

y ,Kollégyiombam a’ mint~hogy lett-is ott Profeflbrrá

1743.dik elìt. Magyarra forditotta még Pataki. De,

ák kogában a’ Lámpe Irl-¿denk Алой” Gile'ádi Ваудтт

‚ В 5 „всё

‚ л
‚ ~
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nwü Könyvét, meily Vagyon Pciiisröl, 1739. efìk

111166111а Dög-halál uralkodnék M. ori'zágban: anna.

uuinna Гоп-(1116561: megpaliérozván Fránékerában lak..

tában, a’ fényes Rendek fegitsëgek áltgal ugyan ou;

Fránékérziban ki-nyomrattatotb 1741 -dik ей: 8.y R

Igen íìép tiiìtán vagyon nyorntatva ez a"gyönyö

rüséges hafznos Könyvetske. Mikoron Нага-11316

hozatnának az ek'semplárok, mellyeket Boroiìlóban

magam mérettem vala-meg 1743 -dik ст. az ò Fa

luů Harmintzadon M. orfzág' fìélin áreíìáltattak ’s

oda-is vefztenek ládáitól, mellyben vólt négy.mái`a.

Maga pedig az Hiílóriát és a'Törvényre tarcozó dol

gokat 1743-dik efztendötöl fogva nagy imizonnal

капища a’ Pataki Kollégyiomban tanúló nemes fzép

ifiusa'gnak. Bár fokáig! ' '

BÁRÁNr GTÓRGT. Auguaána копгешдп 1é

Vö iìorgalmatos kegyes Tanitó, Ne'met nyelvb'o'I

forditott ’s\ adott Világ eleibe hoimi Könyvetskéket.

Iggy-mint: Rámbák `Iakab Gyermekek tanitáfokra

intézteteti: kis könyvetskét illy titulufiäl: Gyerme

kcknek kézi könyvetskéjek; melly magában foglalja (1) az

YIdvefsógnek _Rendit. (2) А2 Idvefségnek Kintseit.

(3) Kereiìtényi életnek fzáz Régulájic. (4Í Kills'o"

erköltso'knek fzáz Régulájit. (5) Imádságos köny

`vecskét. Nyomt. Jénában. 174o-dik.efzt. Iz.A R.

`:Fordította ’s ki adta Rogallen Fridériknek és Volf

Ábrahárnnak atyañságos ferkentéfeket. Jénáb. 1736

di`k efzt. 8. R.

влезет GTÓRGT. V61; е2 Väradi anni.

ris I`üfpök, Szepeii Prœpoil, M. oriìágban a’ Pro

" teflalis Religiót minden tehetsége fzerinc háborgató

vak
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vak buzgó ember. Adott ki egy könyvetskét De*

ák nyelven illyen испытан Veritas ßlz' 1Ишш'о дести;

ta. Az egélz Világnak'megmútatott igazság. 'A

.mellyben azt akarja eI-hitetni a’ Világgal, hogy a’

Magyar Király nem tartozik fogadását bé-telly'esíte

ni ’s azokat fzenvedni M. orfzágban, a’ kik Prote

ílanfoknak neveztetnek. Mert a’ mit nékik ígért és

fogadott, azt úgy ígérte, hogy a’ Капоты Vallás

nak sérelme's kiíl'ebbsége nélkül légyen," úgy pedig

akár mit tselekedjékw a’ Proteüanfokkal nem lehet.

w E’ melletf a’ mit ígért és fogadott a’ Bókeség fzerzés

pontjaiban, ígérte az Helvétika és Auguûána Kon

felliot követőknek; de a’ mái Magyar orlzági Pro

teûanfok el-állottak а' Helvetika es AuguüánaKon

fellio mellől? Meg-felelt ezen Könyvre r'övideden

de fontofon Póßìbázi Э‘йпох Pataki Profell'or abban

a’ könyvében, mellyet, nevezett: Рати: vcritatis

М Mundo левитам in negozio Метит: exercitz'i publiez’

Religionis"Prote/Zamium ín Hungarz'a breviter 65° dilueidè

одел/22. A' Világnak meg-mútatott igazságnak hamis

fága. Meg-mútatja ezen Könyvben világofan; hogy

a’ mellyeket Bárfony állat, azok közzel fern úgy

vagynak'. A’ Királyt pedig (ha valakit)illeti hogy fo

gadását bé-tellyesítse; 's köteles arra-is, hogy en

gedelmes Proteüans híveit, nem tsak izenvedie, ha

nem óltalmazza-is. Bárfony pedig midőn a’ Prote~

ílanfok meg háborittatáfokban foglalatoskodnék, hhj

telen ’s maga reménysége kívül meg-hólt, ’s temet

tetett-el Kafsán. 3678-dik~ eFLt.

BASILIUS ISгрим vagy Magyarofabban Ba

MS Щит. Kolosvárt ízületett ’s ugyan ott is tanúk;v

ìflwkorában; az után ment a’ Német orfzágíIsto- ‚
f i x ` ákba
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lakba; és tanúlt Vitebergában I549-dik elìt'endöï

töl fogva 1555dik efztendeig. Tanúlc-is ou; fok

nyelveket és tudományokat; `mellyekkel annak után

na шиш ё": а2 igazságnak fel-fordicásaira az Hazá~

ban. Ugyan-is egy ideig naniconr a' Reformátufok

\ között a líolosvari Oskolában hellyefen; de annak

utánna Blandrata és Dávid Кстати а' 52. Háromság

ч ellen kezdvén tanittani 1566 -dik eût. melléjek adta

magát, 's vólt az harmadik a’ ki ат: az igazsággai

ellenkezö' Tudományt tanitotta és nagyI hatalommal

élô nyelvvel таим ’s íráÍTal'terjeíìëette ’s óltalmazta :

mindenútt mellette vólt Dávid Ferentznek а` veeel-`

kedófekben. Az Hazában miliionáruskodatt: денег

,járt hintette mindenütt; úgy hogy a’ Sz. Három

ság ellen-való tudománynak el-terjeiìtésében leg na

; gyobb eizköz vólt, ’sieg többet; Balas Iûvánnak le

het túlajdonitani. Vólt Kolosvári'Pap, vólt Tor

дай-55, az holott hamar el-terjefztette tévelygö tu

domannyát ’s bé-töltötte véle az egéfz Vároíì. El

ment vólt Békéfre-ÍQM. orfzágba; de onu-an ДЫМ

_Péter el~igazitatta, és ott lmeg gyòkerezni nem en»

gedte: vetélkedtenekïis együtt irás мы, melly Ке—

2ешЬе akadotc. l

Адова Világra 4nyoint'ataisban holmi Könyveket;

yelömbe akadtanak ezek: (I) Аз Ä/wßolz' Credonak тб

'vìfl magyarázatja a’ Sz. 17:25]01_уйт[(ёг1т‚ iratott a’ Ko

ïjfuári Predikázor Ватт: Ißvdntól. Fejéŕv. 1568. 4.11.

.Aìánlocta Beke.: смыть a’ Király Kíntstartójá-nak.

(ai Eg)l типу Ke'ïde'ßsk a’ Кегф’гуёп ¿gaz ЕЩЁ], és`

aval eilcnkezìi tudoma'nyról a2: I/Zennek Еду-Мглы. Iigybe

:dellek а’ Кощёсш Predikátorto'i Валят: I/îvántól. Al

‚ bae-juliœ. 1568. 4.`R. Ajánlofta PakaiV Здешний a’

каппу Udvari Kapitánnyának.

1 ч . (3) т
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(3) Irt Feleletet azokra az О és Ujj Teftamentomi

Sz. Irásbéli' hellyekre, a' mellyekböl a’ Sz. Háromság

tudornányát fzokták erö'síteni. Mellyeket inaga ugyan

ki nem adott, hanern az után EnyediGyörgy meg b'o"

vitvén , ugyan az o' maga neve alatt halála után Deá

kúl ki-adattak, ’syazzal lett ö ollyan em'lékezetefse a’

Tudófok elött. Magyarúl pedig fordította ’s ki~bo

tsátotta Torotzkai Máté. .

BAsILIUs LÉNÁR T. Tamron а’ 82еЬеп1 os. ‚

kolában, az holotr a’ Sz. -Ir-'ís magyarázatjára tarro

zó Difputátziokat irt ’s Vilagra-is botsátott 1594.

dik eizt. rnellyet más még ö elötte Szebenben nem

próbáit vólt. `

MTA! GTÓRGT. `Tamar Fránékcrában 1652

dik ст. az holott Klappenburgius 3211105 alatt a’ Kris*

tus hienségéröl difputált Smáltzius ellen. Erde'lybe

jiivén a’ Kolofvári Oskolába tétetettQa’ mint akkor

hivták) Reôtornak. Melly hívatalát felváltotta a’Ko

lofvári Papsággal; id_'o"vel lett: Zilahi Pappá. Adott

Világ eleibe illyen titulufok alatt lévö Magyar Köny
veket: (I) Аз Ijlen kagyelmében lezfó embernek iriver-b

réger életének bizonyos és meg-tsalbatatlan jegyekbîil-való

meg-efmérésériil. Nyornt Szebcnb. 1665. 8. R.

l2) Az Ifien-fél'ö ember könyörgésére-valé-vála/f tétel, e's

a' régi megßikott biirtò'köt el-bagyók batbatós мямлит.

Szeben. 1665. 8._ R. .

(3) Lelki Probe-kb'. Mellybö Prédikátziókban traktál

tatuak nevezetes matériäk: a' Válafztattak' kevés í`zá4

mu vóltok: a’ Válafztattaknak hogy röviditi-meg Is

ten nyomoruságaikat: a’ Ielki-Jóknak Kút-fejekröfl : az

llienígéjének iiathatós ercjéröl: a’ bìinnek meg-val

lásáról: az Шеф fzeretetnek langjáról: a’ buzgóság,

meg
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meg-jútalmaztatásáról 1s a’ t. Szebenb. 1666. A8. R

Vagyon ajánlva Араб Miliály Fejed'elem'nek. ‚ `

(4,) Válaßìattaknak шиш. Mellyrc minden buzgó lelki

'és idfvefsége't kiodnó emberriek, tellyes életének [тушит

ßükségesképen kel! таит. Szebenben. 1666. 8. R

'álogatott matérìákról irott fzép könyv. Vagyor

. ajánlva'Bornemißßà Аттик, az Erdélyi Fejedelerf

Afzfzonynak. › ‘

Vólt Вклад Gyò'rgy i'övid életü ember; de hagyotl

` шага után egy На: Ваш; Györgyöt, kit-is atyiahoz

'való indúlatból а’ Kolosvári-Ekkléiia cl-ki'ildötl

maga költségén Holländiába á’ tanúlas kedvéért; от

nanvaló vileìá jövetele után Kolosvári Pappa lett,

ki is midö'n ott Hívatîlát nagy kedvefségbeu folytat

ná 1698 ,dik efzt. Eletének XXXVI- dikban f'ìáraz

betegségbcn megliólt.

 

ватном Ь/152ЬО meganván е` világi Ura

ságot {zerzetes élct're adta magát, bé-ällván a’ vRe

inete Pal ůerzetébe; lakott Budához nem meiìfze

fa' Sz. Lö'rintz Klaítromában; ott-is két kézi mun

`kájával kívánta táplálni magzít Её dolga a’ vólt {zer

zetes életében, hogy a’ Bibliát forditotta a’ Magyar

nyelvre Deák nyelvböl. Hólt-meg I456-dik eizt.

BÁTHORI MIHÄLT. Debretzenben tanúlt

ifju-korában, Gfrói` Rédei Регент Ur pedig egy Deá

kot kérvén azon Kollègyiomból, a' kit maga köl

tségén a' Felsö oriìági Oskolákba tanitathatna, ad

ták `ezt a’ Báthori Mihályt, a’ kit maga költségén

l el-ki'ildvén Holiándiába, tanúlt a’ Lejdai Akademián

nagy fere'nységgel, az holott IóSg-dik eizt. (Шри

tált Камеди: Зина: aiatt a’ Sz. [таз Hatalmárót. Sté

1 шт
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«vant Äclám alatt a:\Kegyei`ségröl. Héérébord Ада/(т

aiact: a’ `dolgok’ kiiiömbségekröl." Fránékerában az

Illennek Böltseségériil 1654dik ат. Az Hazába’

jövén lett Udvari Pap Réflei Нита Ur птенец, a’ki

tette a' Sz. Jóbi Ekkléiiába, az után a’ Huiìtiba,vég

re l'ett Debi'etzeni Pappá. Адом-1:1 Könyvet illyen

titulus aiatt: Hongos Trombita, meilyben vagynak bi

zonyos alkalmatofságokkal el-móndott Prédikátziók,

mikor dRédei Ferentz Feiedelemségre válai'ztatozt;

Rákótzi György viñfzá kívánt ülni шкиве; egy

Oláh el~rz1gadcatotìznak hazudta magát, kívánta el

tsábitani Rákótzi Fejedelmet: Seidi Amber Paii`a a’

Наши Várofokat ,'égette: a’ Debretzeniek Тemplom

és az Oskola'építéseliez'fogtak ’s a' t. Nyoint. Debr.

1664dik вы, 8. R. Vagyon ajjánlva /Gróf Rédei

Рента Urnak. (2) Halam' Prédikaczz'ó, `rnellyet: mon

дон-е] a’ Gróf Rédei Laßló Ur teiie feiert, a' ki vóit

и Erdélyì Fejedelemnek Tanátsa, Máramarosnak

F5 pránnya, Kézdi, Sepii, Orbainzékely Székek

nek Fö" Kapitánnyok. Nyomt. Debr. 1664~d1`k ей.

Vàgyon ajánlva Grói Bethlen Druûánnának, a’ „ё.

hai Rédei LáfzióßUr édes Annyánuk.

‚ . ВА TIZI ÄNDRÁS Vólt ez egy nevezetes em.

ber a’ Reform'ummk` közzül. Magyar orfzágban, ne

vezecefen а’ Szilágyság’ reformâltatáfa néki túlajdo

nitatik. (а) Vitébergában таить-154141111 ейсдгййэ‘ ’

fzá jövén lett Uiheiyi Pappá, az urân vólt ErdÖ'dön

a’ Drágñ Gáfpár `keze alatt. Az Ur Vatsorâjában

való marériában az Argentiniaiaknak és a’ Helvétus

oknak követte értelmeket. Formált feles ñámu Éne

keket-is, a’ mellyekkel éitenek és élnek a’ Reformá

t_a Ekkléiiák, a' minémüek ezek:

’ (а)'А’ TólnaiKalauzzában-is. . ' "Нанос

/
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Hallottuk Ur Щеп Ätydinktól.

Krä/iusfel-támada, ki értünk meg-bólt ‘vala

, Krzßus fel ватт, Nékünk örömet izda.

Заев! Sz. Le'lek Uy Щеп. Lelkünk vz'gafsdga.

к Ember emlékezzél dßomoru haldlról.

ffámbor Ha'zaßk meg balgafsa'tok 's a' t.

BATIZI MIHÄLQC ты: ez-is а' Reformátzio

tájban-Való Pap Magyar oríìágban, a' ki {гс vólt еду

Kátékifmufotskát, mellyel fokáíg éltenek Magyar

orfzágban mind addig, mig a’ Sideriufsél: kezdették

nagyobbára tanúlni. Lásd Hifi.` Ref. р. 127. 296.

BÁTORKE§ZI дав/моя. КН: а‘Кошёгошй Ek

kléiìa maga költségén kì'ildött vólt Belgyiomba az

Akadémiákra tanúlásnak okáért. Kids viñfzá'ìövén

1674-dik ст. mikor a’ Protcfìánfok M. orfìágban

’s nevezetefen a’ Tanítók igen kemény ůldözéleket

ùenvedxxének: Látvá nö a’ fok háborgatáfokat, kí

'nos nyomoruságokat, el-hagyá a’ Reform. Valláíì,

’s a’ Katolikufokhoz álla.» Adott Világ eleibe egy

Vallés motskával tellyes káromkodó könyvet, Sab’. `

lâ Gerezd tituluíï'al: de nem fokára bolond hagymáz

ba esvén, kezét nyelvét el-harapdoíìa, fok kínok `

között meg-hólt. Vida Prœf. Dominica@ Catecbet. IWL'

cbaelis Németi ad ann. vx677. `

BAUZNER SERES TTE'N. так ez A". Lib. ч

Маши ¿5° Medium mem, lßkoncßrafsóban, адосс `

ki valami Könyvet a." Däg-balálról és mint kelljen ат:

el-távoztatni. Szebenb. I _Sgo-dik efzt. 8. R. Агатов.

ta‘Sirmér jánofnak a’ BraíI'aiBírónak és a’ Tanátsnak. ì

« ’ BEI- .
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EEITE БТИ/м Püfpök `veic ez Зорюп,

Vas, és~ a’ Szalavármegyébenvaló Reformáta Ek

kléiiákon x58o-dik eiìtendö tájban, _tudós, mun

kás ember, az Battyáni Gróf'oknak Német-újvár

ban Papjok. Ditséri ezt K/u/ìus Károly, Belga, a’ ki

mídán holmi ritka ñ'íveknek gyökereknek meg {zer

zéfek vrégett Auftriába és Magyar orf'zágba ment

vólna, írja hogy a’ Gróf Батат Bóldisár Papja Ne'

met-újvárban néki nagy fegitségére vólt, hogy tzél

ját el-érje. f Magyarra-is fordította a’ ñ'iveknek ne.

veket, mellyet Antverpiában ki~nyomtattak 1583.

dik efzt. 8. R. Botsárott Világ eleibe holmi köny.

veket. \(1\) Egy VPlßillá; Magyarúl, az az, a’ -Va

sirnapokra rendeltetett Evangyéliomokra írott Pré

dikátziókat. (2) ÄKereß'tye'ni Iudománymk тёти/{ип

mája, az az 'Tiz татами, Ewngye'liomro'l, [таш

ságról’s a’ t. Nyomt. Уладив—идти. 158 2. 8. R. Va

gyon ajjánlva az Щи Battyáni Ferentz Urlìnak ezen

verfekkel:

Haecydocumenta legas, animo fervente Puelle!

Наес tibi proponent ju verenda Dei.

Vim bruto eß fimilis, i non bis тет decwetur,

Notitiamßimmi Nu inis фа dabunt.

(3) М/сёреп a’ Keie éni Gyiilekezetbm a’ Хау/гнёт,

Vr-uaisoráját, Ha'zaßak esketését, óidozatot, губил]! Д)!

младше az Еду—Май Tanítók, атм! iratott Könyvetske.

Nyomt. Gizzing várofsában 1582. eiìt 8. R.

Neheztelt eröifen a’ Bremia'nußkra, a' kik tanitot

сак а‘ Kriftus teftének mindenütt jelen létét; {гс is

ellenek illy’tituluíï`al: Encomium ubiquitißicum; a’ mely

ben lei-jelenti, hogy az a’ tudomány nem igaz, ha.

nem käros és veiìedelmes. Ennek fija vólc Ваше

Imre, a’ ki: az Atyja Battyáni Ferentz mellé, a’Gr<§f

C ’ Ващ‘йт

  

l
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Bqttyáni Bóldisár ñja mellé adott vólt, hogy azza

együtt nevelteièék a’ {zép tudományokban. `Lett: an

Bak__utánna Német-újhelyben a’ Battyáni Uraknal

Papjok, és a’ körül-való Ekklélìáknak Püfpökjök1

nevezetes `ió ember. _

 

\ï `B'ÉL MÄTTÁS. Pofoni elsö Pap, nagy ékes

ségére”s ditsöségére Iìületett vólt Magyar orfzágnak.

шнек világi élete Hívatalának rendi ésfolytaráfzrI

‘úgy f'zintën fok lia'iìnos és drága munkái, mellyek

ikel Hazáját ékeíiterte, el-hiízem liftába ’s rendbe

vagynak írva: én m_ind«azáltal femmit a’ félét nem

'l'áttańif Kézröl kézre adatott közönséges befzéd az

az ö' eredete'röl, hogy vólt egy alávalo forsu árva

gyermek,_ kin mikoron Pápán az oskolában a’ Deá

`kok mellett fz'olgált, feier haiáról neveztenek vólna

Бета/е; шеПу nevezetet az után örömeii meg-tartott.

Eredete' akár mint vólt, de maga nagy fzorgalmatos

ságu ember lévén , a’ tudós Világban igen fokra ment

volt, úgyv hogyrnég ellenségei elöttás nagy emlé

kezetét hagyta. ' Felette fokat dolgozott a’ Magyar

Híítória körül, fegiltetvén abban fok-képen hatha'

tói'orl. az V1 -dik‘Károly Tsáíìár által. Ki-adott mun

kái fokak lehetnek; de én tsak ez következendöket
_ láttam: ' У v ‘ `

‘ (l) Ro'vidfummája a"Kereff`tyéme'gnek. Magyarra for

ditotta az Anaíìáiius Freylinghuûus Theologiáját ési

ki-adta Hálában. 1713 -dìk efzt. 8. R.

(2) Ехеттамо де tvetere Litterature: Himno Scytbica.

Liplìœŕ Аппо 1718. 4. > ' l

(3) Hungariee Antiquee ё" New Prodromus. Norib.

'Anno 1723. In Folio. t

f ' l _‚ (4) Ärnd
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(4) Ärnd 3117205 Paraditsom kartetskéje, ú

Vila'gra. Norimb. r724-dik efzt.

(5) Preve; Latino fermone.

(6) Grammatica Germanica. .

(7) Biblia Latina сит eer/ione CalteZI'z'onis.

(8) Ädparatus ad Hißoriam Hangarz'œ, jèu ватта М—

nwnentomm ineditorum'.Mi/cell. Pofonii. 1735. In Fo).

(9) Notitie Hungaríae Novœ.Hz_`/torico Geogr'apbíca. Vi

ennae. Anno 1735. Fol.

35

jjolag adta

BELLENTI SIGMOND. Vitzé prány, Ma.

gyarra forditotta az Saoa'naro'la geronimo: Mártir, ,né

-melly ’Sóltárokra, és a’ Mi Atyánkra-való drága el»

mélkedéfeit, ’ski-nyomtattatt'a 1616- dik efzt.
ч.

BENGER MIKLOS. iA’ Remete Pál fzerzeté

böl-való Sz. I. M. Doktor, irta azon Szerzetnek

Наташи: bövön, az eñtendönként való iegyzéí'e

ikbö'l a` Klaftromoknak, mellyet Deák nyelven Vi

lágra botsátott Pofonb. 1743-dik efzt. Fol.

BENITZKI PÉTER. szenreirviiéz Ur, ja Ма— «

gyar-Vers-errzö': kinek Verfei fzépen és eröîtetés

nélkül folynak. Illyen tituluifal adott Világra: Ma

gyar Ritbmußik ‘vagy Verfek. Az elsö' réfze liteni Dí

tséreteket és penitentzia tartó Enckek'et; a’ máfo

dik Magyar ка: Példa-beiìédeket, ’s fzép oktatáfo

kat foglal-bé. Sokiìor nyomtatták-ki.

BEREGSZÄSZI PETER. Magyar Meagan-va

ló tanúláfa után ment a’ Német orFLági Oskolákbń

Ё mellyekben gyakorlotta magát a’ tudományoklö

rül; lakott Vitebergában~is az akkori fzokás Где/ШЁ

С 2“ Hazáìá
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'Hazájába vifzùá jövén, a’ Pataki Kollégyiomba

tétetett шита, az után pedig lett Váradi YF6 Pa;

pá. Kŕizönségeísé tétetet:` Munkái,\ mellyek elÄ

akadtak ezek: ~

_ (1) Vdacrjària cle вопиющих, boe feoulo de Religion

“Мот. Balil. 15.87. 8. ’ л

(2) Opufcala tvaria de [Calendario Gregoriana. edit. Ba

fil. 1590. 8. ‘

(3) Verfekkel órált Deákúl Balfarátzius János fe

lett, melly ki.nyomtattarott*Vitebergában I 57 5 ей:

BERGER ILL'TÉS. Pofoni,oskola Meíìer az

a-z Auguftána Oskolában. Ez órált az lllyésházi Iii

Ván Palatinus temetésén, a’ mellyet kin'yomtatta

соси. Irt: a’ Magyar Királyokról-is holmi Verfeket,

_ è's más Könyvet illyen tituluffal: Connabium Hunga

-riee ¿9° Bohemia in Reg: Магма fecundo coronato Anno

~1611.fa1f1citum. -А’ köz értelem iránta az Vólt, a’

тип: Remus György-is, meglátván munkáit talált {г—

ni Mólrìár Alhertnek, hjogymaga Berger tudófabb.

пак efméri magát, mint шагов tartjak.

 

BERTÁLÄNFI РАЕ.“ Adott Világra Ьо1ш1п1й4

kákat illyen nevezet alatt: '

(1) Kereß'tye'n Biltseség, стаду az okos, Юте: Kereß

_ tyén bilcseségre титла: oktatafok. N. Szombat. 1754

\„‹п1‹-еш. 3. к. ' _ A

\ (2) E’ Világnak Её: rendbéli' efme'rete. .N. Szombat;

\ 1757-dik eiìtend. 8. R. ‘ Ez a' Földnek, 1е

Kíráfa, fok úiságokkal tellyes Könyv; nem ártott:

vólna lr11ir1dazeáltal ha jobb render сапог: vólng ben-l

ne.. Azis~igaz, hogy azt keri'ilvén az Iró; ne hogyîl

aïMagyar. fzólláfok közzé Deákot elegyitsen, olly`

‘ . я _ _ homá- f
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homálybs az {гага fok hellyen, hogy alíg lehefI'en

meg-érth mit актов; '

ВЕТНЬЕЫ эта/поз. Егедесёс vente меня fé

nyes-'Bethlen Familiábóh Bdes Atyja vólt Ветви

Farkas az 'Erdélyí Hadaknak abban`az idöben Fó'

Generálif'sok, nagy viltézI Ur, a’ ki tízenhét febe

Вес vitt a' kbporfóba. Édes Annya Kemény Anna,

KeményABóldisár leánya, kinek-is édes ‘AnnyaLá_-,

zár Anna, teñvér vólt Lázár Dr`uí`1ánnáyal, a’ Beth- -

1еп Gábo» Fejed édes Annyávak. Szü!ecett 1613 Y

dik ат. de árvän maradván, nevelte az édes annya

és moftoha »atyja Митей/5 Ferentz a’ Reform. Vallás#

ban, tanította Kerefztúri Pál, az a’ gyermekeket ta

тю bíres nagy МеРсег. ` ' 

Fel~nevekedvén, mikor -1657dìk‘ ert. Rákótzi

Fe'jed.V Lengyel oriìágba ment vólna, tette vóchrak

kói Kommendánsá, a’ ki'ép'en viñfzá-is hozta onnan

'Erdélybe a’ kezére bizott'három ezel' embereket,

Tizen öt efztendök alatt vólt Kantzellárius Bartsai

Àkos, Kemény János, és Араб Mihály Fejeaelmek

alatt. Sok-féle terhes bajjait; hordozta az Orfzágnak.
Vólt a’ Bethleniánum Kollégyiolnnak nem tsak Gond~

vifelèîje; haném- ugyany Enyedre-való vtétetésének in

dító oka, ’s fel állicatásának hamvából tsak nem ее

gyedììl nagy dizköze.` l\/Iint.’10gy aÍTatárok el-pufz

tították valà Fejér-várat, S el~í`zéîeíìtettêk vala aq '

@skolác; meg-kereůe val: а' Száfz Nemzetet; hogy ‘

lenne vvalami fegîtséggel ezen Oskolának hellyre ál

litatásában; депеш akprá tselekedni, eztforgatván,

под шов; {lé-pen шашек az Oskola Fzzîmára; de an

nak utánna eröve1` «féfìnek Maga а’ Deákok’ tar

Iáfokra Enyedre адосс ezer forintot, a’ M. Vásár,V

' C 3 heliyi
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hellyi Oskola fzámárahái'om ezeret; шииты-Иен

lyit egéiìi'zen maga fund'áltafa’ Fejedelern engedeh

méböl, négy ezer forintokat tévén-le i'nndusúl„`

_16M-diky elìtlendöben. " ` V y у . i

Sok fáxadságos munkáii u_tán `Vi’zkói;ságba 'eí`ett,`

de abbólreménység kívi'il Jmeg-gyógyúlván, fzáraz

betegségbe fogyott-el l1 678 -dik veiìt. Féb'ruáriusnali

28 -dik Napján. A’ mit életébe véle<nem. tseleked#`

“he tek rofl ‚арий, ч hóltában véghezj vitték. Reá

_' fogák hogykßéldi Pállai„a-’~Fejedelem_ellenegyet éri

„tett “Яна, holott abban- femmi nem, vólt-,és addig

holt tefcét el-_temetni nem engedték azi: z_vegyc'nek;

mig négy ezerA forintokat a’ Fiskusnakzienem tiert,`

a’.FiJaMik1ós.ezeret, Рай! pedig kél; егегег. . ' l

Az Erdélyi dolgokat Hiiìóriába- foglaltaés ki~adtal

a"Bethleì_1{G,áb,0r Fejecl. дыша kezdven Iózg-‘dik

ertendötöl .fogva магий}: ei'zterideig Deák nyeli

ven , mellyet ki-nyomßattaltott »Szebenberxv 1 663-dili

efztend. az után~való efzte'ndöben~újjolagÁmûerdámi

ban. Német nyelvre forditván Tröftérus ki-'nynm1`

tattatta Norimbergában' 1_666-dik Vefzt; Ezen ниш

' _ŕiát bövön meg-írta 1663_,dik efztendötöl fogva mind

az лён-ШК ейСепдейц;„с1е az mindfez ideig-is kézi

ipásban marathL SO`r .doigok vagynak abban ollya#

nok, .mellyeket máfuït-hijában- kerefnél.

_s .BE ïHLEN.M1KLos„ Erdéiyi salam-af шнек

Кёйбпьегёдгдёду a' Ьеарошяпит Diplomat, és fol:

f / едуёб meg'mëirada'sára'tarcozó jó dolgokat. ` Szüle

` I I gert KisBúnon I'642-dik, efr.. a’ f`f`,llyebb»Ie-irtßeth-`

len `Ián'os Urtól,~.és IVáradi“k01-bá1;.ít¢âl, а' Váradi

' Miklós igen gazdag Kolofvári Polgár emberleányá

tól; a’ kivtidslaz Atyja LX. жег Forintot adott

_ ' . l ’ ` Jegybe
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)egybe Bethlen Jánofnak. Még'gyerrnek koräban

a’ tanúláfra' igen nagyhajlandósága vólt, kiyált ke.

zëre ei'vén annali a’ könnyen, majd tsak iátékkal’ ta

nítóKerefìturiPálnak ‚а’ ki az atyját-is tanitotta vólc,

az" mińíijárt még-iìerettette véle a’ Tudomänyokat';

aïrpellgekben i6 fundamentomat is tett mindjärlnFe

jef-yarLJaZ akkor igen fzépen tudornányokkal yi

rägzó,_Kollégyiomban, és Kolofvártaz u_táu az Apá

t_'z_ái ~lános keze alatt, ‘a’ ki ugyan 'reá fzületett vólt
a" Ytariitalia. Nagy kivárisaîggal fk-ívánkòzott' minden-y

reign affelsöbb einigt Oskolákbafvalö ránúr-.israg

mellyre édes atyját'ól lzabadság'offs ltöltséget.nyer

vén ,`,_ÍKemény jarios Feiedelerntöl >úti Levelet ,
xóöry'dikefzt. ,el indiilt Béts felgî.,l 2 Bétsben Szelep

t'sex'iiÜyörgynekêy a’ Kalotsai Erfeknekefmeretsé

ébe efvén, igen nagy indúlattal látta, néki fok 16 ‘

a’arattal vólt, -magával'a’ Tsálìárhoz el-vitte, a’

Minißereknek efmeretségekbe juttatta, ¿s mint ifjat

az idös tanúlt ember, hogy Vifelje magát, oktatta.

lil-ment azért Heidelbergába, az holott ferényen a’

tanúláfra adta magát. .~I`662dik efzt. Belgyiornban

Trájektumban és Leidában minden-féle tndoníányo
kat tanúlt 1663 -dik efztendönek végéig; akkor ment:l

Ãngliába, az holott köfzöntötte a’ Királyt. Ott es

meretséget és barátságot izerezvén fok 16 emberek

kel, e1ment Frantzía orfzágba, holott mindjárt a’

Титте efmeretségébe jútott, a’ ki vólt Frantzia or

fzágnak Marfalja, az által vitetett a’ Király köfzön

tésére: Frantzia orlìágban-is magának a’ tudófokkal

’snagy emberekkel elineretséget fzerezvén, 1664.

dik eiìt. Erdélybe vifzfzá iött. De `nem fokára is

mét 1665-dik 6116. el-ment Magyar orlzágra, a”Tö

rök ellen való Hadakozáfokban jelen akarván lenni. _
' ч С 4- l".
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De_azzal meg-lévén a’ Békeség, fordúlt a"Zrinyi

Miklós Udvarába, jelen vólt; véle a"vadá(ìatban,

mikor le-vágta a’ Vad-kan. Ment Venetziába, ott

шея-папина az Qlaiì Nyelvet-is a’ Frantzia és Né

met mellé, ’s úgy tért-meg Hazájába.

Meg-házafodott 1667 -dik efzt. az után .fok vi

fzontagságokon forgott, fogságot-is FLenvedett 1676

eût. kevés napok híjján efzcendeig: lett Tanáts Ur

1689 -dik efzc. A’ Zernyeůi velìedelem után Béts~

be ment, `látxván az Erdélyre'következö fok v_álto

záfokat, egy Diplomát kért, nyért-is a’ титаны

az Erdélyiek FLámokra, a’ mellyben minden Törvé~

пуант, fngadságaikat nem tsak hellyben Маша;

hanem meg-is erösíti a’ Tsáfzár: nevezcetik Y.Di-Í

pluma Leopoldz'numnak. Ennek meg-{rásában ’s Fofmá

lásában a’ Brándeburgiai váláfztó Fejedelem Követ;`

_ie ankelmdn .Mi/clás, ki-nyerésében Катай Атм fof

kat' ùolgáltvak. Lett az után Kantzellárius-is, Leo

póld Király-is meg-aiiándékozt'a Grófì шишках, ’s

ye* mellett .40.l ezer Rénens-Forinc Grátziával

Támadván a’ Rákótzi Fere'ntz által indítatott há~

bonuság„roiì akaróí álcal vádoltatott, шее-15 foga

пои; de maga a’ Tsáfzár Székire kivzmtl vicetni: el

îs Ищет: Bétsbe; onnan idövelel-botsácnatott vóI

na; de maga Inem kívánc ófìtán Чита jöni Erdély

be, mint régen Stzi'pîó'Linternumbôl нытья, azt

шептал: Ääba'ládatìan Hazám még tsamommal se ‚гиде.

Еедьфёё. Bétsben hóIt-meg 1716-dik ef'zc. ott-is

temcttecettßel. - »

Munkás' és dologban fáradhatatlan ember vólt.

IrtÍ fok dolgokat; de azok többîre írásba maradtak.`

Illyenek: (1)-Ge1nebunda Tran/z'lvam'a ad рте: Augußi

щит projeítw. Eztí'rta Vólt 1685-dik'eŕìt. 'mi'kor

‘ ' › ‘ az Er
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az Erdélyiekga" Diplomát el nem vették, mellyel
шпана ¿kei fa.’ Tsáfzár. l. - ‘ ’

(2) Columba Noe шт Ramo' Oliva. feu 'Amphora aqua

ad extingvmdum {гнет ôte. Ebben a’ Projeâiumban mú.

togatja; hogy lehetne Eifdélyt az Auftriai Háznak
maga mellert meg-tartani.A Ugyan ebböl vettek al»

kalmatofságot rofz akarói, hogy ötet meg-ejtsék ’s

meg-fogják. ' '

(3 )Sudores ¿9” Cruces Nicolai Bethlen.' Ebben múto-Í

дача fok fáradságait a’ közönséges jó köi'ül , fok rofl.

akaróit, ’s-azoktól fzerzett bajait. г '

(4)` Ä’ maga Eletének туш: Magyar nveßven, Мат:

dc'kira идите. Sok Hazára tartozó'jó dolgokat lehet

ebbôl tannini. Irta /ñületésétöl-fogva az 1710"~

dik eiiztenèlöig.I y' ’Y

Ki-is botsátattak Világra, a’ minémü (2) nz Apologia

Deák nyelven, 'azoknak -a' Papoknak árta-tlanságoki

па]: meg-mútatái'ára, kik'a’ Gályákra fententziáztat@

tak vólt. 1675-. 4. R. l ` '  i ‚и . „l

('2) Meg-iria lvolt a’ niega életét Ватага nyelven; а}

_melly kinyoçmtat-tatotl: Amiierdámban i736. eût. .r

'F ` ' f . с.

ВЕТНЪЕМ РАКЕА8.. Sokan vóltanak neve@1

zetes Uri emberek ezen- regi virágzóïl'iamìiiában ai

Farkaii nevezettel. Nemlrégen múlék egy ki e’ Viz-ì

lágból General Feld-Marfali nagy ~Tiß`tségbeii>és tifztesá.

ségben; a’ ki áldott emlékezetét hagyta maga utám

az Erèìélyi Reformata Ekkléfiában; mivel. a’ 'maga

kerefményét hagyta az Oskolák’ fzńfnokra. ,Vette

vólt ez eredete't Bethlen Sámueltöl és Nagy Вол-щ

rától; de ict fö-képen ап'а а’ Bethien Ъ‘агКазга tzé.

lozok, a’ ki iìármazott Bethlen Ferentztöl -és_ Ke.

_ mény Katától, kinek teíbv'érjei vóltanak Gergely

С El'déa
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Erdélyi Hadak F6 Generálifsok, és Elek. Vólt ez

igen fzép tudományu jeles Uri `ernl>er,‘__küls<'i tekín

tettel~is egy mái'odik .Abfol'òm ifju-korában Tanáts

Uraságra , Kantzelláriufságra ‚ emeltctett , követsé

gekbe ki'ildetett; de rövid életü volt,` e’ világból

Шпаги ki-múlván 1679-dik eizt. _ _

1 Мед-Ша,а`„Ма3уаг' dolgokat a’_Molrát§i vefzede

lemtöl fogva böveń; de mikoron nyomtattatná az
telt#vérje..ßeßhlen Elek Keresden Iógo-_dik efzt. _ak-V

korbódúlt-.meg az Ilaza„Tököli Tatárokkal, Tof,

rökökkel bé-jö'vén, félben._maradott a’„_nyomtatás_,‘

щепу igen'nagy kár. Igen'~‘jó„` Hillóriának tartatilç,

és hitelefnekr rm'velhogyv azjhonnanvette, többire

lla-¿is _írta..= "Af, hire úgy vagyon , А ‘hogy¿I_{onítántzi-A

nápolyban találta vólna egy rakásbanazokat a’ jÓ

Monumentuinokat Aa’ Magyar _dolgokról ‚А; mikor ‚ ott

töltené Követségben azido't. Кой _akarói azt _akal'

ják elrhìtetni máfokkal ,__ примет таЁцдгса vólna;

han-em az Udvarába _tartván két fzárn-kiwetett Len

gyeleket 5_-1 Kengerski és ‚Стоим/ед _Sámaelt ,' maga maté

riát `adott ,j amazok stilnsbaI foglaltaik.y ...Ha úgy `v ól

na~is elég ió dolgot tselekedett vólna; de`nintsen er

re femmi 'okunk miért állaffuk; maga-isjmintmagy

tudós és muúkát üenetií'ernbe'r véghez villette, ’s

ideje-is áz írásra , ’s módja a’ le íratásra jóvólt. Вт): _

ben Ferentz-.vólt az édes Atyja, igen nagy töryény j

tudó amber., kinek Leveleiröl vagyon emlékezet az f

Ántitrinitáriufok’, (maga-is azon Valláíì követvén,) _

Bibliotékájokban.

. BÉTHLEN KAM. ven; а’ генуеьь 1е-11-пВес11- ŕ

len j_ánofnak Sárnuel fija által unokája', Tudomány

okat igen fzereto' nagy kegyefségü tudós Uri Al'z

fzony.
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iìony. Ez igen fzép Magyar Bibliótékát állitott

vólt fel magának, minden-felöl egybe-fzedetvén o

` daErdélyböl és Magyar oriìzîgból a’ jó Magyar köny

veket; mellyet még életében által~adott а’ N. Enye-f

diKollégyiom könyves.- Házába, Vonatott kivált

az orvoíì Tudományokra, tudta-is azt az'Tudo

mâny-t alkalmalìnt, meg-tanúlván Köleséri Samuel,

Simoni Márton és Boroi'nyai Márton Medicina: Dok

toroktól, nevezetefen ‘a’ Fi'iveknek terméfzeteket, e~

rejeket,~ hafznokat; mellyekkel a’_fzegényèknek fe

lette fokat hafznált. . В ï
Férjhez ment yólt nem annyita Ixgnaga, in_intîédes

annya tetízéséböl Római Valláfon-yalc'iUi-iilip'z’Grof
Haller Laß/lahm. l Ez nem fokára ltel-halyán Pèfìis'laeŕiy

negyedfel efztendei özvegysëgelfùtán a’ Rôniai'Sz; ч

y Birodalom-béli'Gróf Széki Тети ,_‘ìfóyèfUrhoz',y ezi

zel-is. tsak tiz efztendöket töltvénb özve'gysìâ'gre _ma

.fadott Iygz-.dikefzm a’ mellyben'töltött-el ñ@ hir- '

’ rel névei’ ’s mindenek elött-való kedveisfí'ggelyìg VII

eiztendöket. Птаха ollyanyólt mint еду Эффепё

де]; Kiaarbm. неге máfok eiöir Paidaés viiágos ~

Ti'ikör. Töltöttem-el mellette _Pa i terhes "hívatal

ban lelkemnek 'felette nagy, ’si ki nemrírható gyö- l

gyönyörüségével hat eiìtendöket; a"mellyekben
tsak hat fzóbólïvalól meg-bántódáfom fem v\<f>lr:,“i'1gy

thy fokan m'ondanák”azt, a’ kik életemet mibenn

áljon látták, hogy tsak az Angyalok élnek jobban

az Egben. Töltvén özvegyi idejét Sz. elmélkedé

fekben, irt-is le a`féléket. Le-írta a’ maga bajosko

koda'f'ait ’s kisérteteit, formait maga` áilapotiához

alkalmaztatott Könyörgéfeket, rnellyekct ki-is nyom

tattatott illy tituluilal: Védelmezb' erb's Pais, теще! a'

lisérteteknek' Шаг: nyz'lai ellen o'ltalmazbatja maga't а" Ke

reß'tye'n
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reßzyén amber. 8. R. Mult-ki e’ Vila'gból terhes nya

valyái man /nagy Iiïenbenvaló bizodalomrnal és a'

Iji-riílus érdeméhez«való ragal'zkodáífal 1759-dik ей.

Eletének-is ötven kilentzedik eŕzeendeje'ben." f

" Buio MARTON. ’ veaprémi Pürpök at egy

könyi/et Deák nyelven az Eretnekekröl ç mellyet ne

_vezetL Encbiridionnak, és ajjánlott a’ ditsöségefén и`

ralkodó Királyi Felségnek, Мат Thére'ßának. Nyö.

Györben 1750-*dikefìt~ 4. R. Méltónak itélre ezt

a"Királyi Felség, "hogy az/.exemplárok bé-fzedetvén

elftörfólteßék; inint botránkozáPc és háboruságot

дюймаВещи/„125511‚еЬЬеп (Т) Az I_-Iitnek fzük

Sëge's ушаты. '(2) ni‘\z'Iiittölíìakadtakról. (3) A’

Királlyok' , Tsálì'áifok Hirriil-való rendeléfeikröl , De

krétůinaikról. Hordlèlö' egy n¢hány"KirályifParan

„этом; a’ M. orfzági P1'oteifän1bk ellen, és azt

akaria cel-hitelmi,I ilogyga’ Király azokat nem> Само

zikpelffzenyedni a' >maga orfzágában.. Ейск a’ 'ïkön`yv.

Íi'ekfálkalìnatófságával irt.vólt L. B'.;Ré‘vai Jóisef U12

yalaniijverieket ;‘ mellyek közì'il emlŕcekegyet ¿kern

„Вт tage 1 шатрами bella parare, ~ к ' ‘ _ '

. Hoc; vala tollantur fcamlala. Вт tace.

Biro фасет „Тир ßajicùmt'tibi Eracbia aangaat»

karriere/i big/lis robore. ,Biro шее; `

.Biro iace. `non*_‘vixzhfìztßt Regina tacere ,ì

Maxima fiati cajas bracloitz.«Biro tace ."

водили Pima. keine гепдЬеп es áilapor.

ban helyheztetett tudós ember, int vólt eg)7 köny- .

veer mellyet nevezett Naclem Cbmnologico-Hi/iericus,

ebben- irja hogy IV-dik Pius Pápa meg-engedte a.’

. M.4 orlìágiaknak és Erdélyieknek 1564dik efztend.

Воду két Щи: alaet vegyék, az Ur- Vacsoráia Sák~

\ ' ` 1 1 Y ramen

1“

. `_ D
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ramentomát. Mellyröl ùgyan'líìyánñ-is írja, hogy

Oláh Miklós'az Eñtergomi Èrfek ki-hírdette czt a'.

R. Pápa engedelmét N. Szombatban ’s máfutt-is. (а)

De annak шахта V-dik Pius Pápa ellenkezö ren

deléít peut. (Ь)

BOGATI Fama; MIKLos. sz. Demeœri ‚Рар

а2 Unitáría AEkkléůábana adottki illy nevezet alatt:

Sze'p Hijìóriß a’ шит; Aßßbnyi-állatokról, mellyet a’

Штатам fordított Magyar пунш-е. Kolosv. 1577 

dik efzt. 4. R. Nevét a’ Vers-fökbcn írta-ki Deákúl.

Irt vólt Magyarázatot a’ Mennyei gelemffekrál (гос:

Könyvre-is; de a’ kéz-írásban maradott.

 

воет? MIKLos. Az e185 renda Ратник

közzülvaló Vólt; tégen Erdélyben a’ Bogáti Familia;

mellybö'l vette eredetét Bogáti Miklós, a’ 1111592

dik efzr. más4 Erdélyi Urñakkal egyetemben tanúlt

Patáviumban. Az'Hazában a’ fzokás lìerint tábor

ba kellett: menni: 1'599-dik eût. Bátori András Fe

jedelem a’ Római Pápához kövctségbe akarta ki'il

deni; de a’ Fejedelem halálával az meg-változout.

Az után nem fokkal, mídö'n Székely Mó’sců Ráf

duló Oláh orlìágí Vajda az Bartzaságpn 1603- dik

ст. éitfzaka fel-verte vólna; azon az ütközeten Во.

gáti Miklós fok {ebeket kapott, rabságba efett, ’s

nem fokára a’ febek miatt тег-шт. Vagynak fok

Verfei, mellyek oda .mútatnak, hogy a’ Görög és

Deák vers íìerzésben nem vólt utólsó. Egyet itt

‚ le írok

`___

(а) 'V1-.1». Libr. XXII. *Y pdg. 278“ (12) раст s.

Camilla Hung. Тот. II. pag. 183.
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теток, miden 1592 _dik efec. Paraviumból mae cann

_ 1óifjakkalegyi'1tt az Aponi meleg feredöre meñének,

Ibimus ad tepidas, Cœle/iia manera, тег/пах,

‘ Snlpbureis.dponns bac ubi fumat aquis.

Pbœbe fave, ne iter lataientis imbribas urge:

Sit' ‘via de radii: pnlfoerulenta tais.

Nicoleos Bogati Kornisque Georgia: una

Carpit Alexander Somboriusque тат.

Has tibi cognato: jnfoenes 65° ab zetbere creto:

Pbœbe faintifera fac таит ope.

fMollia Sulpbnreze штат ad balnea Nympbœ;

Nee [Маг tepidœ corpora fervor щит.

Comique renertetnr Ратуша: ßßies in cede:

Войди Patrocinio dedita turba tuo.

Imbne ianrigeris illoruin района Mii/is

Cognatosqae petat tota Thalia finas.

BoyTI GASPAR. Heidelbeegáben temeon: es са

- тают; e’ Beinen Geber Fejed. kóieeegen 1617

dik eizt. Erdélybe jövén, tétetett a’ M. Vásárhellyi

Oskolába Tanítónak; de annak utánna a’ Fejed. ad

4ta az ö kezére a’ Fejér-vári Káptalantl és tette a’

a’ maga Hifco'rikufsává., ’s néha titkos követségekbe

kî'ildötte Német oríìágba. Mikor még a’ M. Vá

sárhellyi oskolára Vifelne gondot, {гс két Orátzió

kat Deák nyelven, és mondott-el a’ Károlyi Susan

na Fejed. Aiìfzony el-temettetése alkalmatoiságaval,

és a’ Deáknyelven véghez ment` minden Aktziókat~

is ô' fzedte rendbe ’s botsátotta 'Világra, a’1nellyek

el-mondattak a’ Fejedelem Aleìony felett. 1624 

eik elìt. 4. R. Meg~írta a’ Bethlen Gábor dolgait,

kezdvén- el a’ Bátori Gá'oor halálán jó Deáksággal bö'

' e ~ ~ _ ven
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ven; a’ melly irásban fok emlékezetre méltó dolgok

foglaltatnak-bé; de ez közönségeíèényomtatás ál.

tal nem tétetett, hanem kéz~irásban maradott, és

nagyobb réfze el-vefzett; a' melly meg-bets't'ilhe

tetlen kár.

BoLDI SEBESTTE'N. >Larme Virebergában

1536-dik eizt. az Hazában vólt Pap Be'lteken a’

Prœpoûvári Urak Jól'ìágokban, és Superintendens

‘a’ Szilágyban. _ Mikor 1557-dik elzt. Kolosváratt

Gyi'iléfl: tartanának a’ Papok az Ur-Vatsorája aránt

való matériában , ez leg elö'l lrta nevét alája a’ vé

gezéfnek illy forman: М Sebajlianus Boldi Superin

tendens 'Eccldiarurń Cbrijli in inferiori Pannonia. Rend

fzerint az akkori idöben hivták Sebestye'n Papnak.

BoKATZIUs дед/шов. $2й1есёзёге nézvevóle

Lusátziából való; de Magyar> oriizágra jövén még 15

'ju-korában, Magyarrá változott. Vólt eleinte E

~perjefi Oskola-Melter, {ìép hire el-teriedvén fárad

ságos munkájának az Urak, és Nemelïek gyerme

keik körì'ìl, Rodolf Tsáfzár tette Borostyán-kol'ìo.

rus Versizerzövé, és Armálifos Magyar Nemes em

berré; mellyet illyen Deák verfel köfzönt-meg:

Aurea сит Duri/:us des., Laurea ferta Poetis

Она: benè адепт: Maxime Cœfar babes. \

Aurea das Ducibus; mi bi Laurea Лапа Rodolphe.'

Sie Aurum 65” Laurum det tibi Запад Trias.

Aurea fic redeant te Cœfare [свищом Де te

Aurea fed ferò рома: in Á/Íra Deus.

Kafsára hívattatott Oskola-Meíternek; cle annak

~‘ ut-ánna
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>utánna a’ Tanátsba bé-vétetett, ’s lett ott Polga'r

Meiter, nevezetes ember; a’ kit Botskai Feieclelem

követségben кают: vólta’ Német orfzági Fejedel

'mekhezj de meg-fogattatván a’ Brunsvigai Hertzeg

által, ’s Botskai is el-halván, öt efztendö múlva fza

badúlt-meg.v Mellynek emlékezetére Deák, Német,

Magyar veriekkel adott~ki egy Könyvet illy titulus

fal: Olympia: Caroeraria. -Magyar orfzágra haza jö

vetele után változván a’ dolgok, Illyésházi Шиш

Palatinus tette volt Magyar oriìág Hiitórikuisává.

Annak utánna Bethlcn Gabor Feledelenris a’ maga

5 vifelt dolgainak meg-irását ’s ki botsáttatáságbizta

-vólt reá, a’ mint a’ meg-tetfzik маты I/ileámzak

Betlilen Gábor Fejedelemhez inrézett im ez fzavai

« ból: Felséged Hazaia'boz-'oaló nagyßèretetirůl, 'vlfeltnagy

dolgairál, és fok-képen ‘vert gyb'zedelmirìil én нет _/s’o'llok;

lmint hogy a’1*`elséged ordinarias Hiflorikafsa yvonne; Bo

kátzius röeid троп azokat e’ Világ Дате eleibe зет/фи. (а)

ezt irta vólt 162e` «dik efzc. de hogy azok ki-adat

tak vólna, femmi nyornát nem láttam. Adott pe

dig Világ eleibe egy könyvet illy tituluisal: M. jf@

anm's Bocatii, Poeta: Laureati Cœfarei Hungaridos Libri

Poematum quinque. ‚Заир/же 1599. 8. Sok-félealkal
matofságokra írott Verfekvagynak benne. yBotsá

tott-ki még egy könyvet; de másét: Salomon Нип

garicus, ‘vel de Масти: Corfuini Hungariœ Regis', fapi

enter., egregiè, fortiter 69” jocosè шт: 65" Тат: Libellu;

Galeativ Mortis. Cailbyiœ. 1611. 8. A’ ñja-is Мену

Ьёгс adott-ki egy kis könyvetskét: Oratio Dominira

Polyglottos, vel Pater noßer inXXI/È' Lingvis per Mel

cbiorem Booatium Caßooiensem Filtum yoannis. edita Caßo

are. 1624. s. l BoMMR

 

 

(a) InDedicat. Libri апатиты Speculum Trinitatis.

l
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BOMBA'RDI MIHÁLT Jenna. Magyar craig

nevezetefebb Hellységeic bövön le~irta, és nevez.

te: Tipograpbia magm' Ragni Hangariee. Vien. 1718, 4,

’ BOMEL TAM/fs. нищими van; de

nem `той. gyüm'ólcse Erdélynek. Mikor az Erdélyi

ek 1555 -dik efzt. Ferdinand Királyhoz Kövereket ’

küldenének: Kemény МКМ, Somborz' _yann/i, Borne!

Tomás vólt. az harmadik, kik által értésére так,

_hogy Jánofl; kéntelenítetnek ifméc Fejedelemnek vá

lalìtani és uralni. Adott Világ eleibe ez egy Kro

nalogiát так nyelven, az Hunnui'oknak Pannoniá.

ba jöveteleken kezdvén, az 1554.dik efzttendŕiig;
mellye't ki-is nyomtattak BrafsóbanI I 556 -dik ст.

4. R. Ugy tartják hogy innen vett vólna az ere

detet, hogy a’ Magyarok' Hiflóriáiokat ròvideden,

az ö Pannoniába iöve'i'ektôl fogva, a’ Kalendari

umhoz „гамак. Máfok ugyan ezt Homerufnak

анатомии; de akár mellyik tselekedte, mindeńik

BraíTai vólt, és így Brafsó Várofsáe ez a’ Dítsöség.

BORNEMISZA PÉTER. Regi je пешее ra.

miliából vette eredetét; de kisded-korában mind

a’ ker Szüléitö'l meg-fol'ìtatván, fok nyomoruságok

között nevekedett, _az Udvarokban hányódotc., ve

tödött. Termélì'ete fzerint hailott a’ Tanúlásra,

Каши, Bétsben, 's más Oskolákbann~is a’ tanúf

láil gyakorlotta; fö-képê' az Щеп belìédének olva

sásában gyönyörködött., azt még XVIII. ei'ztend'c'is

korában a’ fzállásán Bétsben, az oda gyůlekezetr

népnek olvafla, tanitotta; mellyérc az Egri Рифы:

Oláh Miklos el-is vádolca, ’s fokfképen теще:

te, fenyegette. _

д D ' Neve.
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a Nevezetes' dolog az `a’ mit ír‘m`agáról, hogy а

hyóltz Forintokkal задан-е] lMagyar _oríìágról ide

gèn` orPLágokra 'tanúlnül n'yóltz eiìœndökig oda Fla

kort; Olafz, Frantzia és Német. orlìagokba, lá-tásért,

halllásért,` nyelvek és 'eigyéb' ñükséges Tudomány

óknak tanúlásokért,"'s'mikor a’ Hazába viŕzfzá 4-jött

akkor-is nyóltszorintjavólt, nem több vagy kev'e

febb. lMagyar orlìágnak azokba'ń af réfz'eiben Papo;

k'odoŕt, a’ mellyek.közelebb vólcak Auftriához,v vólt

Superintendens-ià I 576 -dik efzt'. 'tájban. Tu'dó's' em'

Ьег vó'ft' minden-féle tudovmányokban; de abb'an hí

. bázou, поду; akálj mitscda'bî'int Ötdögi kísértetnek
` magyarázoct.“ I ' Ungnád Кипа] Ногуйс orfìági Bán,

és шит: ¿maanhak Házas tárl`a parantsolatjok
' Ъф! kezdet; irnilegy Po/ìillát, melly'etf ki-is"nyomta

tort azoknak kölçse'gekkcl ö't valiag da'rabokbä 1579

dik elif. 4. R. l Annak utánna újiolag nyomtatta

fDetrekb' várában, a’ тещ! Vólt akkor Balalï'a Iíìván

vinta, 1584-dik efzt. folio formábnn. Segítgeggcl
vólcanak néki a' Nagyságos Battyáni Familia, a' Ва

1аП`а Familiából Andrés, jános', Iüván; a' Forgáts

Fumilíából Simon és Imre. Igyekezett ап'а; (1) Hogy
Aaz egéfz Sz. Iráll: Magyarra fordítvän ki-nyomtaifa,

.magának lévén Tipográfiála. (2) Hogy egy kis Pré.;`

dikátziós könyvet nyomtattnlîon, .a' nagyobbaí': rö-l

lvidítvén. (3) Ногу a’ KärlonKronikáját Magyaïl

Arúl ki-adja. (4) Hogy a’ Sz. János Mennyei _lele-7

.néfekröl írott könyvét ki-magyarázza: mint tellye-j

.Sithette jó fzándékát? elöttem nem'bizonyos. l
 ~ l

l
BOROSNTAI N. SIGMOND. Sz. I. M. Dna

és aglìnyedi Kollégyiomban Profefïor. A’ Belgyi-"

’ omi кадеты oskolákban közel пёс efzœndöke:

\ tölnött j

 

\

\
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riiiráirr-eiji* ‘ „egy “ватными iibeikiin, ‘ Leine.

ban hármat. `:ir'ftt'inbit pedig _T_rájektumban'és _F1-á#

iie'reráiien orreveióreiiiiiigáiiekiíik orée jeieir adre,

ugyä-is botsátott щит ffl" Egy Fiep Magyar -köny.

vetskét, a’ Kereßtyén стати]: Papi/ _’Ii'ßf'tjriii, annale-ig

»zeg neinefebbgrèf'ierizïïKiiny-iii ¿nia Amamiî riygó-riik

eth. 1.2.'R'.'A '(25' Нёс Dige'rta'tz'ókat Deák’v nyelven,

nègyetjaz'fÄpo/Zoii'Hìt' forina'y'drói; a’ negyedikkel a’

Theologiábangraduft és _D_ôkmritituluii` vett ma.
gának,Y militer a”Trájelátumi'wAkadémia fundáltatá

_siinakÁ einl kezetegtifz'telné. v173,6»dik-'eŕzn ' A’ tò'b.

bit '_irta,A 7éineily’régi _iróknakY a’ Krißúsrói-való tanubi

' ysdgokról:__~ 'végrc т: Teßamentomokróiia’ yqf.

'teßífz ‘lednya meg шантажа. Az Hazába Jövén,

1738 dik ст. bê-ällítatott az Enyedí Kollégyiom

ban a’_ Sz. Irás {ìerint-való Tudományoknak tani.

tatái'okra. '_ ì` j _

BoRsos TAMAs вишен Geber Feiedeiem _

Kö'vetje vólt a’ fényes TörökI Portán. tanúlt bátor

ember. M_eg-irta a’ maga ideje béli dolgokat; de az

'iráfa kevés embereknek forog kezekben.

BRENNER MARToy. Benrerree várefsiiban

vólt ennek {ìületéfe Erdélyben , Bétsben, Bañléában

tanúláfa. az holott 1543 dik efìt. Világ eleibe adta

ez leg elsöbenkéziräsból a’ Boniinius Antal Deák

Hiiióriáját, Ritziuit, Kallimakuit, Kortéñuû, a’ mel

lyek Bonñnius mellett vagynak még moftan is. Bo

'tsátott Világra egyebcket-is, a’ mellyekkel magäiiak

maradandó emlékezctet iìerzett. ч

BRODERIT Liri/AN. Varzi Puipök ée Каша.

’ D 2 lárius i
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1111115: 111565“ казну id'ejeben, járc ' Rómába-i» kever.

gégbe~a` Király nevével, le-irtaaz Mohátsi vei'ze

delmet, az holott a’y Magyar Hadak âinével Lajos

Király-is el-velzett 15'26> efzt. _ ‘

‚ вши 311411705 когропатар _az Андами: Val.

láfon v_aloknál, irt egy Magyar Eklëlìai Hiüorîát,

a’ Magyaroknak Kereñtyénekkélételeken kezdvén,

a' maga idejéig , de aat Világra nem ,botsáthatta meg

halván 1682- dik eizt.; Maradott az Buri lIánofra a.'

ñára, a’ ki elsöben vólt Beiìertze. Bányán az Osko

lában Веет, annak uta'nna a’ Német Ekkléůában

egéfz életeben Pap, dologtalan,_ gondotlanember;

a’ ki az édes Atyjától egybe-gyüjtetett Magyar His

tér-iára tartozóhalìnos Monumentumokat, ’s az é

d-es Atyja itálìt-is nem tudta_n1egtartani, annál in

kább hal'znos bövítéíi'el ki-adni, hane'm mint élhe.

_tetlen gondotlan ember el-fzélefztette; noha ö'tet

mind az édes Atyia. ' ’._s mind a’ Boroiizlai Tanáts

izorgalmatofon tam'tatta ’.s nevelte valaa’ Tudomá.

nyo'kban. ` ~ ` `

Vide кошма: Нфте Hang. Litterariœ Lineamen

ta pag. 1963197. ` ' A ’

¿BUZINKAI MerlLr Nagy Banyan van ele.

«inte Akademikius Oskolá-Mefter, az akkor -ott igen

fzépen virágzó Oskolában, az holoet nem tsak myer

veket és Philol'ophiát, hanem meg Theolog'iát-ìs

tanitnak vala a’ Deákoknak. Szép hire el-terjedvén

viteœttfa’ ‘Pataki Kollégyiomba Profeffornak, ho

îott'nagy halìonnal tanított mind addig, mfg 1672.

ìdik efzt- a’ Kollégyiom az iildözö'k által el-fzélefzte

lett. Erd'éllybe-egy réfzét Fejér-Várra a’ Fejedelem

Ü . - _ . bé-fogad
l



\
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bé-fogadván ,.¿a'm'ár Enyedre kältözött Feier-vari

Kollégyiomnak l'h'ellyéi'e ,мг 15673 - dik- ем. i’tanita`

xii kezdett 'Buzinkai гамм i_]-airioiläl együtt: kik

nind ketten Patakróljöttenek'vala' Erdélybe,I 's hól

11g az'on` állapotban-is maradtanak'... A’ tanúló ifju.

Sig fzámára ation-ki egy детищу kön'yveket Logi.

т," китов, oratoria, ’s ‘egyéb a’ féiéker. =

BUZLNKAI Grôzzor #naakte van' Машу

nana' k'i inuekoräban umile дм. швеи—ненужном

légyiomlaan,l annak шахта ment a’ G1ene1"ailis4 Gyú

lai FerentzïUr 'ièg'itsége áleal'kinek ~~Ferentk nevì'xv
ш: l`tanítottä ,l _a'î Brémai OskolábaL és-'aî Hollandi-l

ii Akaçlémiákba“, .’s tanúlŕ'oŕvoñ tu'domínyt, a"

mell'yben ŕzerzett-is magának`ŕz§phirt rievet,1 гуано:

rolván azt Àmûer'dámbanis: Mag-yar oriìfgban ре:

dig lett Debŕetzen' Viroi'âának ŕendès этом“.

Mikoron a' Peñis'uralkodnék Mí нити

ki egy kis kinyvetske't illyen шишками Röeid aleta-_;

ш: miképen kelle rék 4mogurzîtat Pelli( aller eedelm'ekni, és'

ß' Per/listm- lëfuir betegségcket gyágyitani. .)eb‘r.i 1739 -dik'

eht. 12. 2) Àmiterdámban`laktáian~fordí5tottBeh

ga nyç'lvbòl két Prédikátziókat hagyarra illy neve

Zettel: мы: mcggkerßetetr ¿sV тематик.

Kriítur barátsa'gor Hvogatásai"Áiliì. 1735. 12. ' ` '

‘ BoLKÈNTI ПЬЕР yzNos Beigyiomban Tra.

j'ektumban laktában:fordibaüfingliai nf'elvbiïl' 'egy'

Кёпутец és bmsáläOët ‘vïiágíeleibe-ugy-an 'ettlillyen

malus alatt': „мим/„атм, melly ez агат-иш

fêtétrégf mélyse'gétb'l mtg-reiemaìdrmelly lelket. шути. _“

az örökké-'való Mennyei Alfgágofnígnale méltllsägärafigy'ekezök

iik геле: тающим; _ .NW1-mi `165маги: f.

_L J - g" D 3 DAL

___?- ¿j
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_ шалаш Bakrïagiyiììrfqîvïfw¿manna

Enyeden; es, leüls'o"v orlìági. bskolákbanzealp _eanúlasác

уёве'шё'п', rétetett ударнымgskpla -ÍMeßefrçâf

Magyarra forditotgal'azllß. A.. детищ a’_ lìómaiîvif

felt шит-дыши 'néey дикари-идут“. тещ НЮe'

In. B.¿Magyon ajiánlyyafrblalgiytziflßgég Tanaro-[gre

mk. Heike-akami reaegkkrgafíkemk

’s máfoknakis. ,Az 'aja'nló` leve'lben rendefen meg

fmmfeämëey=Me11árkiák~a¢eîßlöi штанам a'

Штучка 'Sáfzáwk nina.. el Идтиiiáiiárie.

 ‘ :ZU-'1; та) '1; дины anni 3.5 :‘э; ‚г: c, '1&1' '“

ь-Мшоддмшд’цтдЭУЫЁЗЁ-д ‘kever-aki"
lebankplokkáraiß ¿airco salió fiile ein. .faerie « e'

ФЕ Pte-iene а’ щитам 12 Oilieleiiféëëefäki

“enneagram Ушли;з‘езуащщаёжщъ aleen' i6

y ¿S1 “egy- afßmfrfoewlélseae alma-Wma? ka’ .melbi

. mee-M122"innenìiliewiteoee.' Yilaaáiékgmgioíì;

f даёт: Щёав-чтздчвуашчгёфач Жд‘таюсёё

eávalsfßoëaulok @1FНоты тащатдиод kön?.

' veine leale аз o_aeasiméieböl el_.ra91idetre.é§¥faeg

meeraráera.-;Ha1gi¢ieakk . mindeeekeekfme! @Sùŕiái

1011521:„ЕЩЁШСЕЩЁЗЬСШЁЁЙ‘Ё‘ЗзЁыА (a) .'21 .:.~.`ß
‘.1'. 1'1" 'fri Laîi „r V-“f,l3'1.'}~:~"\`î.' ' VILI'ìlÈVç' 'L {Чёт} В;

«ЁДЩЕЬ IS _Walla .Yara-yast@ шиш ai ,reak

may Da_melìlïamilia foggia aîfmellybëlyef:

_te eredetét Lib. Báró ‚ ániel Шиш Ur 1685`dik

ст? «Kfifismázafságarcuim шедшими; Мёда

al' IHázeßa'ßárfá рейде: ьщйегёпг‚ъа’аВеГОЕШЩ yal-

так álle-e ae Afzfznnnyaayüen _ ._A’..F.elséeeeMá-

Fia-.Théréßá-kól meg-ekeeíńegéß Libre 'ßäfzéì Üëulufffële

’s Udvalìlìellyrflékì _Eëlßirfälrßírßi Hlvêmllßlgk Vir

ген"; Kiìrârorgágor 'laayEnyedi КЩЦёвуйотьапк il??

eyönyörasœes ne» штаттсз'шАёогд-Кй'ёаее

.l "a < _` ` еп

n».

nf
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ЬепЬеп 1752 - dik elìt. egy na'gyïkönyiŕëc; щепу.

nek tituluíïa: Мании Paterna, Acyai intéfek; mellyel:

Щётки édes ñlához L. В, Dänicl Iß'uán Urbâz. ak»

koi“,v mídön törrénetböl. a’ magánál lévö puskából

jobb katja авт-тесен: 761114, és igen rneg-í`e;besít¢_=â`

teu; vólna. Ez igen lìép Маши Theologie, ja," lel

ki élecnek meg-Fierzésére, nevelé_sefre és mieg-Ktart'á-`

вага; Ъбб'еп-яз vagyon írva a’ Шине]: ища mindqh
ágaizzrcaira ki tex-led. l . -‚ ›‚‚ И

(2) Az örò'k ¿lem чашей“ egyenes.l Ut; телу áll az еду

igaz e's örò'kké шт )ßennek mcg-esméïéie'ben. ¿s kéresésébeń,

ki az Акул ¿s a’ Fiu, és а' Sz. Lélek egy örökké'ualó iga'z

Шт. ‚Ыуошс. Enycden I765dik ст. 4. [ад-Уа

дуоцАеи едуепеГеЬЬеп intézve az Unitáriuìfoklìoz,

hogy vezérelcetnéńek az Ur Шишек, ki музу-ш?

és Sz. Lélek еду Ыгопу örök Щеп valóságos' es

míretére. ‘ д _. . ~._ ‚ y . .a

«¿(¿.3)_H_armadik mùnkája ismétt nevezetesg,_.1rnelllygl

a’ Mennyei Jelenéfekröl iron/t'. штуцер magyaifázza,

af. Vicringa bövön пои: Megyarázgtját rövid {immut-y

banlfoglalván. _, . _ » I l . ‚.

(_4) [ßen bleibe ищи: ашшщкщдтдшш Судах;

lafa, melíyek álnal. meg-jelent mindenhnap aÍkçgye; 

штыка ‚Ыбсс. ¿11766. .8-11. . ( .

DÄNIEL задница. 1.111».î ватага, а'геъ;

lyebb le-írthargyaiì ¿Dániel ‚Шиш Umak édesLeá

nya, .az Hadadi L_ib..Báro'Veß`elényi Iítván шпат;

pedig törvény-errinpvnló Házas-Társa ,. egy Tudo.

mánkaat'.fzetel'iî',uéçsl követölErdéiyi кедам. A’ kf -

Щи idejében fok n-yçlvekct, azok közötng' рейс -

¿Sl Görög nyelvelçet magaîéváI` tetvte; каппа]; шепча;

ЩерЬеа - чаю -11г11ёс1адцо1`зёвапад‚ше5; mútaçáâára -, esf

'~~l i ‘ 'D 4.. .;;..."...':..' ‚т. . .'faz'xèfîkz

но: ‘ o
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az Afziìonyi nernhez-való y{zeretetênek megebizonyß

tásár-a, Nagy Annyát Реп-6:23 Katát kiván'ván eb

fbenìkövetni, Deák nyelvbölMagyarra fordította a’

Рта: Benedek Génévai Pap és Profeffor Fzép` köny

yét," és Világra botsátotta illyen titulus alatt: A' Ke.

“ fìlftjiénÉtbiMMkßlmmdS ”еще. Nyomt. Kolósvár't

:ysa-dik ef'zt. 8. R. jelefen vagyon mind Рожис

va, "s 4mind ki-adv-a. Magyari'a forditotta a’ Deák

nyelvböl amaz паду könyvét édesïAtyjának Paterna

Manna nevezet alatt: Világgal közlött gyönyör'ús'é-l

’geS iìép PraEtica пашут.

DAVID FERENTZ. Kolosvárt FzületetOEr

¿délyben, Tsizmadia Szái'z nemzetbö'l való-mefter

ember atyától. Még gyermek korában az tanúlasra

magy hajlandósziga lévén azt ferényen gyakerlotta

elsöben az Hazäban: annak ntánna 1_ 548  dik eût'.

a’ Vitébergai hires Akadémian, ugyhogy még ifm

korában Fzép hirt never fzerzett magának ináfok ее

‚ 16:13 Hazajába vitzlìäjö'vén követteaz Ur часы;

rája matériájában a Lutherfëtèftziáját; nagy buzg'osági

gal és kéiìséggel vetélkedett az `~ Réformátufok ellen,

kikeakkor Sakramentáriufoknak' neyeztctnek vwila,

ugyhogy mégifju korában' tsak Kolofvári Рар—

Sago; éme; hanem tetetetgSuperintendenfnek-is a'

-Magyar Ekkléfiákon. A’ mint hogya' melly ЖМИ:
1556g'dik ст. kiadtanak aszrv Vátsorájiiŕol. al»

ban úgy irta aláia a’ nevétfïmint az -Magyar -Ek

kiefiáir lPrirpöirâiriie De nem -friirariMaiae Aparfaire:

@aan matériában a’ ëéveiygéi'rölfinegegyözetyénì' és

az dolgokra joÈ'ban»"meg-tanitatväng' az *Réformatuï

fok fentexjtzìájokat kezciette h'afönlógbtizgoság'gai és

hatalom'rnal Шагай ёзЪеНейсёгЩ f гага} áltŕáñ-ïazok~~

ualgìfèrcelmekre истинам együtt. ‘ ' Blan
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Blandrata György 1563 ~dik eíìt. Erdélybe jövén,

jános Király Udvarába mint orvos Doktor, verre

eŕzébe Dávid Ferentznek könnyen változó elméjét ‚

letsinálá alattomban a’ .lábéról és a’-maga тешат

voná, azt állatván , bogy az темы" а’ mint egy Щепа

Állat , úgy tsak egy I/ieni Személy-is vagyon. Kolofvári

Aléflus Dienes vólt akkor a’ Király’ Papja, Шеи-Гад

kegyes ember; ezt {ìép типе] alattomban ki-tsinálák

a’ Király mellöl , hogy Dävid közelebb eshetnék.

Annakután'na bé-tsepegteték lafl`an lailän álnok mes-~

terséggel a' Király’ elméjébe az Iftenröl való tévelygö'

értelmet. >Midön abban fâradoznának , hogy így чей.

tegetnék-meg az'igaz Tudományt, KdralyiMPe'ter a’

Kolofvári Oskola Leêìora kezdé vádolni elsöben Da.
vid Ferentzet, Íhogy tévelygéft hlntegetne 1 5664111:

eFLt.V Melly `tévelygéfeit attól-Fogva nyilván kezdé

tanltani, ésmivelhogy'az emberi okoskodámll igen ‚

meg-egyezne, mindiárt fok követöket talált magának;

a'kik mindenfelé fzaporán el-terjefzték a’ Sz. Hair-om.

ság ellen-valo Tudományt. A’ Királyis meg-egyez.

vén vélek, ada a’ Kolofvári Sz. Háromságot tagadó

Ekkléliának lìép Privilégyiomokat, és Donátziókat.

Meg-hala János Király 1571dik ей: hanyatlani

kezde a’ David Регент állapotja-is fokképen. Lévén

11121 bajan Feleségétöl Barat каша а’ Ре1ес1е1. Вйсогй

Illván parantsólatjából el~válaf`ztatott a` Réformátus

és Luther-anus Papok-által 1576~dik efzt- Nem fg.

kára azután 1577-dik el'zt. az Or-fìág Gyiîlésén Árti

kulusba írák és ki-adák, hogy David Ferentz fohult

az Oríìágban ne vilìtáljon, fe> ’Sina-tot ne tsiná'ljon,

lianem _tsak Kolofvá'rt és Tordán. Топи Sandor Änd

rás pedig а‘ Réformátus Püfpök шашни az egéfz

Orñágbanä “was ’ - , ._ ~

- ‘ ' D Sv Kez
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_. Kezdette-vala márazt-is prédikállani Dáyid Ferentz',d

hogy a’_Krii’tuii imagini nem kell, ha nein terméfzet
_ астр-чаю igaz Шеи, és az ltsak annyit h_aiználna

minima?. szúz Mariet, чаду akárkit máspmberi imad

_ na. ‘ Blandrata eléggé intette Dávidot, -hogy azt ne

tanitanáolly nyìlván; de izavát nein fo'gadá. Erdély
be liivá'azért Sotzinuit, a’ ki akkor Bailleaban lap

pangfvalabß'végre, hogy tsendesithetnékezt a’ ye

télkedéit, de nem lehete. Járulvg'negyéb _o_kokás

bozza, meg~,i}jedenek tölle ’s magokeihi'iruláka’ Fe

jedelemnek Baton'. IQi/lófnak. _Kit a’ Fejed elsö'b-.en

áreiìáltatott a’ maga Házánálf, -az-utbán'lïordán és Fе

j¢rváronë~meg vifgáltatván,_.a’ dolgplgat, oíròk-ös fog

ságra 'fententziáztatá-’s küldék ai Dévaì Várbataz

поищет:máx стащил: erötelen ¿yérfl amber)

ждут-шит _és 'meg-hala 1;579.__dikj efzt.l _ _

f. _Minii__Mag'yar-’.sfmincl ,Deák ny'elveń fok Египте,

Вес. adore ki David Fстриг, a’ inellyek elöttem :neg-_

машинах; azokat -itCJ-megfemlitem'. ._1.,_Diali/¢`§

вещи Staribari contraprjmam Árticulum Synodi Saá/kien.

_[is, guide Вадима torittoueïiitw, fcripta ‚щ Franci/_img

Davidirßißud. I555..'8~r .fl if' j: Y; ~" .. f '

i( 2)- даты zit mútatásgazJ/Ífennelt Igéjérœk igag értelmëŕé

Seta-_Ha'romrágrál`ta'rrrailattyштате megfejrésérq

‚ ’;тег-{гётёгеЬсу/йохёх/Йдйхёди.5411213ЗИМ 1 567. „4511.

vagyenajálvainiion Eerencznek.- . - _ a _ ' -

(3) ЩИ Magyarázat'milge'pen »az .dimitri/_fugaz Рейд

Ijìwßl-.wlóf Tudományt.' megßomályositotta, és a` Кгфцр

,12.3 Жребий-щит tanitvénminket, miképen ¿pinne megl

да _'ô. Mennyei Sz. ‚мути és~ ö magáról ¿s a.’ _ Sz.'LélekröZ'

bizanyossérlelmet adván.¢f0'ßl€b6.` (115743 394453 .1567' 1,4?

_(4) ...M_-.SL Izófnak _fwiäáfneraomabálleggMagyardzat, a’

gif/"us [СИ/225061, ésaz o {два Ißenségérhl. .gilbeïaliœì l

#nl ` а ’i ' 1568. l

l
l

l
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1568. ‚4. кгг’хрдуш Pokai “_Iakabnak клир-ш:

tsának 4é's Uöv'àri Kapitânn'ygiñak' ajálva.f_f_'_'Y '_ (ч

(5) Tiz napi Vçtélkedés регат: Brevis .Enarratiö

цитат: жителе D_eo Trino@ Chri/lo жирна. __1 568;

ama' Ecaeße Aaa yu11¢.‘4.'11:' " »- д ~ ’f ‘

(6) Litterte convocatoria ad Seniores Ecclejïàruin Supeë

rioris 69'“ щепы-ц Pannoniœ ad {Штат Synoclurn Torda- `

1mm ad 3. Магщ’сйет, ac_lditis Tbç/ìbus ibiderrijlißrictandis

(Мм! jfzaiœ 1'562.l 4. R.' ` ‘  ` ~’ ¿"‘_'j '_

(7) вашими Petri Miliz', quo nomine'Sy'nbfii De-ï

¿recaiga ldocet gebovalitatem 3 ”джигит—Пётр: Patri-f
»arcbis ё‘ 11‘04/10125{псодпбшт1 lÀ'lbce _Taliç 1567. 4.

Typogr. Regius RaphaelIri<;>fi‘1_al'tìel‘. ' _‚

(8) Demmjlratioffalfitatis Войти Petri/:Mélii ö’ re`

нашит; Á'Soyobi/larani’¿oler Amitießsaa. ' Í _ '_ _
Az Atyalm'enr'o'l, Èëjùs»lKri/l11fr'ól, 3571782. Lé

_lekrbl beterenegyp'rérlikáiziók Älliœfyaliœ 156@l rFol. l.

(lo) VáradiDymaiziónakwwgy l/etélkedi'fnek'az еду;
Atya тенты дядина/к Fiárói a’ Э’фп Kri/lußól vés a’ Sz.,L

Метя ядами-шт eli-ßámláiafa Kniffe'.l 569. 4'.' "

(11) Azegy magától-valólielse'ges Iftenrb'l e's ae. _fo' igea

Fia'rói, az Nazareti gefufról, az igaz Meßldfról, теща.
bm a’ Рампа/к és a’I предай/тай mindert' okoskodá ok és ha#>

mis Magngrazaßle megfejtetnek David Ferenlztol 'Kolo/ir.

1571. 4. Vagyonajánlva'áf ’Nagyságos Hagymáíi

linllófnak Tanäts Urnak`„'éerözep¿_ Szólriok Föf

I_fpánlainak.A 3' `_ ' ` ‘l l

(12) Az egy _Atya тете]: ¿s az' ii dlrlott Sz. шт a"

`.I_/Zenségérb"l 'ig'az' 4valla_'ste’tel_ ‘a’ 4„Profe-al
Iáknale és azA Ägo/ioloknak {триад igaa falyaßß'riritl Ira-g

tottDáfvial .Fa-eritztii a’ rnegÁfcßittentt` 'îéj'as'_Kri/iiyiaak
Szalga'ja'tól Xár'oli lPaternal:v és “Маш: Pétemek ïokoskoriaß- "

nok _elìeriefoettelt'ett.'Kolo/fuz 1,571. 44.le . Yagyon ajál»
` . ...Vlifn

„А

`
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va a' Kòrnyáti Békés Gál'párnak Tanárs Urnak ée

Kinrs-tzirtónak.  ‚

' (13) СицГеДЕо edita`XIIL Aprilis Ann. 1579. in Con

I'umm Буден/Едите Latino. Ez utólsó minden mun

kál-közönc. `

 

DEBRETZENI ЕтЬет РА’Ь. $2й1есеп ВеЬге

tzenben,`tanúlt ugyan ott a` Debretzeni Kollegyi~

omban; idegen Oríìágokban-való tanuláfa után legt

Szanhmári, Lofontzi, ’s más Ekkléfiáknak-is Papjok,

végre Debretzenben a’ нашими meg-örökösödött.

Világ-eleibs 'botsátotta e’ következendö' Titulufok

:datt под; munkáit; (1) Ime/1i ауте/сиг az [деп Sá

wŕa'ba' [гит Sz. Sikluß..~ Hét ankaíìokra rendel

песец 1ш1ер1 tanítäibkaç. Nyomt. Kolofv. Woo-dik’

èlìt. 411%." Ez jóvrendel {тапок tudós Munka, az

Ekkléñátôl rendeltetettlnnepekenтактам I"Lolr:ott:`

materiákról. E'mellé vagyon advja a'z Martonfalvi

Gyärgy Debr. Profeffor Kerefztyéni Innepréfröl írotr:

Prédikátziójais. ' i

(2) Gárizim és Ebal: meilyelmek _egyikén {шт a’

штамп Átkoz parantsólt az Щеп.` А’ Bárány Éle

Фене]: Könyve. Vagy az Iüeni миг-татами

és `el~hagyái`r1ak Dekretomának nagy títkárólvaló

clmélkedéfek, Kolofvár. 17o2dik efzt. а. R: E’

könyvben ша réfzekben fzép rendel' впадать а:

el-válaiìtáfi'ól való méllységes Tudományl, a"mellyet

j_ózon elmével ’s Iûeni félelemmel vifgálhat мат;

ёшЬеъ‘,’ ‘sa’ menyire [ìükség kT-is-tanúlhat. Ezen

Könyvetskét Mag-yarbó'i Deákra {этом egy Иве

bergában tunuló Kzrály Márton' nevî'i' Liptó-Vármiegl

glyei T'ó't'Deák, adtz v‘Vernsdoriìufnzxk a’ végre,

hogy ш- meg-vü'gálïán„ aemf hellyefnek leoni meg~ f

“ ‘ ‘ ' — múcac~
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писаний; meil'yet igyekezett-is meg-tselekedni holmi

apróság Dif'putátziókban Wop-.dik вас. Vitebcrg.

(3) Hzßoría Ecole/ía Refmnatœ in Hangaria ¿5° Tran

jiloania. Edidit Frid. Adolph. Lampe Trajeéti An.

i728. 4. Ez fok bajjal ’s'utánna-való járálî'al egy

be fzedegetett Könyv; mellyben tett fáradságát nem

lehet foha eléggé meg-háláini: mivel ha ez affelett'e

fzükséges Könyv nem vól'na, fok jö dolgokat kéte»

lenírtetnénk nem tudni. Alkalmatofságot is ùolgál

пасов: ап'а, hogy máfok jobbat igyekezzenekirni

iz Magyar Ekkiéiìákról.; .

 

DEBRETZENI Tankó MIKLOS. Нанта-а néz~

vc-is a’ neve fzerint vólt Debretzeni, és ott-is tanúlt -

elsöben az Göntzi György keze-alatt. Az-után Sza»

bó litván a' ki vólt Tartzali Pap I 588. ertendö táj

ban a’ maga költségén tam'ttatta Vitebergában, mint

Mentzius Boldisár a’ Vitebergai Profefïor írja: '

Зет а'идит Stepbanus, cui debes шпал fat'entí,

Incolumem Szabo te кайф cupit.

Cajas meorea dum vivi: in Urbe bem'gnam

Senjìßi inМИ: indubitanter орет.

Gyönyöri'ise'ges Deák verfei vagynak; mellyek ñé

tudományáró'l-is tanúbizonyságot téfznek. 

DEBRETZENI `3’AN0s. Bersárerrviiág eleibe

еду Könyvetskët illyen Titulus-alatt: blind ez делят

‘s mind a’ bala'lban fobáßkodáßkkal тег-гадами тёщи! és

valósággabvalóigaa [Ст-фуги. Debi'. 1615-dik ст. ад.

Ez Otto Cqßnannufnak Cbrißiamis Snfpírans nevü Köny

vének Magyarra готами. ' _'

DEBRE

Т
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DEERETZENI ' gni-,11705.l Franeketában 2 anni.

van adottlkivalami Könyvetskét nénielly U_i-'Fejiá

'mentomiSzç Irásbéli helyekröl Deák nyelven, l'65'8«

dik'elìt. 12. R. Ugyan ottlaktában эта; l'zép' Köny
vetskét, a’_1nellyet lrt-'vólt Taddéusfffanos illyenTi

tululial : Conciliatoriurn 'Biblitnm Bibliát egyez'tetö'.

Mellyben meg`mútogatja_ azt, hogy a_'_ Sz. irás ma

'gával nemiellenkezik, Magyarra (отмена, ’s meg

bövitvén kinyomtattatta'I`ra}ekt._1658-dikelzt. SR.

DebretzeniPap korában prédikállottaz Meg-kèrné

nyedéfröl; me-llyet kilis ny'omtattatott illy Tit'ulus

alatt: байте/к meg-keményedqè Debr. _1662-dikelìt. 4R.
ьь..\ь l,

 

DEBRETZENI комм yÄNos. _A’ kiI Fraile.

kérában'lakván az Erofeflbra tanàtsabill ‘sf’ tanításái

ból az Olalz nyelvet rñe'g-tanúlta. '_fArinak-utánna a’
Вводит: gano: Qénévai Ref. Olalz` Papy'Bl bli'ára'_(_)lai`z

nyelven irott tudós Magyarázatjábôl az't, a’ mit az

Énekek Enekére írt vólt ,_ Magyarra Котировка, és Pré

dikátziókba formálván alkalma'ztatáit tett ’s_ki-adta

illyen Titulusalatt: [ßen ajjándélsdnaL-való kereske'dée,

шагу az Enekek Eneke'nek Magyarázatja az Urtól adatott

ajjándéknak mérte'keferint Debr. 1693-dík efzt. 8. R.

Adott-vólt ki ez elött-is.egy Körryyetske't',> melly

nek Titulüffa ez: Отд/е e'let ’senge'je'nek érze'fe.- ` Eze'k az
íráfok jók lés tudófok. " Vólt N. Bajoni Pap. ' “

_ DEBRETZENI T. ЮТУ/{м Рогдйосс’задос;

Világra a’ Perkinlius íráliból egy Könyvetskét, illy

nevezettel: Kettiis kereßt és каш-гимн nyb'gii Кате/(1

tye'n embernek orfvosla'fa , a' Satán kise'rteti-ellen lvaló Lellei

fegyver. Debr. 1685. 12.

DEERE.
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DEBRETZENI PETER. 'Magyarra foi-dimm

Kégélius Filep `Elmélkedéfeit; melly Imádságokkal

meg-Vagyon elegyitve. Nyomt. Bartfán 1639-dik

ei'zt. 12. Réiz. Az-_után Kolofv. 1738-dik ст. 8.8.

 

' DEIDRIK GTORGT. Vólt a’ Tekei Papnak ñ

ia; a’ ki tanúlt Beitertzén, Kolosváratt, de kivált

Patakon; meg-tetizik mind az édes Atyja {zavaibol,

a’ki mikor Árgentinába maga elöl el botsátotta, ’s

mint Atya intette', beiìc'lli azt is, hogy igyekezte tí,

nitatni, ’s igy fzóll;

Stir bene; пес Patriis jblummoflò ca_/ira Даши:

Oris; Риг-Миш quœ jàcer orda сот.

Verùm Pannonicas etiam trargßm'ßus ad Urbe:

Pingvia, qua Bodrogus pi/Èifer area jècat.

Mind a’ maga irásiból, a’ ki igen izép verfekkel le

irta az ~o" egéiì Argentinába-való útazását, Tekén el

kezdvén valamerre ment,Sáros-Patakot igy köfzönti:

Urbsfal-ve Patakina viris bene cognita дойдя,

- Peítare perpetuum non abitura meo.

Te фото: bou/ì valut ex Нашим liquores,

Artibus ingenz'um perpoliente meum.

Те Ybor-œonynms, te (afar quando colebat,

Отит Pimplœi lumen нищие rbori.

Pannoniœ ante alias., memini, feliciter una.

Tollebas Urbes [Мета ad alta сарш. y

Ki-aclta az ú'tazását, és az Ввинти: Argentiniai hí

res Profeilbrnakis halálát I589-dik eht. Argentina

Ьап. A"veri`ek igen iìépek, ’s meg-mútatiák, hogy

lkkor-is tudtak az Erdélyi так és oskolák Deákúl.

Vólt a’ Szebeni o_skolában 1591-dik ст. Leélar,

adott-is köz kézre holmi Verfetskéket. ‚

DEME
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οΕΜε1Εκ Μω·ΟΝ Κω” Γεῇέτνεἱτἰ Ν. ὶ

ΡτεεροΙτ, ιιὸοττ-Μ ε” Κδιητνετ ΠΙγετι τἰτιιΙυίΠιΙ: έ'

δε. Ηάτοπ4:άριαΙε, απ απ: σε έτράπαΙε έ: Πισω έ: δε.

Ζ.έΖεϊεπεΙτ Βάτοτκ υα!όεάέο: .ζίξοπέ δωπέΖμΙ:πετ @χ €έσε ΜΗ:

έ: σωπεπΖ”δ ]/ΖεπτέμΕτϋ2-υα2ό Κότπειἰ Ιεϋ2;ϋπσέ8ε: έ: Λΐρώο|ἰ

δ2επτ-εω-βάεκατ £άυςβέἔε: ΗΜ, πωωμ έ: Τπόσυτάσ:ηγα.

ΙίοΙοεν. 1732-ό1Ιτ Μάτ. η.. Κ.

υεΝοετεο1 Μπακ.. ΚοΙοενέττ Ρτϋϊετεττ ω.

_ τείΒέ8ΒόΙἰ Νεπποε ΡιεκπόΙγοΚ έΙτεΙ. Ηει::ΜΒαπτνεΙώ τει

` πιύΜΓει ιιτέτι τπεπτ ει' Νέωετ οτθάεί έε ει: ΗοΙΙάπὸἱεὶ

ΟεΚοΙ€Ι‹Μ τεπιᾶΙτιἰε ει' τπεΙ!γεΙώοπ ΜΒ: Μθοιπτώτιπ

Παπ τ6Ιτόττέ Ιπιτιεπ1 τι' ·ΙΒϋΚεόμε τιιάοπιάτηοΡωτ Θ·

- τέτιγετι τπε8.ταούΙτει. ΚΠΕΡιά ]όνέπ ΕτεΙ6ΙγΒε, τηιΏει

τοττ ε” ὶὸεἰε Κο!οενέτεττ ει' 82ἰ1Ιτἔἰ ΗείτοΙσ16Ι. Απ·

τω: ιιτέρωι Ιεττ Επγε‹ὶὶ Πρμ, 68 :ποπ Τι·ειΙττι1εΒεπ ζ

8επὶοι·, ε” ι1εντ:ετεε εττιΒει·. Μίε πιέέ οι Ατγ]ει

Ιιέ2έπέΙ τόΙτ6ττε π ἱὸὅτ, Μ: οι” Ι(δτιγνετε!τέτ ἰΙΙγεπ¦

τἱτυΙιιε τιΙεττ, 'ε Κόιόπε6€εΒέ-κτεττε: ;Κϋ·υ2‹ἰ έκατσ

πιέα, τπεΖΖχεΖ ει' Ν δεοσπΙ:Μ ΚάΜΙ (Μάης), Ραρτια!ε α' δε.ΒέΜα [ε£ὅΖ--υαΖὐ ο!ετ:ιτό .ίκτῇὲ; υπε!Ι_γετ ια δ ίὅΖΖε 'Ιδίων 1

τηε2·ι»·ο /οπίέτο2τ Βίϋ22α]άκαΙε @Ντάτα &έωε:ετεετ, τπὶπάοπ πέ

 

· [Μπι :πεὲ··υῇεέ2τατ2ἐ, σέ: Δεωβείεω2πά Κάυ·οΜ θάΦάτ έ:

εω-πω ΜύΖωσ· .4ΙΙ:επ απ ΜΜΜ ΜαπΙεάῇοΚΚαΖ 68:Υϋπ ρατ

πωσ: κασία›έκετ ψυτο2ψ Μ! [ςΖΤ/Ωὐαιἰέτατκ‹:Ε τι” παἔχ Ι:- =

ΜΜΕ βέεάε!Μέ6ϋ!, ΒεκἔεΖοἔὶ Ρότα· άΖαιΖ. Ρε]έτν. 163ο

Με σάιτ. πο.. Κ. Κει·εΙἑτι1τἰ ΡΜ Γε]ετνάτὶ ΡτοΐοίΤοι·ΐ

~ εποΙ π' νετΓοΙ Μ3Ω6πτόττε:

Ώἰε ςιιΜ πρι: ΙίάΜ£ @ται πτεπιία Μίπιττα Μόπάτέ

Ριπ8ατ? Μεπ‹ἰα [αστε. ΒεπἔεΙε8ἰπε ρωεω.

ΒΕΚΕΤ8ΚΕΙ 14ΜΒκυε. #τωττ Η ι-πωωμ

άΙοεπι€ε.Νόπιοτ οι·ΙΜΒΒω: φαι ἱό!-ἱε ωε8-τσιπύΙτει νύΙτ 1

. ει' τω.



` Με. · ό;

ει' ΡιϋΚεέμε ευάοιπάογοΚατ.6ε είπγεΙνεΙτετ. Α' 'ΣἰἱὸόΙ;

πγεΙνεΙποτ ο!Ιγ 4:ϋΙζέΙετεΓου τυότει, 11ο” ει' '8ΜόΚ Με

Ιετετι: '$ἰἀόΜΚ έΙΙΙτειπάΙ: Ιετατιἱ. Εεεε νόΙΙ: νέτειά1

Ρερρέ, 68 ιξεγειτι ΑΒΒπτι ει' ΜνειωΙΜπ ΙιόΙτ-ωο8 1603.

«Με εθ.τεοόϋ νόεε ΐεΙέ. ]εΙ€τι νόΙτ α'.]Μεά)εΠ ΟτΡμΞε

Ιόεέη 4ϊ @ΜΠΕ είπε . δοΚ υγοφοτυεέιεοτ Ιέιτο.1:1: Χ

Βέτοτί 8ὶΒπ1οιι‹1 ΒόΙάοετοΙει:ι 01°ΩέιΒΪεἰΓε πω, εε Σε

ΒέΙ`Επ ἱᾶ6]έΒ€π.~ !μιπΦΠέρ όε τυ6ύε ΜοΒγετέεεε03:

Μ: Ωϋ!επο8.€?ήγσΝϋηΚϋπ τι' Β61ηεἱαΙὡοι Ιτοττ Ι.εύ·ε-5!»

τε; ιιιεΙΙῖγἔσὸΙ€ απ' τἱ:ιιΙιιΙΓει:κ έ' δε. Ράι.ω!ρη/2οέ ΖΑ

·υσΙε, πιε2Ι5ωτ έ” ει' ΙζώπιιΙ:ύ!2ΚαΜφΜΜοΖη ΜΒΜ,- 197.!.

ΜΜ2%ύΜι ππάεΙτετεττ,· έ; εἴ δε, ΙΜ: Μεἔ-ΜΩα.

πίε2α2οπτ Βεπτ:Μ ΜικΜπ ?Μιά ΜΗ Ρα]ΐ2ου·:άΖω. Βάι.

16ο3-άΞΙτεΡα. Α, Κ. :ΤΩ ἰεετι τυά6ε: Ριόρ.ΜιιοΙκα,

'ο ιπὶητ-Ιιο8)τ ει' ΙενόΙ ἰε ὶιἐετι Εοπτρ8.·6; εἴ ΗΠ11εΚ

πενειετεξ =ΑεειΖετείτ 'ίο`ἔΙαῆει .ωειΒέιΒστη ή” 21π12Κ

Μεεγετά2πτ]ε4ζεί=ιξρ τουιΜέε π16άεΙειΙ πιο εΙό πω.

. · "Γ · ' χ τ· · ' . Ω

 

·κΒΞδΒΜ/Κ $;έιτη1ει2οτ:τ αεγ ΒέίἰεπΊεΚό

δεέεΓνέςϊ-Κ=όέτ Ιε86τηττόΙ, ει" Η θέτρεπεΙ:;ι·ύΙ ε"

822ό88 Ιιό26ηεέΒεε οτώει·πεΚ' νοετε νωει-εΙ ε' 1Μηγέτ,

ω Βόει·ε: ΝπΠ:8:ε? ΜΒΜ , ει' ΕΜΗ ίάϋΙεταιέ ·Βέ/2 ΜΜΜ_

Πεγκιπ·επτιοΕ '82 επιΒετηεΙ; ΜΜΜ Β]όϊδάφαίαΙ©Μ.

~Ι:ώΖ:» έ 4Μάττοκ,' ΜΚ ΜΜΜ ΜἱΜΙγ Μπι: νόΙτ ΚσΙοενέ

ή Ριμέ·Μέ1·τω1τό!ό·ΜείΕετ, ί;ιέρ= Ιἐυἀ0πηιἰ11γοΙ:-ἐ1.

ω Μερα] :ΜΒ πεπποε1ενόπωε8οΙαιτ, 'ε (ὶόΡννῇ|ή8ἱ

·ι;ἰΩιεΙΒἐΒζι·ε πεππεΙνέτι Μει·οόάΙφιΕπ.Ψ Μάι2ο;»Μ.

· νειί:ετεττ: ε' νάτοΓτόΙ, ωεΙ!γΒεπ ΡιϋΙετεττ-, ,έ πατά

τετετε;" Θ:: Κειάεςτο ·τπιιιἰΙάεέτ-ἱε, όεΤο!γτάττει ·οΒγ

ἱόεἰε, β-τεωόυγε_ό€ετ.·πγι?ιῇτοττ τω: Μππιτ ειττάξ,

11ο" βνεπόδΙπεπ ποιπΙεπιπ: ιπόΙεό 6Ω1ς6Ζε·π [Εξω

ό$πεδεό86οεΙς. Α'›Ρέρεἰ Ρέιτἱ2 Ιππε·ΒέΒ Ραμ όε Εε

~ροτεετ αιωΙτ.εάϋύΙ ωσιιώιΐ δάϊ08-ΡαΕ8Μέ Χο11έ8Υἱ0ωω

- › Ε οπω
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τεπ`ὐΙι1ἰ; π; ΙποΙοττ ΩοτΒιιΙιτπιτοε τεούΙέΐι έε β ττω8·η

νΠεΙόεε έ!τει!;ς Με): ΚεἀνεΙΒέΒετ ίπτωτε πιἱτιἀοπεΒ

εΙδττ: τυει€έπειΚι -Αόειτοττ απ11τώιιΙ ει' πω”, ΠΠ εφΙ:»ε:

Βοτεἱω Ιί'ινάηΠόνετέΒεμ 'ει' ΚΙοϋιιΒιιΜ Πτίωκ ιπεΙ6

Μ, ΜΚ ΒοτεΚειὶποΙ: ΜοΠοΙιει .ΠΜ νοΙέπει!μ Π” Μ.

ΓεΙτε ὶττ-ἰε πιειεότ, Μ" ε'·τ113εγ Μέγα ΠΠ ειυΒε;·

:ηέΙΩόπεΙτ ΜΜΜ, π' Μ: παρ -Ι4·ὅ!τεέἐέτιρΙ£Ι-τἴἰ!ὸεπε

ΗοΙΙἐΠόἱ6ὶπει' ταηι5Με ΜΜέέα·1:. ΕοΕ:οΒΒΘ:Π:ἱε παω;

ΒώΙ·άοςεέιεε, ἐποσ Ι.εΜΜι τπετινέτι ΚφΙετιἀῇνε μια;;

Ίπιθ26-2Ιά, ει' ΜπόΓ αΙιΙζοτ ΗΙτι€ΓοΒΒ έε·ξοβΜ:μηίτό Βεψ

_ 8.γἰοπιΒειπ :παπι νόΙτ. Ει.ὶεεπ ωε&Κεάνωτέ, έε_ύεγ

ὶ8εεεοττα·-ἀοὶΒειΦπ, Μι” Μι!" εΗιτοπάόΙ: Μπιτ Μπετ

πε ωοΙΙεττ:α- Ήιοι·ΒαΙππτοϊ6:1 ει' θιϋΙζεέεεε τιιόοωόπη

Με” 6ο Ι:Μί4ε3ιιι ετοόεπίπγεΙνεΚετ 68 ει° δε· Ιτέίο

:Κατ ῇ6Ι ωε8-ΜπάΙτει. ._ π η Η·

. νωέη·5Μω ΕτόάΙγώε σεΙεδΒεπ υσέγετι @ΜΗ Πέμ

.εέ:ΜΙΜ Βεριπ21Κ·"τόσετεπτ.; ·όε :ῇό,·ἱ1$το;π1°ιἰπὸεηἴεΙΔβ ρ!

τετῇεὁνέιι 1671 -ὸὶΙ‹`εΩτ. ει' ΤΙ1εοὶο8ὶἔ$τ τεπίτό Πηγε

εάί-~Ρωδέίΐστε98τε·άΙΗτετστέ; ΤαᾶπΙτο:τ:ιἱττω; ἰῆικέΒ- -

μ” ειΐΗεἰνέτἑΙτει Κζοηίε$ότ, ·=Ρ:ι!ε-τἰι›:ι'Κ-6τόΙ‹έῦίῖ:, 68 ἰ

κι' ΧοΙετ2έ]ιιε δπωωπιι ί)οΕΜπα·όε Πεάσο 8 Τς|ἰαυπσκ- '

.ωτ·Βοα δοΜπ κ·ὁΙ1;έἱ°:εΙ: ἱ:ἰεγεἰ·Ι‹ἰΚ4ότο£_νέὸοΙτέΚ

πέΙταεΙσπύΓΤοΕ-ΗΜ τένεΕπέΓοΚΚο!, ο' Μ: να”, :και

-έπεισέΙο ε'τυόοππόπωγέτ, να” έττει1Μιεπι ε!σει·τάΙα

Ήίά€σοχ Κ'626πε:58εε 53πε1:ΜιτΚωπότόπ π673'-ὸἱΚ σάιτ.

ιμη-ω;εωωτοω .'ε τοΩ.α=Ι‹ετ6ὶι1 ετϋ8: νάναι, ΙπόΜε

-πα8γ-ΜΡιοπωΙ τεπιπτοτε,'ε Μέσι ιιτεΣτι-ἰο-μβ 0παΙέΚε

`.Ζε2ετε ΙκιΒγοε;.·

<Ρὁἴπἔτεἰ2ὶ 11έποε, (ει' ΡατεΙ:ι·όΙ Μπι τόμο Ετο!όΒΦε

@Με ,Βήῇὰοεό ΚοΙιέἔγἰοιτιηειΚ οεγἰΚ 4ΡτοίεΙΤοτε, σε·

ὲνε2επεΓετι Μ ··ΚόΙτ νόΙτ ο1Ιεξιπο., είε ίπ ε8γ ΜΜηνετ,

ωεΗγετ πενΜετ.8722ειωΜω&; 1°πεΙΜοοτι αΙκεψ. τούτο

::ἔεΙ:13ἰ ει? ΚοΙττεἐῇω .Μ01πιο 'ε. 1:πάοπΜπηγά6εο-νειΙό

ψ: °· ' .Η ΜΒέΚΕΙΩ
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ΒίΒόΙωτ; κτιεΙΙγε:Ι επεεάιμςγ26ττε-ωεε, έηϋσεΓιαβΙ+

νέο ΜΜΜ, Ιτοἔγωεπι ΜεΙΙ)·εΓοι; ΗΕ·5Ιτα ε2ο!ιο;61

νέτΙζεΚετ; οι'1πεΙΙΒΜεωαπ η'.Κ.ο1ετ:ὲῇ7υεμίτέῦϋειή,ΜΒ

ηεηπ ἱΠΜΒΒ ει' ΡόΓεΙιέ:ἰ εΙππέ]έϋότι-τεΙάΙτατωΙα Εκ

111ἰικὶ ΒεέΚ, τιπἰπό Μπξεγες 1 γεΙνετι-νει'ό ΙτάεάνειΙ Βέ·

Η Μέττστι· ττιοΒ-Μύτει!ετιν ΙιεΙΙ)πεΤουΙιεΙτ 1ειπή;Υ @και

ει' δ:»Πώιψύ! 82 εΐ-Ί5έί=ιέό'ΜΝᾶΟΕΕἱΪ€ΠΠ,πΉΧοπ· :Ρ6ίεΙχἐ2ἰ ;Γεξέτ-Θέττό! Κο!οΐνά1·τα ΚἱΉἀϋτω τι' ΤΩ

ισο8%Πέϋε , α' ΠεέΚο1π Τζυγει:Ιεπ Μ8τέττε!τ ΜΚαὶΙἐε

8δήοωΙπι.- είι·οετΘΕΜι62,. οτε νιε·ιμ3όεεεΙωάτεΙα ;,·πιμω

Ικα:: Βπιγεϋἰ ΒόειΜΒοάΒιω νένόη ω νε8γοπαιΤίΓα

τἰειιγύῇοΚΒω1 ω' τὶτΙ`οτι:Ιιἰ»νε;τέΙ‹, ο”ω Ιεϋ2ϋ1:1: έα

ΙωΓοπΙ‹έτιτ Μ»Μπάκα , .&αροτέιι·Ιο·ΙττάΙ: ; εὸἀὶμμεἰω

οἱ: εἶ'_ἰ·`εῇἐτ=υέα·ὶ 1)€έΜΜε, ΒοΒγ.ΑΘΡιτε πε νεεγ61η

νΕπόέεεΜέΚ ,- ν1ΜΜ. :ένω ιὶτκοπμ σιωωω14 Με

Επι( ρωΈ ηω_Μ.επω‹ωω ωε«ωιωιζ, ω μ'@ε

ΕΜΣ” π' 15Ρ08Πεεωόκκι;6ιω ειᾶὸἱε. ΙΝΕ Μ·άτωώ

.€ε ει: οΗωι:9νε16 04$Ε<ΒεέΚύΙ·6ΜΜέγετύΙ ε1-ΜΜ- χ

£8Πθ'.ἔ8ῖ·11€ὶΪ9Ἑ€ἰ€Π_Νἐἐἱ0Ϊύ.ίΐέ8Π3Ϊἰί ΡόΓειΒέ:ΐ δ)Φ `

Μάα--μ1€€-φύΜΕτα:Ι5 ττΜὐΙτ-Κὶ Ι)έ(Τ Μέττοιι εΪ-νἱΙέεἐ

ΜΒ 169ΜὸἰΚ εΩτ..ΙιΙΗ11ίἱιΔΙτ;ΧἴΙ.ΥὡόὶΚ πειρβω «ο

] -`-·ΐ .! -;·τ.ἶἔἶ: ; ·· . ]- ·_ιὶ:·`€| 7τήμ· οπωτιω4Ζ4;ω @Μεεκ πω! «Πεκ. αειθω

Ιἱε, ξέ8:88881°ΙΙΒΜ·:ἰΙἰοροτῇάΒεπ-Μώ£οπύΜΐ2, @πιπΙ:Μ- `

@παπι Επγε65 Βο1ἱ|ἐεγἱ0ῖῖ1ἶῆᾶΠ:ύ8=ΡΐΐΠΗ.ΠΠΠΠξ-Α··

;Ϊ8ἀἐΒΞΪάἘ'Β ΕΦΗ νύδτι-ώδόΒε11 ΒάδΚΩΠ.-·ΗΡΡά;ΐό€ ΜΙΒ

.ίοΗτΑΒΥβ€Ε9ϊτ ώ Νε; Βπγε‹ὶἱ πέρσ€ ›θ4γϋΙεΚει€εΒα,

ει ΜΜΜ: ί0]γτ8τνέπἔἰἱ$79ὶ4Ιέτ, τέτοιο: ο” Ττε!έττισ

$ωστένω 126ΜΗΚ +εΡιτ-. Με Ετ46ω«ιΕΜΜεκ.Βο

| ωφτω ὶΝότεςὶυΓοΜειω ¦ΜεΕγαΙΝ1ίο;έάτοετου'ο Μπω

_.ω.ε5 Βρ:Μεοττει ΟΠο:κώΙβμως ΓϊΩηἘΖὶιη?ε]γωϊ·ὶῇΦ

σε: ΒΘΡιέΙΒετέετδΙ Ποπ ΓιέΡ Ι:ϋ11γνετε!πέβε ἰΙΙγ·€ἰ

τιι1υΒ`αΙ: Μ' ὰυ;;νε!ἐσβέἔ4ὶἐ:πϋ£ ΜΜΜ. ΟΜΜ5μΝεοω·

.: ·›.ἱ Β · τεκτα



6: 112.” τε

εειιειτΜΜιἔ Μα;; ω». ·Βε:6π€11'ε=ΗΜν68ὶ `Νατ11ε8]ιι- `

Ιἱιἰιἱπεμ)ηέΙ1ειἰ ΜόΈ 14.· Β. Βστοε-]επ«Ή Κοϊ‹Ια 8ἰ8

επιστιι;!ε Πι· Κεεχεε·υ πηγα·Μ$Ισόεόνε1. Π. 82εΒει1.

1761--:ϋΙε παω. 8.”ΚΣ'έ` .Α Δ Ε μ .

.. · >,·)·Ι.., ί. '-|Σ_~ ί .. Ε. 2ής · ή .

. ~ :σε 22; 12αΜοιι··3:4Νοε. :2Μ28γετ.ρτΡιέεοεΕ

ΜέψώτέΠέϋόΙ:Μωεωτη €1'.·ι2ιέΙ!γ Βοτοπογεεέ8- ἔ

`πεπειτεταπ.·ε·ΤύΜωτώωτω: ιΜπότΤοπτ ἰ8ιοιΗ ?ιέ

ρεωΧ3Με26 #ΜΜι·επίτε θε1Ε6ΜΜπ Η ΠΜ2$ ΕΜ

έει σεΙζο!έτει εῇὶἔςυπὸστ» νάΙΞε1ό. @Τει ΒΜΒει·ΛοΙωφ.

εεΉιΙστη :Χ Ζἰιπ'ι” ΒΘΜΙΒΜ:ΒΖ›ἴΒὶὸϋΚ' πγἑΙνσΙσοπ.

Μπτν€έ `11ίει8ιι ΈιάΕριαΕ .πγεΙνθΒετ νΤ111τιϊΙτ ΒέΒτετιεπε

απόπνΚ.όΙ08νάπ:Μ,αι·ά·-·Ι3έΙοττ ειΧΙέοι· Μτεε

πεεχεθοΜΜΜΒσ€›Εέωουετο68666 Μτοττ' ει' απ» π

Βο!Τοππίε ΒάΠΐΝΜΜαΤέπέω ΠτιππΙτ, 1ε"Ιτίπι'

ἡΜΝ 'ε8γϋττ&τΒΚϋΜ6ττ65Νέπιπι ότΡιέ8Βε ΜΜΜ ΜΙ

ΉΣωμ·881ί13Ιθω.;Ί1Βοτπ:Η569ϋά··ΒΙΏιτάωνΜ Μ' νΒοικ$ '

ΗΓοϊδεδι·6. ϋ$ι@πτἰ#Βἐϋ›Ηὶ1Γ€τἱεἐιτΒ"Πι·ΒΜΙ5 ΜέπτωοΚ ἔ

 

· ΒΜΜὶΕἐ!ἰἐτ;έΙἶ6ΖόΡΨέτ86έΠεΜνομιά Ο]τσΠΡειίΒιίϋπ ἔ

Μ; έΜ6”ιεΙον46ειΜ ΒΜἱἱέιΒἐι ,; ' νό:Γσεϋ6Βε , Ι..επ8γεΙ στ.

?ιέ8Βα$ ΣΡτΜΪἰέΒἑῷΡὅτΠθΐἔΠὶἔΒζ, °ΜάΓΙζἱὡ8υ`ὡΕἔόμ ὶ

ΜροότειΚ νὶτέΒετ έΒεπ 1587 - άΙΙ(_είπ- Δ; )Ί0!0ϊϊ 1

Μἰἰῇ«ΕὶΒ>ω Μέ Όωεωκεα> π»-σεω.ω·υ»- ἔ
›·ΒιιΕκσΙισέγθτυφπςγ>Μ%υε· 8ΜΜί6ΜΜΒ5%“80ω·

-ϋοά·8:Ι.Μ·216 ›·:υ1-.·ΐιμωπ >ΒΜ··Μϋ7ΜΜ,τε'

Κπνέι56:::1 Ρ8ϊΚ88)ΜΕΖΘ|Ιάβυ€ΘΨ$€θΦι: τηπέωέτω2

αωωωω.ωΜρω π·Φωγώτο·Μ6= =ενόυ·ινω

ΗΕπ&Μα.ΏΜ ' ο8>`ΐΤι›@ὸιι4άογϋΉτ€μ'·'ϊ· . ' Ν” ·

.εειέῆϋω;ω· _χπωεεοτε,-Θ*;!ωτε-ε2 παω π πι.

- ῇ1ΨΘΠὴΜαε°ἶΙ2τΒ: --δμΜΒΜ !π_|ΐΜΜπα «ω·11πέαπαε, Ρα[ράΜέ ·φασβάσωπι

 

8: Κέ/Ρ·Μ|ω”ΜΜΕ 6[;ίϋϋΕ8ησσυφτωβσκ @ΜΙ 92;;

·Μαπ$μΒισά> .Με 4593;-2Ππω η.

·ε3ω › · 1 Δ · ε- τα



- τ_...... · ή

1.ωω τ2:τττττοττω .Β6Π_τ2τεαωτωτι6 τωΠΔύιέ·

ίοΙ1τό1 @με Έξτεβς1;ΒέΒα-νετό-έτΚρ2όἴεΚἰ8 _5Ι1τμττω.

ΜΒΜ: Ηοόοεροτ£σρπ Μπρτίσ Τταπ/ίωαρίσ2, ΜΖωέςέ,Ιζω

   

_|ἱτ£, βιο. νὶτεΒ. τ6872 τι. Εεε-Μπι Μειέγετ.κςτξιέ€- '

Ποτ-Β ΗἱίὶότἰΔῇἐτ, ε'·ίοΙτ Ιτό1τεωόυγοΚτό! ]_-ωρθττττι·

είται ἰεετι Μ: π1εΠγ ΗΠτότίετ 1695ωΙΞΙς ετ2τζή-φόε

νόΙτ ετΠτνόιώ Μ11τΙ‹ῇε Υττιό:_ΡεΙτιτ1πιιε ΒΒ:ΙζστέΒέι·

ῇἐτωτι; ιὶο Μονά τεττ η: ιιτάι1,γ ΒΙΒΜτωω.τ Ιμιμη;εγ

Μ: Με ιιΒγειι1 εΙ-νεΡιι:ττ, ωἰνε1 Με;; Μοΐο:1-νήζ!;τη -

τινα, ει' Μ οΙνσΡω οΠγπη ΔτεὶΠιι·Ε›ἱ_ΖοτιγεέιΒοτ τεττ-·;;ή!

Μ, Ιω” αυτιά! ΡΜ Η5ττ6τΞάτ,:2ἶῇ_Με8γετ.άρ1ερΚτει

που: οΙνειΓοττ. Δτἔεπτἰττάϋπη ΙειΚτώεπ τιὸοττ,ΥἐῇάΒ

κι Βε6Ιτ 65 Μ28γειτηγεΙνευ εἔγ Ι:ϋπττνετε!τέτ)φεΙγ

ΜΙ: τΙτυΙι1ΙΤε: Ι.ΜΙΖισ Αάα8άρταπι- @ετων (Μςατέσσηιω.

82ϋΙτεόεεε έ:: Ιιειθ.οοε Κότιγνετ8Ιτα 4· γ. ›

ωττω: :ΗΜ ΜΑΤΤ.4ε. ω” ντεοτα.νω

ὸἐΙγΙσοτι νόΙτ ύεγ·ΙέτἰὲἱΚ ΙᾶϋἐετὲεότιεΚ Ιπε!!γτε: . α' επεΠγ

ο.ΒΙπωπ ἱὸὅΒεη, ωἱΙτοι· Ι.ύεοίτ, ΠΡράτζ ΙἰέτἐπΓε-`

ΜΗ: ΜεεγετοΙτ ΙειΙττέΙτ, ι16ρέεαΜ:189ετ νέιβετντ$Ιττ

ΗοΙ ττιούΙτ ωΧνωκκ Ω:ττοεΙτ ει εΙοἱπ (ΜΜτωΑΒΒβγ

:Μακ ν5τεΒετΒέΒοη 1529 -ώΙτ @ο ωεΒ-Εοτὸύὶτ,τιἱἱὴτ

τι1όόε ἐεωΒοτττ Ι.υτέι· έε ··ΜέΙἔι1]ττοι1'ύ8γ Βεττἱἔ·ΒτὁΚ)

τιεΙιέ: πιο8- ωοΙπὸειτιἰ.^ ΝέΙτεπι· ιτε;; ·τοτίὲἱΙτ_τΪ Μ” π'

Βιιόεύ ΟεΙτομΒειη ίοΙγτΑττε τειπύΙέεἀτ; πποΙΙγΒτη ήπε

ι!Ηι ε?ιτει1όϋ.τάψεπ_τωΙτοττ (Μπέω δίκιο”, τι' Μ Ά'

Μέττγ6ε ΚὶτέΙγ τΒὸϋὶἰοτὁΚ/έιῇέϋ°εη ΒὶΒἰἰοτέΚέτἰυε, Κότ1γ·

νοε Μεάιπι!ς 8ο«ΜΓι:Ιό]ε νόΙτ,·βε οι ΟεΙτοΙ;!ιβειπ από·

τό [.εδτοτ, Ρτο[ςβοΐ·,ίτειπίτοτττι' τι; ὶεει: ΤυόοττιτίιΒγτ,

ει' Ιτἰτ ει' ·Βειι·ΙιτοΙτ νάάοΙ:5ΓοΚτα, Λειτττ··ίο8εέΒΒΜε νε

:ιεττεΚ νειΙει_. (α) ` · _ _ : "

Υ

τ ., τ τ '' Ϊ @έ

(α);_ Κάτω !ίιιητάιΜΜ ω” 'Ττ

τποπ Μ ΜΜΜ 1523 .
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Ι.εέ εΙεδ ΜΜΕ άι ει' Ι5έναϊΜάρτγέε; ιι' Μ α' Βε-1

·Έ6ι·ιπέΕ:ἰόιιεΚ ΒειῇπεΜο ει: ὶίἙειι-ΒεΡιόὸὸΠεΚ--Εέω-;

φ':&ίεε$€ ε86Ιά ΜειΒγει· οτΙ:ιάεΒειπ «Ω- Βοι·όοΖω, έε

Β' ειιάατΙοηεά8 Μσω:ΜόΒεπ ϋΙδ)οπ1Βοι·οΙςπεΙεπ' ΜΗ·

εοΓεύεοτ τπο8-ωύτατι:ει: πΙΡεἐεπ ·ΒεΙ=ι6‹Ιο άΙετετ -οόόὶ

·1ιεπγει·όπεΚ όόείΒόεόπωεμςόΠοΙ;εττε, 'ει ΙιοΙἰιεττεμ

Τέιπποτ1: ε: Βιιόότι, Ρέρέο, ·δέτνέτσι1,%ί βειΙειτοι1

11ιοΙΙετ:, ΒόΒει ωοΙΙοτε, ΚαΓΜι1·, ει" ΤὶΡω Ιζϋ1·ϋΙ, ει'

48ΔΙάεγΒειπ ίοΙωΙποε ει' ταόειεΙευεέ8ΠειΚ, 'ε11:ειΒοηά

1ιμκ1«οω4Μυο1 Κϊ-νοττ:.,· 68 τω: πωωι:οα α' τιμ

> όβτηέόγο3ετε. ΜἰιπΙ ΡοτὸἰιτάιπὸυεΚ, 'ο τπὶιπΙ ]έποε

·ΚϊιτάΙγοειΚ ἴ088έ82ἱΜ -οῇτεττόΚ εοπο& :ιΙαιτόΙ; άε αι

όοπ16ηπγε ωεΒ-νἰΓ8εἱ!τετνάπ, Θε Ρ:›τωζ τιιΙέι1πειτνόηι

- εΠποτεέπετοΕΕ. ΑΖ Πι·εικ Μάτ Μ" ΚοάνοΓεόΒε ύ6Ιτ:Ϊ

(Μ/`ρά;· πει" ο», Γο ΚΜΙ% ΐο ΡϋΐρρΙ:ϋΚ Άει-ζ

-τηε]φ-ΚΙ:αΙρεω έρη;!0Βζέη, σ” ἰρὶεἰἔ Ετε!ά16η "μμ

88$1°1€ΙΙι;ΕΕ τε;·_ςφτηἶ _ιβολ ές_.;ηζ1ςοτ Ει6!!;-_ιι1εβ ΒΙ

αφΠ1ΜΗιο ;
· -

_ · Βφτρέιτοτε-Ιςἰ Βει!!ςΏγεΙνει1 ΙιοΙωΙ Ι:όπγνεΙτε8μίΙΙγ

$3τωμβξι!; (1)·ΌΜτ2αΜΙο άσ βσπα, ε” με: /ιρπ_ Βεα$ρωυι

μη2υη, μα! Μηαφιοπι, Με αΜΜ @Με ό”, .Δ..ἴ2ςτπ,

έω)#ωΡ“ί$ έηΊΜΒ.(Μ >9ἰ°ᾶ"ΪΜ · ΡΘΗΜ69πϋΜΜ

·βέτω.Ππέαταω..ΒΜ. .4πικο ι_ς?,αμ _ ϊ ” ρ” .

> @Ψ @ΙΜ «Μταπω. ΡτφΜπουφ"/“ΜΜ 02%·

μη ΏΜ/ήαΜ σὸπ;£ηεπ2ἰπτκ, ωπιπι Ισπὶοᾶα.σ σαι/αυτι; Μάο·

-€ΗΒαπσώαπ5 Οτη;οήέ δω;εό!επ/ξτ,. ραΜα28Μαυτ Ζ)έ·υα2

7ζ]ηςατωοπ. ώστε: η”. ,_ η -. .Δ

"(3) .4τ2ΙσπΖη έκ ςμώα,ε ΜΜΜ; Ζ)έυαέ Ππειιπιε ?έρπ

ιι3φ βρω _Ρθ“Α 3Ψ"Μ [Ότο βοη/ϊαηψηβ εαεαπιέπιπω

ε/ἰ, τοπ/αφή. - ( χ !·ω ` - Γ

-4) Δ' νειΙΙέε ΓυΜππέ]έ9 παο86ϋπη ίο;;Ι:ιΙό εέγ @Με

°.11ιεΠ;:Η.1πο.ίΞω.ίε..εΖωΙΩειπΞ τ:1&τε1ετΒε11 έΙίΜΒ·»

ΠΐθΙΙΜεψ Μ2άδάέΚ;· ΜΜΜ: επεΙσπεώ 52236 εαι»ηε2Μπ2.

μμ έα Ζ)!Ο&ΖΕ
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Ζ)Π)82Β(Μ-3%Νέ)8Γ Α' Μ ΑΚεάέωπιίτεπώΙά·

ία ι.ιτέκι Με Ηέκἐἰεἰ- Ροιόρεί ΕτάέΙγΒεα; οι παω $άτοε

?ετε!:ξ Μ. οι·&είβω.υ. Μεἔγατι°ει Γοτώεοται Πάει! θά·

22ΜΜΕ ει”Ἑἐοτείἄ.τγόπ νειΙΜε' ὶ8ει2εάεἐτὸΙ ποτε Ιιϋτιγ.

Με. Μέυρυι·86. ι;·Βἰ-ᾶ1Ιὲ ΦΠ Νγοιητπωτοά. ει

8νὲτιὶειὶΙἐΜΙγ Ιεδ1τ;8686»·ε1, Ι;1ιιοΙ‹·ὶε·νε8γοπ ει' Μπι”

@ΜΜΜ '· Ϊ . · `

 

'.

πποε2Εσι πω Ι8Τ7/Ν· 82. 1. Μ. ΠοΚ2:οτ

ΒεΙΒγἰοωϋεω Ιέτέϋοπ ίοτάΣτοα Βο!Ξε ι1γεΙνΙσό εε?

Με Πέμ Ήότιγόη;όΓεε ΚΦέιγνεκ ἱΙΙγε:ι ωωιω. · ω::

ΗΜ β·έμνω,_έ καφε] α' ΗέικεΙ: πι€κάΜ παρ]αἰσ·α π: ια

2αιω;ί;ε!2 έ.ε.4ἰυέΙ£ ΚώαμΖηψΙε. ΙΒετι ΓοΜὶιοτ Μποφ

τπτω;-ΚΠ ΟΖ 1ᾶεἱ8 Μενου εί:ι1:επάδΚ ειΙαΕτ.·

ή ·1›οΒ·.4: Δ:ΤΙΜΜ 7 εν ια Μο: έε ωστε ΒεΙ›ι·ἐιι

ε'82ΠόεγΕπιπ, 68. ΛΙ-θγόεγαπ Ηύοχειὸ νάτπ1εΒχέ

Με; Κ: ΓουΓυ πεπιεΙΕ τοπόΒό1 νειΙω Μτεε ιπυιιΙ:έω

- »πωπω ετ111ιετ.· νέπει€εόΒετι Η εΙσικνέπ ΜΕεὐωἰ ΙΜ

πγω νάι·ωο8γε1 16 πετώ Ι:6:2ΠΙ, Ιο-έττει ει' Ηι3ιημιά

πϊό.ττικΒγε1 Ρει!ι;Κ:ιπιειπάεΙ, έε ο( Μ: σ.2οΙεΕπιτι Μπε

ἐιεΚ επιΙεεοτἐ.. Χώμα τωνειτο: Τκεψέ80βορά

καΙ:,4ηάωσττ.ει:ι' Μό!τ6εάἔοε.Ι2. Β. ΝαΜαί 76'εε/Τω

Με Πι·οοΙζ , ε' Εἰ ΙΔ.1ε._οχοιπτετ:αττα δ2οϋεπΙα. 12-39"

Με «ω. 4. Β. .

ήν.. Ί.. .

Υ ΜΜΜ: 2;ευιε.4π ΜΜ-υΕΕ. δ· εωωιω α.

ΗύΜΜΚ ΗΜ ΈΨέΡιτοτε., ίπ -εΒγ Ριόρ·εΙπ1έ!ΚεάόΓοΙα

Με! τεΙιγοε Κόπγνεπε1τέτ ι675.μΠΙ: εθ.:. · τεμπο, ωοΙγ

26Βειπ σε ὶὸϋΒεπ Μπειι1 τηοτπτε£ύἀοτω`υοΜ ΑρειΗ·

ΜΜΜ, ΡφράεΙεωτιεΙτ νόΙ:ιιι αβηΙνει, Μαι» Βέόεἰ

Κτ203ιπι, -Βε:Μου,Εεπεπτε Πι· Κ5ινεεγο κόΙΕ8έΒένω

- -.` Γ.

ΙΒΜ11τ.ετόεΙοΕΕ-ΚΞ. Τπιι1ιιΙΤα ει' 1ι6ιαγνοεΚ: `.ΒαΙΚίΟΜ, ·

› "Χ Ε) 4 :Μάχ
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а 4

денди! az egéfséges Lélek a’ beteges Lelket,vnagy Имя?

kmegcti, ’s önnön magát-is vida'mitja. Nyomt. Kolos

1730-dik ст. 12. R.

DOBRAVITZAI MIKLOS. Botsátott-ki eg.i

könyvet, mellyet nevezett действ jdfetkének,N `

1669-dik eiìt. 8. R. Vagyon ajánlva Kapi Györgyf

Húnyad, Zaránd és közepsö Szólnok Vármegyélg

Fö pránnyoknak, Feiedelem Belsö Tanátsának, és“`

Tsege каш Kátai 'Ferentzneh Torna'Vára örökösì

`Urának. A’ Könyvnek matériája Sámbárral való tzíî-l

vódás , a' ki ellen óltalmazza Tzeglédi Hbvánt a' KasM`

fai Papot, magát úgy Шале, mint ennek fiiának`

Tzeglédi Pálnak Tanitóját. ` .- ~~ :i

DOREL ÈUSEF `Iél'uita, Iüenes jóságra és йе

renrsés bóldog életre oktatott Nemax amber, ‘és Nern'es

Aßßbny nevezetekkel Angliai nyelven {гс valami ko#

médiákat, mellyeket Olaiìból Magyarra forditott Fa

ludi lFerenŕz jéfuita, ’s ki-nyomtattatott N. Szom'

batban 1748~dlk ст. 4. R. Talám mind Dorel,’s
mindl Faludi költëtt nevek. jeles elmés..Satirißa, a"

moüani idŕihözv атаманша, hathatós {'zókkal, és

elmés fzólláfok formájival tellyes.

DREGELT Риты замов. Tányai Рар,ааосс

ki Deák titulufok alatt liolmi’MagyarPrédikátziók

at. ( 1) A’ Palatina Káiékéfisre. Kafsán 1'66'7.dil¢ ей:

8. R i(2) Speculwn Мутант: a’ Sz. H'áromságról

valo Tanítáfokat.' Kafsán ì668. SMR. (3)-Sacra=M¢'

divina, ennek азиата-мамами ír‘a.'îMag'yÍar они—1

gi. Reformátzióról és »a"'Reformátorokról. `‚ ‚ .

‚ ‘ .‚..-п:.. ' i.: . . ' .lll-ll»к, 7 ‘DUDITA



' DU. 73

DUDIT ANDRÄS. Született Budán Magyar

orl'zágban 1533dik eñtendöben. 'Tanúlt Patávium

ban, »nagy `tudós emberek lévén Tanitói; a’ Deák

nyelvet 'annyira fzerette, hogy Tzitzerónak minden

Munkáit háromiìor maga kezeivel Ie-irta. Reginal

dus Polus Kárdinállal ment Angliába; onnan Рам.

Ьа, а2 holott ifméii tanúlásra adta magát. Magyar

orlìá ba Нага jövén, elsöben Tzimini Püi'pökséggel,

az ut n Pétsi Püfpö-kséggel meg-tifìteltetett. Három

Tsáfza'roknak Ferdinandnak, Makiimiliánnak és Ro-`

dolfnak Tanátsofsa vólt. Sok Követséget hafzno

fon vifelt @rátor vólt a’ Tridenti Kontziliumban-is

a' Magyar orizági Papság réfzéröl, az holott el m6.

dott Orátziójiban, a’ Ferdinánd Király ¿s Tsái'ìár

parantsolatjából', erö'íî'en vítatta a’ máfodik Pius Pá.

pa fententziáját, hogy a’ Papoknak meg-kell enged

ni a" Törvényes Házafságot, ésaz Ur Vats'oráját

két i'zín alatt keli ki-fzolgáltatni a’ Kriíius fzerzése

fzerint. (a) Meg-jegyzesre méltó dolog az, hogy

Makiimilián iTsáfzártól тщетен Lengyel -orfzág

ba, mídön mint Követ, a’ Püfpöki ruhában a’

Király'Kis Aizi'zony köf'zöntésére bé-vitetett vól'

na', az hol fok Nemes Leányok vóltanak együtt, egy

azok közîil annyira el-tüzefedett a’ Püfpök látásán,

hogy azt mindnyájon éfzre vennék. máfok-is. A’ Püs»

pök 'kiiìnenetele прёт: mikor- kérdeznék: miért tüze~

federt-el ollyani'zembe ötlö-képen annak jelen lété.

ben? Fel'elt a’ mit VI_ehetett, de végre meg-vallotta

a’ Király Leánynak; hogy az elött»való ежата ál

ma'ban, az Atyja és az Annya épen illyen ábrázatu

' 1 î Е 5 ~= és

V. (а) Lorandi .Saimielß de Vita ё)” Soriptis Апа'т.

Dadit. Hala мадам. 1743. 4.
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és teile. állásu embernek akarták adn.:` férghe-z, a’ Раз

pö-ki ruhát k1 véve. Mellyet akkor mint álorn-béli

hijában-valóságat taak el-nevettek, femmibe hajtot

tak;- Püfpöknek meg-házafodni lehetetlennek Cetfz

ven. Idövel pedig el-hagyván Hivatalát és küls'o" em

berré lévén, azon Leányt, n_nár. pedig akkor Özvegy

Alìizonyt., el-vette Feleségiil. (a.)~ Y

Valláfa. dolgában vólt álhatatlan; eb-hagyván a’

Római Valláit, качение a’ Reformátufokét; de az

зама; látván a’ fok tzivóda'fokat, nem elégedett-‘meg,

- hanem kezdett idegenkedni, és a’ Sotzinus követö

‘ ¿inea meinem. Мед-Папин ‚15391 dik entend.

roi'zlóbam hlrtelen, mellyet az elött két napokkal e

löre meg-mondott vólt; temettetett a' magy _Tem

.plomba,;'a’ hos/arma Szene Háromság задам lett

тэта, а’ mint kezdették állatni, ‘épen nem, en.

десне}: vólna temettetni; ott vagyon az emlékeze

mére iratott Táltla шей-15 fel-fùggefztve. Yagynak

fok шакал, a.’ mellyek által magát emlékezetefsé. tet.

te а? T„шок elött. Deák nyelven ki-adva.: (ь)

Az Штаб: Taillagokról ’s azoknak питейный! ‚_ jelemëfe.

tkt-25': 1_ 579-1111@ effe. (2) Hot нашедшим а’ Kei/zus.

igáz шиш/4222 v (3) Sole Маги vagynak minder: felt'`

а’ THM/@baza .  ‘

. t __

- ENTEDI GYORGT. шитые Superintendens,

Erdélybö'l el-menvén, tanúlt Olafz mfzrágban.,a a’ Gö.

rög és Deák nyelveket jól meg-tanúlta vólt` _Iárt

Helirétziában» ’s Német. prñ-ágban-is. Bétsbe- efvén

múlatozlífa, Magyarra forditotta Deák nyclvböl a’

(лётными Hiftóriáját 1574~>dik el'zt. A’ vers fökben

' ~ ' ' ~ nevels
 

7

(а) CazaittingerI pag.3416. › ` __ _. .

...ih-“_P-=Èî--îfr_‘ń
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nevét és az alkalmatofságot így fejezte-ki: Georgia:

ниши Tranßlwnus in gratiam Nobilis Francifei Komáromi

Tbirnavienßs [тату unict диет, cecinit Vienna, miferam

mortem duorum апатит ob impatientiam antonin Ki

nyomtattatott az után Debretzenben I577dik eût.

4. R. Mikor штампа, Vólt XXIII. efztendòs. `

Erdélybe viizŕzá jövetele után, a’ Kolosvári Uni

tária Oskolába az iijuság tanítására állitatott; melly

Hivatalban tôltött hat eůtendöket; az után tétetett

Pappa az Ekkléiiában, ’s nem fokára Püfpökké: a’

melly Hivatalokat ferényen és dítséretei'en fol tatott,

de kevés ideig, mivel meg ifiu-korában Életének

XLII-dik eiatendeiében meg hólt, a’ Kriitus inile- '

téie uta'n 1597-’dik eiìt. -_lrt vólt egy könyvet, a'

mellyet lialála után adtanak-ki ió akarói, fem hellyét,

fem idëjét nyorntatásának fel nem tévén , titulùfia ez:

Explieatimes Locorum Scriptum [literie è? Novi Telia

menti, ex- уайт: Trinitatir dogma лимит rfoiet, Autore

.Georgia Eniedi Superintendente. Baiilins Шиш iráiiból

.fzedegette ’s bövitette vólt ezt a’ könyvet. Méló- .

_tai lilván az után Magyarúl, Sz. Királyi Benedek

' -Deákúl meg--tzáfolták ,'` máfok-is.fokan irtanak ellené.

_. ' ‘ `I

_ ENrEm yÃNos.- тлении 1а1<Е6Ьап fre,

` -Deákúl az Idee/iig. útjáról XXII. Бурятии 1648

dik efzt. 8. R. Kézdi Vásarhellyi Pap-korában adott- -

«kl 'egy könyvetskét illy tituluiTal: Mennyei ß., vagy

Леш dlombál-valófelferkente's. Nyomt. Váradon 1657-I

(Ша efzt. 8. R. Ugyan Enyedi `Iaînos Vajda Húnya

di Papságában irt egy könyvetskét, mellyet neve

eert: Щеп igéretinek jel-nyított arany Ваш/шк Nуб.

‘MS-clik вы. 12. R. ”П; réi'zekre -vagyon eline

kafztvav az egéfl. könyvetske; a’ mellyekben fok ké. '

‘э; "u pen
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pen íìemlélteti az Щеп: fél'ö embemek'nyomorusá

gait, baìát, gyalázatját, ’s ùép {endefen az П’сеп Ví

gaíìtaláfainak fundamentomát elö adja, a’ melly va

gyon meg-erósödve az Щеп ígéretein. Ajánlotta Al

' .beíì Zólyomi Miklósnak Tanáts Urnak, Húnyad és

Zaránd Vármegyék Fö' pránnyoknak, és Briberi

Мец: КМгйпак, azon Ur jó Házas Társának.

ENTEDI SÀMUEL. Orvos Doktor. Gyakor

lotta magzít az Holländiai Akadémiákban a’ fzükse'ges

Tudományoknak'tanúláfokban. Trájektumban Gis- `

bertus Voe'tzius alatt diiìoutált: De «vi/ione Dei per eßî'ntz'am ;

1651~dik efìLt. Fránékérában Kloppenburgz'us alatt a’

Sz. Lélek ligaz Iftenségéröl 1652-dik eût. ' Az után

Aza'z _ox-vof: Tudományban-való iìabadságért gradusért,

;Dol<toriTitul\1sért Trájektumban 1653-dik efztcn.

-Annak utánna az Hazäba jövén, lett Váradi Prófes

fox-rá; melly Hívatalát folytatta mind addig, mig

t Várad Тёщ-Ы: kezébe efett; v:az után múlatott Нид—

lona’ Rédei Ferentz Ur Udvarában. Orman a’ Fe

jedel'em parantsolatjából >ment Enyedre a’ Kollégyiá

omba a' Filofoñánakhtanításá'ra, és Pédagogiárkaság

ra 1664-dik efzt. Azt az Hívatalt fel-váltotta ofz

‘tán 1669-dik efz't. az Alvintá'iPapsággal; mellyben

А életének és Világi foglalatoßáginak vége lett 167 I

dik efzt Ugy látFLik holmi verfeiböl, hogy alávaló

Poéta nem vólt. Á’ Kaméníus Marum Prœceptaját ö

foglalta vólt verfekbe a’ tanúló gyermekek ñámokra.

А . ERDÉLи MIKsA. Maximum Ттптшпш.

Élt a’ XVI-dik fzáznak az'eIeJin, lakott Spanyor or

fzágban az V-dik KárollesáFLár íìolgálatiában, o'

фаз haizai'radottfsl maradott. - Száfz vólt é vagy Ma~

. ` gyar'

«i
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gyar? nem elég világos'. Irt egy holìíëquevelet 15221

dik eñt. a' Kàiìellán'u'foknak a’ Molukkai Szige'telè

felé-való haiókázáfokról, a’ mellyben 'fok újságok

foglaltatnak-bé. Az Ui >világró'l {гоп-пай; könyvekk'èi

ki fzokott nyomtattatní.. < ч \ ч . ч;

, : ' ` [n ^ l

EszÉKI Isпат „ Hazájära. nézve van smh.

máx-i, „изюма: Едшесец', nevekedettg' és elsöben

натаскали}: utánna ment Patakraa’ Kollégyiomg
baV tanúláskedvéért, onnan pedig ¿mf-,BelgyiomiAka»

démiákba. .Akker ferm,y forgotc вахте“; 155105251

ája Мене—чаю vefzekedés a’ Belgyßpëni)ß)§kolákban';

ö azokkal tarcoct, a". kik Aaz Arißopélçs; Tudomán'f

nyát' fz'oroífabban követték, ‚ватник; ezt mégjlîaf

takon Pófaházi миомы Ki .köln` Vaz;.pk¿ellen„ a_’ щ

Kártéíìus ltetiìél'e fzerint :érte„tçelc';.)’%'¿adptç идёт

könyvenskéc Trájektumbau illy ciculnfl'gl; житии?

штифт; 1666. 12. 'Ezéiïenémgllyektiilidítgiégg "

tet, máfoktól pedig ,-íëéletet Vergay.; _.¿f 5: Г; _f ¿7.5m

. Егаё1уЬе Ёчёпдесс Начатыеиуйтарръдёз ред:

соната az .udvarhenymi Ekkléßákngk этюд-доки,

Mikor 1673-dik efzt. a’ Fejed. >engedelmélbßl .Begh

len János az пантеру; Oskolátfundálná,,.téçeçeg@

ott Ecclefìaßicus Стати/е, írt a’ Gymnafium fzámára

egy kisr фишкам illygtitulufîàl : jaarjmïîïbçollogŕ

cum, ki-is nyomt'..-Kolosv. 1675dikg¿ei"zr:î12.¿Refz.

A’ капу? kitsiny; de a' titulufsába шнур: 1gér, mí~ »

dön aztadia elö, hogy a’ jó igyekezetü Щи hatvan

napoli< маца az Iegéfz 2 Theologiát _nemIщита-щ

núlhacjae’ fzerinr; hamm 'VallásáS-is'az ellenkezök

ellen óltalmazhatja , .agoknaklellen-yçdtéièkm. 'fe

1elhe:,,~~a.’.Sz наш ércheri. magyarázharjg. ¿_Meg' df

tsérték Deák'verfekkel: Bet/nlm' Miklóì“ Ur,`1\lëineti

` ~ Miba'ly

a
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Mibály, Letenyei Реи, Pájabázi fïános-is ezekkel:

Дышит babet lMagni doâturn Syfierna Мани, -

: Continet boe totana perbrevis Ш: Liber.

Artis frat magnum Sophia.’ componere/Libmm.,

Sed mage tain parvo claudere'cunâa jim. д

Perge ture Meritis fœtus (Задайте Eßëki

Edere; Tu've'roZoile perge proeul.

Р Ige'rte vólt'fhogy nem fokára ád ki Compendium Sa.

машут confutatié megmagyàrázván ’s igaz értelmek_

re'hozvän' агава: а’ Sz.‘I'rásiS`él_i hellyeket, a’ mel.

lyeket'elienlünk fel-tekerne'kfa’ Sotziniánufok ; de hogy _

igéi-etét bé-)teilyesitette vólna, annaki nem láttami

femmi jelétßMinek elöt-te ez- ámyék vilägbôljki-ůó-l

liiotta vóinì ifcéhï, 'relideltfés"hagyott'ezerf-forinto

kat á’ «Нет; hogy az'oknakv intereífelt" -inind'en-'ei'ì

ìéndënként-‘fei ofzgafsék Traktui'ok {zeríiit'az el-fze- ï

gé'nyedett Babok Ozveg'yeiknek 'és' gyerme'keiknek `

ñ'ámokraefa’ (nelly mind eddig meg-vagyon,»és el.- `

ofztatik a’_ fzáz _Forintal együtt; ŕmelly a"Pü_{`pök ke.

ìë ¿laut-valió* замши гашиш ño'kortliöni. Nei

'irezik 'äiùalf à? 5“ nevéröl Eßekiammmk,~ *ez- batvan

ïdrintf'iñï izeg'én'yek ‚' kik ezzel tá'pláltatn'ak l äldott- `

ЁаЕ‘пЮпсЦйК 'az ö' Emlékezetét. __' ‘ * i ‘ ,

‚ .i . ‚ ._ . ,

- EsZr-ERHAS rAMAs. А‘ Geienreinarerha

zï` надутыми vette »eredetéfu mellyet igen

`megríékesitett a’ Fzép tudomá'nyokkal, mellyeket fe

‚Щеп meg-tanúlt_vólt mind a’ H_azában, 'slmind a’

` ruri'ományoirirei biiyriiköde kiiise' erfrigi резком:

ъад: Anote Viläg eleibe egy nagy könyvet,_melly

nek titrìiuífa~`ez~t »'A’ Krifias e' föidb'n eitézïsedii Anya»

ißmwgy-bázáról Kérdéfak és Иметь Ir'atott Самими 1601

- ‹ ъ ~  1:".` ’ ' ‘

 ` eC'Lt.
x i
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dit. 4. R.` Ez a’ könyv nagy, és bô befzéddel í

ratott, vagyon intézve egyeneí'sen a’ -Római Kato
lika valláfon-valóknak értelmek ellen; a’ mellyet mú-y

togat tévelygönek és velzedelmefnek .lenni._ VAja'n..

lotta. egy. Nagyságos Uri Afzfzonynak; ~az;ajaînló le

vél hathatófon vagyon egybe Щадя/е az Hifióriák

ból, mellyekkel mútogatja a’ Reformatie elött-yaló

veiìettségeket az Ekklélìában, éshogy {Недотё

tzióra шаг akkor, mikor тактам felegçejqag'y

flükség VÓlÈ. 1,15'3‘ ,_ "1_

шиш ВЕМЕТЕК. Rákórzi замазаны

Kapitány 1589_dik efzt. maga költségén-tartotta

Akademiákon, a’ mintpa’ Lilzkai Demeter verfei

bóvl inea: ‚ L x ’

Excegfztne Pater Patrice Мёдом“: Нет,

_ alii pojì fe Sceptra regende дат?

Vinit шиш nobis fg" babetfucceßor babenas

_ Rakkotzias, qui nunc rite tuetnr anos. _ _ _i

_Qui-ref, quigue то: Demetra' bnc туй ad Albim,l I ‚3

_ Стат? oficio угара-фифе ßen.

FÄBRITZ MLAS. Lásd зама: гашише

Вниз. .- ‘ ‹ '

‘. 1 'f-x. 1

'

'\„,\,.\\

.1 о "f.; 1;;

FÄBRITZ _?ÄNOS. M. Joannes Fabi'ieins. Az

I'ráfaiból efmereres ez az ember. Vólt elsöben a’ Brez

nó-Bányai Oskolában Retter: az után a’ Kaffaiban.

Решите;` által vetéikedett, \ _abban a’ ‘vallás-felettïve

fzekedö, vagyv ink-ább motskolódó Sékulumbarí az

Jéfuitákkal, nevezetefen Holoyitziuífal ¿s Sámbár

Íral. De mikor olìtán az i'ildözés Magyar orizágb'an

el-áradott a’ v_allás dolgában és Lin_.Feria kezdették

‘ л formál
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formálni az Argumenturnokat 1672 -dik eiìlendö

tájban, Erdélyben kerefett Fábritzius-is menedék

Miv-hellyet magának; talált-is a’ Segesvári Óskolá.

ban, az után pedig a’ Szebeniben a' Profeiïori Hí

vatalban; a’ mellyre igen alkalmatos vólt. Az Iráii

azt mútatják, hogy igen iìép elme vólt nála, és а.

hozhafonlö penna:` a’ dolgokat fel tudta gondolni,

’s azokat hathatói'on le-is tudta irni. Deák- nyelven

való-lräfi ezele fordúltanak elörnbe:

( я) ВШтат Tbeologica de штабе jensús litteralís cu

jusqae Diät' Scripturœ Saone. Lett/cb. 1667. 4. _

(2) ExamenDi cursúsï P. Holovitii дышат Academie

flyrnafeien/ìs Ватт. Leu/tb. 1667. 4.

- (3) Dißèrtatio Apologetica, in qua Тьфу Proœmiales

contrarier/¿orne Fidei Малый: Sámbár, in Collegio Сам).

Profeßoris examinantur, difcutiuntur 699 refutantur.

сатиры a М fob. Fabricio, Сути/Й Coßbvienßs Ca

tbolico Lutberani Rettore 659 Рпугфте Primario. ¿nm

166 . 4..  '

(5)9301idißimus `‘oeritatis Cœlejtix Манеж, quo Zepbyri.

um Sambario Debredianum enum, М. yah. Fabrioius Gy

„та и Сфодепд: Catbolico Latberani Retter 659 Рдат.

paßt, contri'zn't è’ disjecit; Офисе. 4. Ш?

(5) Exercitatio Tbeolegica de Dißinâtionibus/vohmtati:

Di'uinie: 1. In abßilutam @_conditionatam. 2. In antece.

dentem £5’ „фашист. ‚3. In финт 69" ineůïcacem. op
мёда gob." Matcotfiov 1669- 4.

РАС/ПЬЮ] РЕКЕАТТЗг ' Шз-актгуаппак e

l'ö'tte Káráni'ebeiì' Pap \," Magyarra fordított Ángliai

nyelvböl egyfleiték'iTmúfot'skát, ~és a’ Bogárfalvi Se

“beii György kedvéért-ki-adta -il-ly tituluifal:'Kis Kg.

rç/Ítyén."Ny0mt.^Fe)érv. 1654dik Íefzt. V8'. R.

FAR

.:====:fw-_
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FARKÁS ÁNQRÄS. Ez az ember arról emlé.

kezetes, hogy mikor Gál-fzétsi lftván egy kis köny

vetskét nyomtattatott vólna Krakkóban lSSß-dik

efztèńdö'ben a’ Kerejftyéni Tudomdnyról, akkor tifìto

gatván a’ Tudományt holmi babonáktól és tévely~I

géfektöl; Ez egy verfekkel irott Krónikátskát ra

gaůtott hozzá, Magyar nyelven ugyan; de ill-y De

а}; tì-tuluífal: Cbrom'ca de introduttione Scìtbamm in Un

тат 69” Э'шйготит de Aegypto. (Басов: 1538- dik

eût. Nyomtl Ktakkóban. 8. R

FARMS IsWAN. Erdélyben igen hires, Ko.'

l'ofvári Mathematikus és Aítronomus , ‘a’ ki mí

dön 1576—6111: eizt.y igen паду üftökös Tsillag fény

lenék az Égen Erdély felçtt, abból az akker orfzág

16 ’s igen disöségefen fénylö Bátori Familiínak el

отзыва: és hágyattatását jövendölte: a’ щепу bé

is tölt, meghalván Bátori> Iftván a’ Lengyel кашу,

András, Sigmoqd, óldisavr,..mindlen_ ñju-,maradék

“талд- ‘ .: :!.

FÁSSING FERENTZ jéfuita, Kolofváron lak

tában'Erdélynekm'ind régibb ’s mind közelebb-való

állapot'járól. ift» Az elsöt, mellyben azt- forgatja in

kább, mikor a’ Rómaiak alatt vólt,~ nevezte:~Vetus

Башмак. Kolofv. 1725. g. Ez fzép, és маё

retet érdemìö Könyvetske. > А’ máůkban le-írja a'

Kerefztyénségnek ideién-való állapotìát, a’ neveze-4

tefebb Hellyeket, Vaidákat, Fejedelmeket, Guber

nátm'olmt,` Еж nevezte Now Витай. Dobra ‘Рё

ter- akkori Regius Direktor meg-olvafván, mondotf

ta Погашен Dacianak, mint-hogy fokat rakott be

lê так: az Oláhokról, a’ mellyben femmi nem vólt,

:sak_ö’
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:Sak 8 Шбёпса vólna hogy úgy légyen. Két dai-ab.;

.ban adatotnki Kolofv. 1743- 1744- сбив. 8. R. ч

Á.F13_G.ICI/IalfaNEIfI ISÃK. Тапшс а' ‚расам Код

légyiomban a’ Torakonimus Máttyás és Tsâñái

Gyòrgy Profeß'orok gond-vifeléfek alatt. .Ormai

Bátori 'Iüvám Szathmár és Szabólts Vármegyéln`

Fa irpánnyok, от; Bfrála, magekálcségéngom

. ki дыши: сдуй“, kiildöcte a’ Német стад: Os;`

kolákbá tanúlni: штаны; 158-1-,dik ст. УпёЬеп

gában, az után Heidelbergában, Baíiléában ’smás

hellyeken.~ Tanulásának „ишаками, a’. Será:

érnelmére еду igen hafznos V_í'zép könyv; mellyetiri

az ABC. rendi-ñerint,_fs úgy magyarázza a’ dolgoì

kat. Ennek- гашиша: Encbiridion Летит communi

um Tbmlogiaomm-, rerum,I examinan; aigue рифт

Saçrárimi. l бит этом ,Grinœi~ Big/il. .1586. Sokfzol

nyom'tatták-ki atcól fogva-is.. ^

РЕКЕТЕ IS TVÄN.c Hazájára nézvexvólt Бита

181 való; de Papságot yifelc Kö-fzegen, Magyam

сидящим“ Мш1егНепте-1копош: l'Pap és Profeñbl

könyvét Német nyelvböl illyen tituluß'al; мы nyú

gaßmló-y óïálg. afvagybámn r,Kaz- -Ebnélkedeffekf Mellyel

ki-nyomnac;arcak..Lörsén. 12. Raw:  ;

s» ..‚ . -. -:_‚‘.‹‚ y l

 FELEE;тяжкими. Еду пашет тип

kás Вар vóln ez Х1П.„е&сепс161‹. alatt. limb:-etze'nlperl`

:dott Yilág elèibe Magyar nyelven-'ill-’yen titulns a

latt: (l)` 8/1" Kerqßtye'ni igaz намылил-ша мы

ш: Kérdéjèkkel és Ретинит, ¿s azokmzk megfey'té/ìvel, а

‘ Налёт/е e'jbi'ileiekre {газон Felegybází. Тата: Debretzen

Prédikátqnáltal. ‚Отд `1583. 4. R. Ez fundamento

 - mofon
С о
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‘mofonirotït ŕaép Theologia; mellyet Debretzen V5.

.roiïa fok izben nyomtattatott-ki. E’ mellé vagyon’

‘_téve'egy Káte'kéiis.: каш Kérdefek és Feleietek a' Ke

re/ńyàii Шт "ágairól a’ дуете/сет]: és az egyugyiilrnelr,y

taratura/birra. 1 583., ¢(2) Magyarraiforditotta a’ Szene

Iráfnak Uj»’l`_eitamentomi Könyveit, „fzép hafznos

és értelmes magyarázattal megfwlágositotta. Maga

a’ 'nyomtatás közben гневным/(ш, Göntzi ,György

же}: vgondot a’.- nyorntatáfra,l rnellynek удав )ggg

изба-аз: eiìtendönek -Vége felé. 4. R.

~' Egéiì-Papságánakfidején сбыте nehéz nyavalyák.

kal витками, »végre mikor a’ {ìòrnyü мамаш

pui'ztitaná lkegyer.leni'1l а? Vároiì, ötet-is 'elragadta

Januariufnak'_XVI-dik napján 1586~dik efzt. Sok

<an irtanak az ö e'mlékezëtére verfeket, föt egéí'z köny.

vereis. Halorti Orátzióval meg- dítsérœ суш: 3rd.

nos a' Profeíi'or. Tsanádi yánospedig, шиш а’ Ver

fekkel siratta: "

Thomas ille Deiv Votes , Fideique Samia: »il "1"“

` _ Р Inclitus ette jacet. l' _ ~ ~ f ~ f. ~

‘thuom сит vigil; labor, тешат quimmi ‘ ` I :F-j!

Мот: дат ipja Viro. i _ _ _

Нет, 6” quanti: отшивает: ï

. n” Har: brevis «ma tegit.' -' "

О ЧМ“ bit.' fuh'ůt йодида б’ “ming quanto!

` ' _ _ Quam pietate вши} '

Дитя '170MB in Зато: [шагдшат dum; in bqß“

` Maxime Chri/ie tuos! y

Sparge rofas tumula buie, 65” liliajpargg „шоу, il. _'

" Hic Pbilomela cane. »w i; т. '
\

eл-‚

_.,

.

._ .~и._.__мы.

Ut fie nemo уши: janîtum turbare Sepulcrum: - '

_ Huit grave jitque nibil_.l __ x

'Ä ‘un _. _'ai ' A F 2 ’° "
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Τωπἰτόἱτ, -ταειιξΙτ Έυγεάου, νέυεᾶοη, ωἰΙτοι· ππέἔο'

νΔ=ι;° ωεις-νέτσΙε Μάτ οττ'νἱμ·έ8ιό Βο!”. ΚοΙΙ6Βγἰοπι

κωιω, Ποϋτοτ2επΒεπ', ?ΡατεΚστι, -ΗσΙΙάπὸὶάΒεπ, βά

Β6Μεμ θτοτΜ€άΒειπ Έ-ιιάόε έε Μπα Έ:ιπίθόΙζ' ΙέειοΙτ
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ὶε (Με άιτειδόόΒε ιιΙεμττ 1666ἔὸΙΚΦεΙΒΩ. τέϋπιΜ· Δι
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·1:6ιτγ€·εν α? ·'€ωΒτΥΒε3ι‹Γε›τε8 Έτε1:πεΙ:οΚι·δΙ ΠεέΚ
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·Ηωαβο2οδσωει :πὐτοἔατ;ῇέ 8ω93Π Ρτ36νεΙΙγεέΓεΕπεΕ

·ει·εΨετοκζησίοΙγήΤο1τ'ατ;3 ωάτεοά;!Ρ νόΒε:Ι: Με. @Φο

·1683-4$κΜΒα&Β« 4· · .μ γ · ι

πω1ι/2κζα;εωςχαμσΝρ, ρφωεωκεΠΠτοπ @β

2ετέ!:σδΙ νειΙό Βειτέτ., Μ ει' 4Μειωχεμ· ε!ρΙεοΙστό!, πω!

Μ* Η Πκαωεφτωι Βω>οω εύε:··"κ εΒα-4·Β·

ειιεεεεέιΑεε:-οειεσΒεκ ΤοτΠνοεΝέ

ωεό·Ξ ΡτέὸἰΚἐἰτοτ , Βοεσέ1:οει; ν.ἱΙἀ,‹;τἐε ε" ΜεΒγειτ Μπω

@σε κΦων.6%έ94-ωει!νϋερ Πω @ΜΡ _€9%":έ·

Η επ1ΒετοΚυεΕ άΙὶοροτῇοΪζϋ0Ζ·ν3Ϊό ΐϊΠέΦέΒ0ΊΓ 0823·

ΒΘΚε·Μ.Υφ ©1115ΜττεἈΡΜ#ά#“ΜΔὶἔἔ7ΦἔἔἱΜωω€°Μ

ει' Κ6%ΧΘένι2& Ι‹ϋπϋτι 87ία;μαΐςΙςΓει;χρεω; Μ0ζΜΙ Μάο!»
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:τπτ Ϊ/Ιικτοἔ.` ε: $2έβ€ίΞ:Έέειέ?Μεε-ΓΩ
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# 'ΕεωΙΝϊ2τ.εΑΝοοκ. ΜωεΠωει "ιό νά:

οτει1ετ6ι=ο 21έΖνολι'ι83, ΗΕ&Π€. Α' ΜΜΕ Με: Ιο-Ιι·π
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váról i'zármazott _Nemes ember Sziiléktôl; de'fokkll.

obban meg~ nemesitette magát a’.iì_ép tudományok

által , mellyeket tanúlt mind Magyar orfzágban,

mind Prágában; a'hoiott. Rodolf Tsáfzúr idelében

igê virágzottak mindë féle tudományok; mind, p_edig

1’Német ori'zági nagy Oskolákban: Márpurgban,

Heidelbergában ‚ Altorfban ’s más hellyeken. A’

vers iráfra nagy hajlandósága ’s tehetsége vólt., Bo

rostyán kofzorus Poétávíris tétetett vòlt. A’ tudós

emberek abban az id_öben 1606- dik eiìtendö tájban

ió akarói vóltanak, és ékes elméjéért igen iìerették,

Gokléniús Rodolf Profefior igy i1' -1-ólla:`

Quai: yobannis carmen jit quale Бите?

Et nitidum шт 69” grave rebus babes.

реши: Német orfzági Ovidius vifzontag igy ir

типа: .

Commendas Patriam non vana laude; щади:

Impariter jbripn's o Filefalva, medir.

Legimus ingenua’ Vater monumento З’ъштш

Quanta fenex alim termina, еще]; dabis? _

Sok verfeit Paréus Daniel abban a’ Könyvébena il'

mellyet nevezett Magyar Роет]: gyönyörüse'geknek, k1'

nyotattatta. ‘ _ _ ' . .

Lett vólt a’ Hazában Bethlen Gabor Feìedçleln

idejében Pataki Profeiibr ,_ a’ mel'lyben menyi ldelg

en? eió'cœm nem чащи. ‘Kanye susanna Felede

lem Aizi'zony emlekezetére irta ezeket a’ verfeket;

Si Regina cada, /ì Principi: тент conjunx

Unde turner? Fumus,fpulvi1 659 umbra [итиь

Sola тат! Pietas animi Apojl funera; ßilam

Damfapic ö’ vivi; ‘vir mulierque cole.

ч

F 3 днища u
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Qucquid babet чтит, manet ¿9° mors, вып: omnes,

Ibitis; ad cœlum qui piu: ibit, шт. ' 

. ` .I \

FILSTIK ¿yy/Nos. 'A' Brafrai 'oskoßnák Ta.

Шефа; írt ‘az отдам: egy kis könyvetskét, a’ mela

lyel az Erdélyi és Magyar Orfzá'gi Hiůóriát »kívám

ta fegiltenì. Tituluffa ez: SchediafmaHi/Xoricumde I/a«

lacborum Hi/ìon'a .Annalìum Тип/511». шиш: in punîtz'l

magi/ira ¿9” minißm, dzß'erít З‘оЬ. Fílßick, GymnafìíLa«

ron. Tran/ilu. Reäor. yema. 1741.' 4. `

‘ `
\

тис/13 FERENTZ. A’ régi-nagy mm1

névvel ékeskedö Forgáts Familiából vette vólt'ere1

detét. Ferdinánd és`Makf1milián M.. Királyok meh`

iett швам nagy hì'îséggel, ’s Követgégçkbe/is for-`

гоп. De mikor látná, hogy Oláb 1\/Iikló.<eleibetéa`
Atetnék , és nagy Tifztségekre emeltetnék, a’_k1`röl ¿i

úgy tartotta , hogy null() то merito отшили gene

ris clams, mçgbofzfzonkodott, és az Erdélyi Feje

' clelemy mellé allott; lett Yáradì `Püí`pök, és,a’_ Bato

ri lüván Fejed.,ideiében Kantzellárius. Meg-írta

Hiíìóriában az Erdélyirés Magyar orfzágì dolgokatï`

kezdvén a’ János Király hallálán, 15'40-dik степ

dön. Minthogy magaa’ dolgokban bennek forgott ,1

‚ méltán hellyeihek és hitelefnek tartatik az íráfa; úqu

is látfzik, nem kedvez Цените}, kit-kit a’ maga fzi«

nével feit-le, és а' magától kéfzitett köntösbe Ö'L
\

"

\ говно GTÓRGT. Егедесёге пёте из]: Ег

délyböl való, а‘ N. Szombati híresAkadérniának

leg elsö Reéìoraö” vólt. Hólt meg 1641. efzt. életének

LXXII dikéb. hagyott maga után vagy három паду da

rab Prédikátziókat. ` FORRO
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FoRRo Pal.. Háporronb-ól vala van airma

zására nézve, 'lo Nemes ember gyermeke. Bátori

Andráfnak, a’ ki Vármi Pûfpök, Kárdinális, az u

tán Erdélyi Fejedelem-is lett vólt, fzolgálátjában сё!

tötte iíjuságának idejér. Annak halala után Bethlen

Gábor Fejedelem alaçt Kövecségekben forgott, hogy

idejét hijában ne töltené-el, egykor Bétsben múlatá

sában, a’ Kurtzius Hijìáriajdt Мазут—а foIdította,

’s fok hellyeken vilâgofságnak okáerc Magyarázatot.

is irc reá: mellyet a' Fepedelem ki<nyomtattatott De

bretzenb. 1619-dik ст. 8. R. Vagyon ajánlva u

gyan Bethlen Gábor Fejedelemnek. lñennek egyéb

тащат: között a’ vers папа nagy hajlandósága

vólt: tudta-is jól a’ Görög, de kivált a’ Deák nyel

ver, melly meg-látfzik а‘ verfeiböl. Károlyi Susán~

na Fejedelem Afzfzony emlékezetére illyen verfeket

hagyott-z .
Hic nifve Ycandidior Regina Sufarma quie/¿it

Slella, Вески, Specimen, Gloria Karolidum.

Quad fi Pœßanis Мс inceßßet in bortis,

сетам Dorninœ Lilia, Caltba, R'afœ.

Рта/Залит virtus animum decoraverat ardens',

Femineo exemplum quó foret ipfa gregi.

yam fex lu/lra ш atque duos com/)leverat anno:

Hebdomadasque vélo , сит fera mors гари“. ' .

Digna fuit Pylii ‘vita Regina veta/li;

Qaifquis ade: tmnulo Tbura, Rofasqua data.

 

FRANK BÁLINT. siebeni кашу-вид és 325

Pick Il'pánnyok. ‚ IÜuságában tanúlt Áltorñumban

1666-dik efzt. Erdélyben {ìép hívatalokon Рогов

ván let: Tanáts Ur. Deák nyelven {гс egy köny

vecskéc az Erdélyben-való Nemzeceknek, nevezere

F 4 ` fen a’
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fen a’ Száiìoknak eredetekröl, mellyel (ìép dítse'rr

tet érdernlett magának. Tituluí'fa: Впиши originw

Natirnum in Тип/Пилим, prœeipua Заветом Ciaudiopo.

»1697. la.. Az idötöl ngva fok formaban nyomtai

tak-_ki ’s fok hellyen.

FRANTZIS Tzf yANosoivee помог. ierr in

torñumban, difputálván a’ ûél~kólikából való Саш

ütéfröl 1678-dik вы. Német orfzágban magy tifa

tefségben élt, a’ Hazäiában Brafsóban magzînos álla

potban lióltfmeg. Egy könyvetskét irt vólt az Er

аду: emlékezetes doigokrói. mclly ki-nyomtattatott Vi

tébergában 169eidik efzt. 12. ` .

FR-oNIUs MArrrAs. Meg Heereiee меда

Ье-п Brali'ai OskolaMeítcr vólt, egybeûedte a? 526

fzok' renètartáfaikat, a’ mellyekkel éltek eleitöl Fog-`

Va, egy könyvbe (на; mellyet hellyben hagyott 's

meg-_erösitett Ba'tori líiván Feiedelem. Attól az

iciötöl fogva )ett- az az Erdélyi Száiizoknak Törvény

Könyvo'k, а' те11у i`zerint élnek és dolgaikat 1332

gatják; hívják ezt: Замша Saxonum.

гибли? DAI/1n. Kerman rudes минета.

kus, egyéb tudományokban-is nagy értelmü ember.

Adott Világ eleiben egy nehány darab Könyvetske

Ret; а' те11уе1: >tai-toznak a’ VMatheiìsra és az idö

nek folyáiira; de nevezetefen irta паду kéiìi'jlettel

Deák nyelven a.’ Magyar oißdg кущами, mellyet

még торит-13 1:еге1`пе1: а’ tudós emberek, és igen

fëináll'ák» hOgy таща föfvény kézr'eakadott. Во—

5551501: Világra egy minden féle tudományokkal

шея-гать: könyvet; mellyer nevezett; Biblioŕbera

' `eu



feu, Cynoßra Beregrinantium i. e. rI/'iatorium ommumbœ

âmus editorum „имитат- ~ 2. fomis. in 12. Ul

mœ- 1644. _

питали ¿MBRUs. 'reinar Рар а’ ‚так fé.

kulumnak kezdetében , ez az Urlinus Zakariás Káté.

kizátzióját, Bukânus Theologiáját, Arétzius Theolo

gicnm examenjét Magyarraffortlxtotta; de hogy Világ

eleibe botsátotta vólna, annak femmi jelét nemláttä.

 

Fúsós зав/шов. расам Prédikámr fr: egy капу.

vetskét illyen tituluiTal; Királyok Идёте; шеНуЬец

traktálja és elö adia az igazgatásban meg-kivantató

fftép virtufokat. Nyomt> 1625. 8. R._ Vagyon aj

jánlva Bethlen Gábor Fejedelemnek. _ ' .

‘ _. GÃLSZÉISI IS TVÁN'._Egy vólt ez a’ Magyar

orPLági Reformátorok közziíl, a’ kik az Щеп belìé

dének világát kezdették meg-gyújtani, és az embe

réknek elmélekben meg-'feneklett ’s rögzött babo.

náktól 'ó'ket шее-нашит. Tanúláfnak okáért ment

ez Lengyel orfzágba; az holott Krakkóban a.’ Tudo-Ã

mányok alkalmaiint tánitatnak vala. Merit Német ‘

orfzágba-is, a’ mint Skaritza Mate' irja a’ Szegedi щ

ván életében, leg elsö ez a’ Gálßtsi тайн vólt, a’-,

ki Vitébergába ment Magyar orfzagról tanúlní, an.

пак utánna úgy kezdették máfokaz ¿i Páldáját kö

vetni.  '

Adott-ki Magyarúl mindiárt a’ Magyarok harz.

nokra illyen tituluffal: .4' Kergßtye'ni, Tudomdnyról.

voló тёти Könyvetske ., Сбит E/lván Mejiertiil ße.

тешим. Nyomt. Krakkóban Lengyel orfzágban.

1533 -dik efztend. 8. R. Traktál cbben rövicieden

FS ' (1_)y

í
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(I) A' Parantsolatokról. (2) Az Apoíìoli Credo

l'ól. (3) Az lmádságról. (4) A’Gyónáfról. (5) А’

Sákramentomokról. (6) A’ Kereiìtyéni fzabadságról».

Nein tiíìtúlc vólt meg még jól a' régi tzérémóniás

Tudománytól; de mind az мы: а’ meg-igazúláfról

iól értett, 's a’ funda entomról; ha ne'hol шашк

is más képen шалаш, t az idö'hòz képeß meg-le

hec engedni. -- ‘

\~

GAR/41 две/шов. Rákórzi sigmond Еды кара.

tány maga költségén ki'îldötte vóIt a’ Német ОГРА

gi Akadémiákra és caninanta 1588 dik ст, Igen dí

tsérletik Iìép tudománnyáról az akkori tudóibktól,

‘э. jó maga alkalmaztatásáról. Vagynak ki-nyomtat

va holmi Deák Verfei. ` э - »

’ СЕБЕ?! КАТОАТА ISTVÄN. Született-Ge

lei névüÀFalutskában Egerhez nem mefzíìé, a’ melly

mkh' régen el-pufzcúlt. Fél eütendö's-korában az асу—
йВЫ árvainv maradótt, hét_ efztendöskorában a' Ta

tároktól el-raboltatott és Szólnakon az kótya vetyén,

‚ е1‘—ас1асосс; de édes Annya reá találván, viíìfzá vál

гонад Tánúlt a’ Szántói, Ujhellyi, Göntzi Озно

lákban, végre a' Pataki ,Kollégyiombam a' Bereg

íìáfzi-Oskola Meíìerségbö` Bethlen Gábor Fejedelem

наитие 16 I5 -dik ст. Hejdelbergába tanúlni; on

nan' мы hívta a' Fejérvári Oskolába Reûomak;

de ifmét el-ki'îldötte :619 dik ст. ВесЫецПЬ/ёп

nal az ÓtsévelHeidelbergába. Tette maga Papiává

16u-_dik hat. _ Püfpökke а2 Erdélyi Ekkléûákon
1633-dik efzt.I Hòìtmeg 1649-dik ef'zt. Karátson

Havának XII-dik napján.

Botsátotc упадка illyen Munkákat.: (I) Preveni

A/ um
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цт Evangelicum, _ezt Deák nyelven irta az Ur`napiï

Evangyéliomokra. fzép Prédíkátziók. Fejérv. 1638 д

dik efzt. két foliánt .

(2) Yitkok Titka. a’ Sz. Háromság egy bizony örök

litem'öl való fLép könyv. Nyomt. 1645-dik еРи:ч

4. R. Ezenikönyvnek ajánló levelében bövön és

tudófon' traktál az eretnekségröl: miért engedi-'meg

az Щеп, ’$ kik vóltanak eleitö'l fogva oliyanok? Ne

vezetefen {дюн a’. Sz. Háromság' tagadókról, azok

пак Erdélyben való el-terjede'fekröl.

(3) Válzsdg Títka, mellyben elö adia a’ Kriiìus ál

tal véghez ment~Váltságnak rendét bövön. Várad:

1645-dik ст. 4. R. ` Ezek három vaitag darabok

ban találtatnak.Az elsönek ajánló levelében íìóll az

lnnepekröl és az idvefséges jó Innepléi'nek módjá

ról; a’ máfodikban azt mútatja, hogy a’ Kereiìtyén

Tudománynak fundámentoma a’ Kriitus halála és

halálból-való fel-támadáfa. l ’\

(4) Magyar Grammatikd. Nyornt. Feìérv. 1645'. 4.

(5) Стадии, az Énekek kóltsokkal együtt a’ mint

abban az idö'ben énekeltettek. Fejèrv. 1636. igen

nagy könyv 'foliántbam Ennek elöl~i:.iró»bei’zédé>

ben a’ манто: és Énekléfröl ’s annak hafznos vól

táról fzép trakta vagyon.

(6) Ekkléjìai канта/е, а’ mellyeket a’ Szathmári Na-_

tior'ialis Synodus végezéfe fzerint nagy munkával

gyüjtögetett és formált.

Vólt- ez igen hafznos ember, vfgyázó és jó геп—

det tartani kívánó Pnfpök: az Ekkléiìákét, Osko-f

lákét fzap/orgatta ’s hiven meg-tartotta.`

стоим/1 yÄNos. Az штогааг Ekklé.

fla Lelki Páfztora, т: а' Palatina Kátékéßs fzârint '

.‚ / e d
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fzép valláft tévö' elmélkedéfeket, meg-tartván a’

Kérdéfekben és Feleletekben ‘való fzókat-is, illy ti.

tuluifal: A’ Felséges тете! а’ kegyes léleknek ¿des [офи

getefei. Nyomt. Kolofv. 1744. '8. R.

_"GTA'RMATI MIKLOS. Helmetzi Ekkléiiá'nak

yLelki Pálìtora, aÍ XVI-dik Íf"I.:1izban,.nagy tud'omá

inu Prédikátor,1’rt egy könyvet arról, hogy a’ meg

hólr. Szentek nem lehetnek közben~járóink Щеп е

lött: azérc ökel; nem-is kell, nem-is habad imádniè

A’ kònyvnek tituluifa ez: Felelet Миф/УМ: Andreis

' Ve/.ere'mi .Pilfpifí és Pofeni Prœpo/i könyve ellen, a’ mel

lyet т de штатам ¿g? отвинтив Sanâtorum ¿Le Ny.A

chr. |598dik efzp. 4. R. Ez a' lk'o'nyv bövörx

vagyo irva ‘es nagy,‘.hathatófon meg-is hánnya ve`

ti a’ Római Valláfnak fententzjájit. Szilvás Ui-fal

vi Imre _chretzeni- Leëtor Молоты Andráshoz 11—

1уеп verfeket Ш:

PqUe щит; Scriptum quodfœpe negaba»`

Фиат fuit infinitum Praepoßte! ecce vides!

Tale шит reliqaum. Рит: protrudera merce:

Tbufca taberna più, define, пошла eli.

Errorem лифта, рЬсЬетд/ёёшт eeßbs,

Ut profit Patriœ Prazpo/ìtura шт.

Una; ubique Deus, cum'jìt, Mediator 65’ maus;

Quid Мегалит tot fabrieare фирм? i

Ez ellen a’ könyv ellen ki köln Pázmán Péter Mis-v

ñonárius jéfuita., és ezt egéíì nagy könyvel, a’ melly

tellyes-.fok дом és fel-ékesitett fzóllafok formáji

val, kívánta meg-hamisítani. -

GTIRVA VEJVTZEL. Mitsoda rendbéli ember

vólt, elöttem nem világos. Magyarra fordította

Nyúl

о
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Nyúl Konrádnak Német nyelvböl egy munkátská

ját, mellynek сыщика ez: Kri/îus Нит/ёж, Péteriel

való bejîe'lgeteíe., e’ толщи Világnak gono/f és щитам

i/Illapotjaról.I ¿itsen 1649dik efzt 4. R. Szép el

més könyvetske minden rend-béli‘embereknek ve

fzett tselekedetekröl (2) Ugyan Német nyelvbël

Magyarra forditotta a’_ вшита: jövendälését, és az

Salamon Biltseségérìil ’s fok tsuda tételekröl való köny

vét. Lötsén. 1649-dik efzt. 4. Ez nagy könyv.

 

сшил yANos. Debrerreni oekenbeii па.

nitó, a’ mofcani nevezet Едет]: profeiibr, a’ ki ne»

‘vezte is iriamagát yobannesfìulanus, Gyůlából va~

ló vólc eredetére nézve. Mikor a’ Felegyházi Ujj»

Teiiamentoma ki-nyomtattatnék Debrerzenb. 1586:

dik efzt. акта]: dit'séretere fok fzép Deák vefeketíru.

- ОТЦЫ! JSTVÃNKolofvári. Magyar Рар Vólt

ez a’ Reformátzió tájban, és ott едут munkálko

dott a’ Bibliának Magyarra való fordításában Hei

tai Gái'párral. Adta-_is ki a’ Bibliának v_alami дань:

iait Magyarúl: A’ рушит könyuet, Enekek Едет,

З’фп Sirá]c kbnyeét; mellyröl azt irja, vhogy Tólnâ

ról ki'îldötcék ugyan kezére; de meg«vii`gálta és 501:—

¿bította a’ {шалаш BÉitseség känyvét. Nyomt. Kolos

váron. I551«dik efzt. 8. R. ’ -.

стащит PAL. тащат Beiras Gáfpár free.

galmatofon az Olaiiz orfzági Akadémiákon Paravi

umban, _Bononiában ’s máfutt a' maga kòltségén a’_

halìnos ió' tudományokra; mellyek által oiìtán Ha

zájának fzolgálbatna. Mellette-is vólt annak utánna ’

a’ Jól-tévö'jének ’s hůségefen iìolgált, mikel'` 1533

_ ik
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азиат Békéii Gáfpár az Erdélyi Fejedelemséget

kerefne'; m'eg-{ìoritatván Fagaras Váréban, maga on

‘han ki ment; de mind a’ vára't., niind pedig mindern

‘féltö klntsét, erre"a’ Gyúlal Pálra blzta vólt. Hifi'

-ségefen-is vil'elte magát valameddig lehetett; de az

Békés állapotja fel fordúlván, Gyúlai Pál-is a’ Вдво

ri lüván kezébe efett. A' kit Bátori liìvainrfzëp el

me'jéér't ’s jeles virtuílaie'rt nem tsak életben meg

tartott, hanem maga `SéltrétáriulTává-is >tett, a’ «ki

mellett hi'îségei'en és hai'ìnoí'on lzolgált. Kantzellá
rius vólt B'átoriSigmońd alatt, a' kit-is' el-vádolván

той akarói a’ Fejed. elött, a’ bóldogtalan vérenge

zê'i gyermek Fejedelë'Katonái által Abafáján, a’ hol

- -a' maga допишет mint ártatlan ió ember affélétöl

nem félvén, tsendefen múlatot, kontzról Копала

vagdaltatott. '

Lengyel orfzágban Bátori Iltván Lengyel Király
mellet frolgálván, le-írta- az Mulìkák ellen valúy Ha

dakozásátDeák nyelven, mellynek titulull'a ez: Сат

mentariw Ватт а Stepbano Rege Моет/ш Magnum Мо

jìeviae Ducem gejtariim Anno 1580. Claudiopoli 153 I. 4.

.Sibrik Györgynek-is {гс vólt egy bölts tanátsal tellyes

Levelet 1585dik el'ìt. Lengyel orlìágból, meg-ért

vén hogy Váradi Kapitányságra emeltetett; vmelly

Leveletolly drága oktatáfokkal tellyefnek tartottak

annak ntánna, hogy mikor az Erdélyi Feìedelmek

új Kapitányokat tettek Váradra, Hlvataliokba bé

áuárornak idr-_yen fel-olvanák közönségeren визит:

mind 1660 - dik efztendöig, a’ mig Várad Török

kezébe efett. Ezt a’ Levelet Tsepregi Turkovitä
Mihályy 1663-dik elìt. Magyarra fordította, és Ta

» nam' Tiikò'r titulus alatt Világra botsátotta. Sze

benben. 4. R. . _ . . ._ ._ ‚ -;

` ` GTUr
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` СТЫЬАП LESTAR нависшая. Bárc

xi Sigmond'Feìedel. alatt Tanáts Ur, паду tudomá.

пуп )ó Haza-Fija, a’ ki mind a’ Kerefztyén Király

gkhozf_’s rńind a’ Török Роя-сайта fokfzor vólt Kö

vetségben. Meg-frm a’ maga ideje-béli Erdéìyi dois

gokat; a"melly Hiitóriával élc., 's fokíìonis hozza

elö Bethlen Farkas a’ maga írásában. Ez 'azt fria,

hogy 1566 `«iik Сет. olly паду bövsége vólt a’Ga Í

bonának és Bornak Érdélyben, hogy az egéfì пуд

ron által .Kolofì/'á'rt és Магов ‘Vásárhellyen ötrköböl

búzát adnának egy'forinton, és egy ejtel bott egy

kis решен; А’ melly hallatlan óltsóság; egyy щека

búz'a öl'. pénzen'. . ' . ' a » в

г :GTÓNGYôsl птиц 15u idejében так а.

Debretzeni 'Nem'ea-'jKollégyiombam onnan idegen

'oríìágokra men'vén- tanúlni, fok idöc rölcött el az

‘Angliai és надуют: Akadémiákban, аЬЬап myo

moruságos álîapotjokban a’ Magyar 'örŕ'zági Ekklé~

пятак, a’ melì'yben' ott a’ Tanitok üldöztetnek és

'a' Gályákra кйюеспек vala“, eméœwénßßkkléßá»

ìok mellöl. IMem az után Helyé'tziába, ésott a’ fzáz

ötven."Sóltái'okat_Deák nyelven ki magyarázta tö» "

vid Kérdéí'ekben és Feleletekbèn, ’s mibiîl mit иен
tanúlni elö adta. Tigllrumban 1677dik çfit. lki.,

nyöcattacta. штата könyörgéfekèt-is Анапы n'yelv

böl Веди-а forditv-dn ragafzt'ott melléjek. Emléke,~

zik az aìánló levélben a’ Magyar orfzági Ekkléfìa'k»`

hak ì'îldöztetéfekröl, és a’ B'elgyiornil Felséges Ren

deknek- íìorgalmatofságokról, Ymelly FLerincv рагап

tsçltak mind a’ Bétsi Reůdenfnçk Bfuninks Gerbárdnalç,

mind a’ Tengeri Fö  Generálisnak , Arkitaiaßìlsnak

Ruiter Adorjánnak , hogy a’ Magyar Papokmlkl a’ Né.

ápolifl
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`ápolii`1 вещицы vaió ki íìabadítasáfokban l igyékez.

’z'enelnl Hathatós verfekkel irja».|e.a' Magyar orf-¿iii

gi el-nyomatott Ekkléiiák’ siralmokatlDeákúl': ' '

Luce gamen: jaceo, rq/ìmamßißbiria пабе" ' ' ` и

Totaquc стадии: широт langvoŕ babet.

Айда convellit [стат ртами febris,

Et Pblegetonteo те coquir igne focus. ‚ ì v'

Renibus Äetbna же]: eff, Boreas incendia jiatu i j ‘

Stg/citat, immenßß люта: ф гагат. ' '

Ага: ё exujío tabefcit [туш palato,

Siccçzque comgïe is faufibus ora тет.
Feßus biat palmo, гением ‘vix atïfaljit‘am'àmV

Raucaque langventi gummi ‘voce мат. ' ' “ `

.s >Ugyan azon` idöbìen “élt ¿Gyöngyöji'nlßva'n-'Gömör 1

rvármegyeì Vitzé-lfpany; а‘ ki Vnçvçzetei'en fzüIetent i

vólt a’ Magyar vers iráfra, ’s lehetméltán monda- i

ni Magyar отдашь vagy Márónak.:31g¿en цедит; i

Ya’ verfei, annyira el-is hirefedtek, hogy femelötf ‘

œ, fem utánna máifa nem tartarikGyöngyöíìnek i

a’ vers irásban.. Irta a’ МигйпудИйи/д, а’ Múrány д

Várának Szétsi шпата! Veíî'elényinek„feladàtta_. i

tását. .i Kemény Этна: Ниш/ш. Капищ, i

_ Nympbn шитыми ’s Bgyéb apróságokat. д ~ .f i

4.

JJ

J

 

I

G'rôNGzôsLLÀszLo. Trájektumban' am ‘

эшащасоывй‘гаъмавуагга fordított. еду könyveç- 1

- -Ángliai dyelvböiiily тешит: А‘ Kew/@én ИШЬ `

mk шмыгают, `тащат Ьшдегё: штат Мата

dâ Nyomt. ’1`,\:ájekt.r i1657dik efzt. 8. R. i

` Y .Y e fà. 1.

` f.' .GTÓNG'IOSI PÁL.v Született"»I-668~dik .elim

.Magyar (‚д-швов válg {тёще ntimment гашиш a;

_S „ f Ángiiai
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Ängliai Akadémiákra; a’ mellyekben tanúlaísa'ltl an

jyil-'ßyitte,.hogy Theologìœ~ БОБЫ/т Ó’ Eede/iet Änglí-.

gram/Presbyteri titula/t érdemlett 1698dik efìt. Ма.

шёгдогйащЬап vifelt Papságot' Kafsán nagy buzgóe

sággal ,f a’ holott illyen baja, és tsak nem életének

uelìedelme-eiìk. Еву kůi képi'e valaki valami 'verfe«

k-e'tr> гагат, mellyekben Нашими/к ama Deák Vver»y

l'eit"akarta követni: ` Г

Slim Mmm cram тиши: inutile lignum,

Сит faber incerta: летним facer'et» ne'Priapum.

Маш: ф Deum. (a) A’ verfek így kezdödtek:

Regen nagyh kb" ваш, КЁф’ШаЛттт kellîi, ,

Ram шиш Тат, пёзе ba тёте vaina aimee. ‘лп.

Reá -fògták ezeket mint ha Gyöngyöiì Pál tseleked

te Vólna: meg-kerel'vén a’ Ládájába, ott meg-talál

сяк; -rnellyeket mind az'által a’ kik a’ Ládájába keres

саг, azok'vetették vólt oda, ’s úgy вант: ott; a’

mintihalála óráján a’ ki tselekedte, lelke keferüsé

gével lmegvallotta1', ’s Gyöngyöfìnek is акте, bo.

{запасы kérvén. E’ miatt 17u-dik ст. Szám»kí

véŕélïe катет: а' Királyi Parantsolat által; mellyec

SpímgárlígyV itt-bé a’ Krónikájába: Gyöngyöû Pál

камыш Prédikátor Bóldog Afzfìony Havának hu- `

fzonkilenuzedik napján a’ Kalfai , ugyan Bólgog Afz

fzony új oîìlopára rút ñrkáláü ragafzt; de fejével

jádzik, melly miá azonba~is tömletzbe vettetik. (12) А

Hogy Gyöngyöli tselekedte Vólna a’ nem világos il

lyen~okokra nézve: (UMivel ha az nyilván-való#

vá lett vólna a’ Felséges Udvar elött; nem {ìámki

vetéíî'el, hanem keze feje el-Vágatásával bi'intette

секс vólna; de Vólt tsak a’ Prœßimtio, az erös gyanu, »
kiváltl

(а) Libr. I. Sat. ИЛ. (Ь) ad ann. 1724.

4
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vált hogy azt úgy Ahirdették., hogy “гадит ш

lálták~meg azon irait. .(2) Мех: oda más vallái'ri

embernek járúlni nem-is lehetett, hogy-e'lìre ne vet.

ték vólna, mind azért hogy tetlìetes hellyenfvtâlt/i`

mind~ azérthogy Katonák általöriztete'tt. (3). A" ki

n' ládájába tette vólt ‚твои ‚’11а1г11а1:ог ki~vallotta|

щепу :fzörnyü vétket tselekedett, rnikor Gyöngyöi`

ú veŕzedelmére azzal okot üolgálìatott. (4) YMai

'ga-is Gyöngyöü hólta napìáig Fránkfurtumbaß мы

tában is mikor már .fenkitöl nem félhetett Vólnn', im

gadtá ~ésnnigail: átkozta hay tselekeçlte _vólnaglyholpte

már miért tagadja? oke nem vólna. -» ~_ _- i

.V'aló'sá'gos oka azért'az ò" nyomoruságának-an

vólt.: Miveleazßgrifüfpök Erdödi Gábor ртщ

tsolatjából és költségével Timon Jéfuita által íratote

vólt__és adatott vólteVilag eleibe bgyxkönyaß'ajfmellyi

akkor_a"Vallás dolgában munkálkodó Peíii Амин:

láris- Kommillìóhoz nvólt intézve'. nA` .mellybel'l` azi;

»miìtegatta az 'Iró , _hogy a’. Karolikus Fejedelem д

nem tartozik a’ maga birodalmában el-fzenvedni a’i`

más féle V'allál'u, Római Vallálfal ellenkezö el_nl:»e~`

reken. Eze a’ könyvet Gyöngyöii hofzfzafon meeg-`

mútogattai-Orlìág haboritására tartozónak; mint

hogy az Orfzág tsendefségére rendeltetett Tijrvény

ek fel forgatńsára való; a' mellyeket ez elött-való

Királyok vadt'ak a’ Proteiiánfoknak'. A’ könyvnek

titui uifa ez: Altare Pacis, pro Votis ironici: таит.

Ат Pilati Galilœorum jub/iituendtan, fuper tumulum 0

piquli Tbeologici, in quo queeritur: An pqßït Princeps,

Magi/tratti: , Dominus Сии/затих in ditione [на retinere

Hareticos, «vel ватт p'œnis eos, aut exilio ad Fidem Ca

tbolieam ampleŕtendam cogen? Gabrieli: Ant. Erdiidi de

Mower-Marek Epifcopi Agrienjìs   [штат Tyrnaviœi.

172x. editi. Excel/ie' Regia’ ac incline Regm’ Нина-став

l
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а negati» Religioni: Алтай ваттом ab miem оЬ/а

i. Bdilu.. Anna ‘1722. 4.1 'l f. ' .

Erre a’ Gyöngyöiì :irására `ú'gyfeleltm'eg az Egri

’üfpök_, hogy lmaigátlxïayelfviziexn vefzthettè-is; de

'eim-kiweiérre. ûzecvën, ki-ruaölce лошадьм—

ЮТЁшопйхйГх inánt pedig,'melly10pafcukan ‘Tbeolo

{нит-па]: nev'cztetett, iníiálván ai-Proteůánfok a’

Felséges Udvarnak, az megtíltatott és töröltetett:

nivel valarnitstiedavelizedelmea` ez a' Sententzia Ma

gyar oriìágban a` Proteůánfoknak: fzinténnllyan.

veñedelmes Ángliában, Belgyiomban, Svétziában,

шагами .’s más ProteitánsiFejedelmek’ Birodalmok

han a' Вбит .Katolikufoknak. . -

Szám~kiwetéfre menvén Gyöngyöii, Vilhelmus a’

Prullìai Юту »mindiáŕtibé-fogadta, és a' Fránkfurti

Akademiaban'ïhèologìát tanitó ProfelTornak tette;

uholott ûép betsi'iletben.élt, tseledjeit- is maga u

tán vitetvén,.._1'243'-dik »el'ztendöig: mellyben meg

hólt életének LXXV- dik eiztendeieben. Feles ap

róság Munka'tskákot írt ё: hagyott maga után: (1)

Tuba Sanëtuarii Arcana зашит: Dei propalans. Francf.

17;6. 8. (а) ‘МуЛтит Pietatis £5’ [манить (3)

Uría: Нити; Ez arról nevezetes', hogy még Kas

fai Papkorában Nagy' Sandornak egy Arany Pénze

akadott vólt kez'ère; mellyet egy tserép edényben

hammuba' téve bizonyos iskatulyátskában a’ Római

temetkezés тат а' földben találván egy lìegény

тег,- attól vá'ltotta vólt bé. Ezen Pénzt mind ad

dig fok nyomornságai közò'tt magánal meg-tartotta,

akkor pedig 1742 «clik ат. Frideriknek a’ Pruliìai

Királynak, mint igen jeles l'zép ritkaságot ajánlott,>

аишак alkalmatofságával irásában az Щи Királyt

hafonlitetta Nagy Sándorhoz.

G 2 " сок.

-__д.1ц
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_ ΟΟΝ”ΓΖΑΡΜΒΒΙ.ΤΖΙΠ8 σΤοκοΦτ Τ«Με «ω»

Μο τοόάοτ, Μ” π ἱὁεΗφΠ ·οτί:ιάμοΚτει: ΟΙει&·, Ν6έ

πω: 68: Ετππ£ιἰεΨοωῳΚτπ ωεπη1ιτει' τεράΜεάέτ ;

ωεΙΙγεΚΒειι.-Κέι πεπόΒΩωπγύϊτι εὴωπἀὁΚ ΑΙΜ @δω

εειτ1:πητειπύΙάβτ, ΧΉτάΒοήι€Βετι 4εικοττ ο!εδΙσοπ ι557.

Με εί>ιτ. τπι1τ6η»ιέ6ρώΚ Μάτ. !εττἰ)6ϋτεκιοπἰ Ραμ.

ΙΜ ει' ΜάΙΜε Ρέτιδι·Β8ΙάΙΔ." πέη , ει·1τσϊοττ: Βοτεέτοττ

ΙποΙιτήτ νὶΕὲ8”εΙεΞΒε-:=(1π)< Βὶ|ἑἐῇΙὶΜ επιθωεεω ,· β

6ωΙ›ε›υια:ἰο›ι€::ΕσσΙψ`α/ὶ€σω -Ζσ€Μπα |ο,·πω.ϋπ · Ππ8ατΙσπ · Να

2ίοπε ά: Τάὺψωπ 4. βακίέο θεοτ85έ ω"ω, _Ρά/ΐΜ:1Β',·ω

σΖώα; ΒοεΙΝεφωπβσ. ω16σηο...159ι.. 8.ἶἐ_(ει.) Ε”Βε Για!»

τε νό!ι:' 22'ΕυεΚ6ΚεΕπξε ·13Ιωάι·ετε!ιετ-5ω σ' ωεΙ1γα

εεγΡιετ 'ε πιέεθοτ ειόειπαι1τνόΙΕ-Κί.·2ΩΡΒΒΜἐἰῖε Φ18ϋπό ;

πάτε; 8 Κί-Βοτ8έικοαπ <ει;γω› ι:$τιιΙιιθ”ά!:·ίπε!Θνω Ε.

πε!αΙι, σκάβω ει' θπιςΙΜΙ ΜΜΜ ': α”επά!ΙΜΒ, α'Ιοο!Μεσ

Μ! πω: έΙΙ:6ΜεΕ εἰ· ΜαΒ:ματ ΝοτσιππϋεπΧΜΒαυαΠω.

/ξάΙεϋαπβΜΜΕ πισια:Ζωπ2. .](ΜΙύςβάΜά ((ϋπτε5 (.ϋδϊθ,

1Μπωω ΡαρωέΖιαΙ.· ι89184αζὶ7ε Με? 97%..0ιω.”ωμ Πέ

4 . Δ;..: 2 - κ ..Π :'.-Π' :Ή

οόΝτ21 Ητπ24Νε ›νόπ ω»ω«εω Ηω;Δι»

`θϋπτ:ιόπι1εγε2ετεε Ρειρῖ?1:96-ὰἰ!τ`εὐτοπὸὅ @βατή κ

ωπ11ωΖ εισπ ει, Νέωετ οι·Ρι:18ϊ οδιζωειζω: .πω €

Βετ86Επιπ ΙειΚοΕΙ:.Ι 58ε-‹ἰἰ1‹”ε&τ.- ΝΙ5Ι:οποπ Οπιυπιώ Ϊ

.άΖΙππ ιενετιπὲι ει' ΕόεεεΜε ΜΜΜ ΟέΚοΗΒΙππ, τιποτε.

/ ΚοΙόὸνέη ει' ΙλεΕοι·ωπαι νιιΙΜε _·πότάιοψ τιιἀοπτέιτιγεἰ

ΜΙ; σε ιιΜτοι· νΜτΟ6πιτΖἰ Η;; 68 ωστε-Μ ι;99‹ᾶἰΙ: ·

εω;ωκ1_ @Με πγεΙνειι εεγ Κόπηκε ΜΜΜ, ει' πυεΙΙγ

πω @το τὶτΚιι. Ί`ἰτυΙυΙΤετ Μ: Ραπὺατσποπ£α. Πνε ΠΜ

υεή?:!ίε θοχιΜιβιε ?ώ ΟΜΩΣ! ποσά Βιέ Θ Ηοπ1Μ:, 8'

3Μ. Ώαωἰκὶ; ορρο/ί2α: τακσΜί: σαίωκπέί.: Μ: «ΜΜΕ Οτα

ω” Βεδϊοή: δσΙ:οΖω ΟαΠΒυἱεπβ:` , 9ωίΒαε Με Ώο6Μπωω και .

ΩιΖυ2πέαποτπω, @ά €ρ[ιω Βεί., ό: Ρου]ϋπα ί.`|:›·ἰ/Ζἰ, £ωΜ ·

Φωεω, Βαρτώπο Θ” Ρτάόψίπατϋπα_εκαψατε, Θ ἐπί.
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fam redden шпагат. fic. 4146207: \Stepbana Gönzzíno. V.

D. метрит Рати. ‚ t „

Ez ellen dolgozott oiìtánßráverus fokßiìtendö'k

ат: egy kezdetétöl Vogva végezeteig fok féle mots

кокки és hazugságokkal tellyesi nagy konyvet; melly

maga minémü iégyen, aftituiufsàból megflehet 1:61—

ni: Alg/uma Äbfurdarum dbfurdd/çma, Calvinißica щит.

da. Зета. |618.- 4 Ez laz ege'fz. Könyv~is Alg/:miam

Abfurdm'um Abfurdzßunum, Отметят Jlgfufdwn.

H4LLÉR эле/поз. ‚А; напегкая ншеггашя.

liáboi vaió vólt, melly ennek eiötte egy nchány fzáz

eñtendökkel Norimbergábói jött vólt Erdélybè 's itt

Magyarrá vált; fok ieles Fô emberek voltanak ben

ne. Араб Mihàly Fejedelem idejében Hallér jános

vólt Tanáts Ur, a’ ki fogságban'tzírtatván Fagaras

Várában, hogy ideyét hijaba пе töitené, hanem ma

gát valamiben foglalliá; Magyarra forditott a’ Nagy

Sándor dolgairól valami Hiíìóriát,` úgy a’ Trója vé

f'zedelme Hiiìóriáiát, és valami Példa befzédeket;

meilyeket együtt nevezett Нита: Hiftón'anak, ’s az»

on nèvezettel el'méretes ma az `a' kònyv és kedves,

так: а’ Példa beFLédekre nézve. Nyomt. Kolosv.

1695  dik ein. I4. R. Anual; тащите: ki-nyom

tattatott. . ,I \ f

HÁNER GTÖRGT. Segéfvárrói vette vó‘t ere- '

detét, ifju korában Vitébergában folytatta tauúlását;

még akkor adottki egy kis итогами, теПуес

nevczett: Найти Ewig/iam@ l'l`ranjilwaniman/z inde à

primis Popxdman originibw ad het» ufque'tenpom. Franc~

fum' 65” Lipjîœ. 1694. 12. Ez ugyan liagában tsak

Шут, ша: Jé igyekezetü itil.; ember вшита; de

» " G 3' итак
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'·ειἐι1εΙἔ°ιιτὲΙΗτιε `8$Ηέ'ΖέΒώφΙ.6Ρ :Ηίθετε!βΒΒεπ ?εποε

Μεμἐ_ϊ:1ΕξβυΡετειτη:μόςοϋ ΒτὲιΒυιὶἔι-ἱέ εωεΙτε1ηέιέ,

7 88|Κέἰ7ῖΕη'ϊῖ1°άοΚΒεπ·`€αῖτάἘὴἱ'ΜΜΜ ΜιΓὁΚ·ἱο ει' Βοώ

'το·°ΐ τϋ·Ι7έτ: Βδ9€:ΒϋΦΗ"ΚΦθσ48οπτΉ ιι$πτιοΙΙγεΚ`°Βῖ·'

ΊσέΓοιά :νόΙτει1: , τοοε ἰεὰπἰεόμτει. Ά· 112286: 4τωτοεάοτ:τ ό»

"Με ΑτγΙο 11$·οτιπάο1τέΡΚϋγεε€τΤ'ε Μϊ·ιίέότ τόμο εΙ-ἰ1:

«Εκ Ηέπετ ΟγὸτΒῇ“·Ι€τἐτπὶἱ6Β·ε, ·ε"'·Ι8ΐ··Ν Βιιρετϋπτετι

κ!εΜ3 ΗίνειωΙπ πιει Β4ΒΝΨεΗ'···νἰΓοΙἱ. # ΨεεϋπεΚ υπ ΓοΕ .

εεγάϋ Κέ2-ἰἐἀΐοΚ-ἱε ΉΠωγαΚ· τιπὶτὶιἱ"ΡὸΙὶτἰεΙ , ·'8 Μπα!

ΈΒΚΙὲΠαἱ όοΙεοΚτα_τεςτο;τιακ, ίότ. ομγςμε, η:μ:1ΙγεΕ

_ωγοωτδωειά κεεεαεεω. -_ «π. ;· ~ Μι

·- - ' Ξκώ -ι:»:ω:α ; ·

7 Ξ ξΗΤΙζ!Νί Ι8ΤΙ/ἔΝ- Οτνοε ὺὸΚ€ο1·- ὰ: ει' Βο

'Βτεπι€Μ ΚοΙΙὲΒγἱοτϋΗεπ _ Ρτοϊοπος ,. @ὅσα 1νΙΙ68τι ·

` Ηο·ΙτιΉ 1:6ιαγνεΚει: (ϊ)'ΙπϊοβαδΣίοΜ Μ! ΡΜπειρέι; ΡΜ

!ψρύίοέβΙ2άίοτό:. Βεὐτ. 1757. 8. (π.) Πε ?Με δππι

αποταπ·ι Ιπφτπυι2ίωτπ ότι ΙἱοΖϊἔϊοιαατι Θ* Οω?/Ε·άεπ2έαπ Ουέωπ, .

ρυε”Μεκωω. η”. ·· (Ώ δσωΙΜπωσ φωεάωπ εκ

ιΜτώο ἰἔίσζυειίεο; ` · · 1 Δ ' 7

α·..·= : ·· · μι -

` -εω2τ 9.4Νοε.=ε καιω κεαιω ΡΘ]εόόοτπτ10Ε :

ΤϋτόΚ Ι)€:έωει έε Ί”οΙιτέέεεει. Μειέδω-1°τετ-1ϊστά!τΌΜ

ε'·ΜυΜττ:τηεά Ρτ6ϊἐτὲϊ7εΙΙ`ἑεἐιπ Ιένδ 6εγ`ΐὅΈτ4Ιὶὶῇϋἔ '

“Μ ·Β6Ικτ6τω.Κ -ΤϋτέΡΚ ΜεάΒ6Ι· ε2εεο'-Κὁπ-γνέτ,`ὰπεἱ#Ιγετ Επυάπα Α'βΜππα!ε ικνεπιτεΙ:. Νγοιππ. Κ·ειΐε.1656€ ὶ

Δ. Κ.. ΤτεΚτέΙ εΙυβερ παΚϋισχνϋεπ_ηετη 'επργὶντρ ει' 1

ΗίΕοΙσιθ6ΪἱἑειΖετἰτόΙ,”Ϊάιῖι1υΡειι·ειπτεοΙιτ]άΜ·όΙ ό8 Ει·- ὶ

Βὅ!τεεἰ`€τὅΙ ΞνειΒγοπ ώέιτιΙνε ΒετΙιΙεπ θέιΒοι· Γ:ήεάαΙ. Ϊ

ί ὅ., : · ¦ .` ι

°·ΗεΒΔεκ ΜπτΤποέε.· Ηωμω Πέ2νε·νόΙΒ '

Κοτροιτάβ ί.€ΐτε6τόΙ βετ ν6Η:·ΕτόέΙγΒε., 'ε ιπΜδη Β

(Με Μϊἐἰΐ^ριέἐτἰτειιτέδ·2εὶσετΜ εΠιειΙνάπ π' Ρό Ρειρ-ἱε:6:446·11ντ%·. ιιωιι1ευε1ψ6το εΙ11τοποιοΒεροιικ. Α2 ;

: Π* . · , αν» `
Χ



¦ - ._-. . Δι .,..... . ΗΕ' . -.. “γ”· τ-γετεστέμψόο!ΒέΒευ ΓοΙ:ειτ νετέΙΒεόεττ ει' Κεΐοτ.

ΙίμίειιΓοΙ:Κσηζ Δ ΜΙκέεϊ: εΙεΚοτ $έ1α·εωεπτάι·ΜΓοΚπα1: πε

τώ "Π1ΐρ6ΚιιέΚ τάξΕετεες ε' διέΓι. ΕΒΕΝ

ΒέΒοήά:5 =δΐΙ:[ «Μάτ. Π" τετεῇέΚρ Μ” ὅ Με νόΙ

ω-ω: π Ή'. ΡοιιτοΙὡ6Ι ἀΙΙό`ΚοιπίεΠὶ6τ επ αν»

 

τέοτἔῇέτό!; πωπω: Ι56ωιειωω; ε ΗΜ οτΠόεϊ

'ἈΕεἀἔπιἰἐΙτι:€ιΊἑὑΙἔΙϋττεπεΙτ ΠιηΙο1·υε έε ιπέΓοΙ: Με!.

ΉξΠ·τπε' · $ιοΒοηΒεπ η” - Με εθ.τ. 'ε τεπηεττετετε

$'_ μ” »ειπρΙοπιΙοει, ε' Μ)! θεση' πρωι ει: δ επ:1ο

'φωτ Μπι ;ειι·ι:6 Ιτεἱε ωοίϊ:ειτι-Ξε. Χ·Τ· . ζ

ΙξΤΙΪ/Ν· Μωβ ΓεΞεόεΙετι·Ι ἰὸΚοῇέΒεΙ1

Ώόκ 11έωεΙΙγ :ΡΙεΚυε!τοι τεττοεό!όΡιάεοΙζοπ (Μπιά

Ήΐι·Ιβ, _Μεάζε τιιόόε 1εϋ!εδ ετι11σετ, ει' ΗΜ «θε ΜΜΕ

Μό" Ι(ϋπηνεεΉΙΣεπ τἰτιιΙιιΠειΙ: Κα8γώέ8:πω ΤΩ· · ›

Μ, ε' ΜεπῇβέΙἰ πω: Μτοπι·Τεπιι-Μεοπγεέεο!τηαΙ:°,

`λι;γέπει!ε, Ρἰυιπι_Ιέ έε 82. Ι.έΙο1τικΒ: ε” ός6Ικ Μεσ

8έ8ότόΙ. Νγοήπ. ι·686-ὸᾶΙ‹`είᾶτ. ;. Α' ωεμπονότ

Ρεόἰ8 τ:εττε-ΕοΙ τω; οπο ΒετϋΙ:ΙκοΙ: Β.=3?~ Η· Ι.

Βοτοες¦εοδἱ ΗεΒγείΞ Μνεία; Επ ἰδεπ Ριέρ τοιπάο]

έ: ῇό τπότΙου νει8γοπ άτνει. `Ιττ πϋόΙΙ: Πέ61έ ηγεΙνειι

ὶσ πώ εΙΙει1 π' ~Μπι€γεΕΤιιάσίοΙζ εΙΙεπ, ειΊτὶὶέΚοΙτ

τιέ]ιι: πω: ΜιΠτ, 'ε π ότετ. ὶτϋνεὶὅΙεετ πποέεΙ:οΙ

ΜΚ , ΤοηΙτνάιηήτ ·ΜΒ0τΒετ.ΕάΚ; άε ε' Κέιάτωπι11

Ππιτειάοττ~ · η ·" ~ ~
π· Μι:

Δ -_Ήεοσκ4ιυε: στόκ” νέτστω ?τἐόἱΚέτοτ

ίἐτἔ ε” Ιπιέιόεέέοε ί=ιέρ Κϋτιγνετ; ΜεΙΙγΒετι ΤσΚέ6Ιο

Ρεῦἱςεόε Ριετἱιπ ΒεεἔεΙὶ €ε ειινω Ιιτι:ΜεέιεοΙκ νε"

πεΙε,~ απ: 8εάε Ζ.ευεΙ€2 Β6'.πι. Νγοπιτ. ηα9-:ΗΙτ

80 Εσ | Σ Α ' ' -

: τΠΒΕΠΡέ'ΖΓΙ8·ΤΡέΝ · ΚὅτὁΙἱ- ?αρ-έα ει' 13ο·

”· 1 -| _ 04 καηκε!

.€,.



· π,
φωόοϋιάπη ω·δ:έ:έ ; Ε: ναΖαπιεΖΙχ ξ

π! ' ΗΕ;_

:κι π3εΙΙΏὲΚἰ ΕΚΙ4ΙόΜΙφεΚ ιμο-άΠε εξηευόδτέΐΠ: - ἐ

" ΡϋΓΡωδώζ › _ ΜΕΣ' «ωοωω.υμ ἔἔ%ἔἐβ "Μ)οδ·Εγω τἰτιιΙιιε Μια ω έε-ειῷοτ€·Κἱ:Ρ88ΑΡ©ΧΥΐ%

#2 Εαψα, απών! α' 1(έωαβόΙχωμα;δε.. ?Μεσα [ε!'ὅΙ, σε ΗεΙυό:::2α2 Κου] ΞΗϋό?πξ 1

Ϊ. αφή(Ξεχ-ΒέπίδέεπιέΙΜεΕ 1πωω Ράιωθγ_36·μ;ρ ω. ι

Μ” Ιείυφωπτα2ο22 έ: ?Με @εώς Ισό;;όσ20ζωιΜά ξ[ζη1_

ια2ΜΜι Μ61πίπμε Φωτέςο: , [περ2Φϋ!;.0 __

£$ό» Μ· 1 Ι- · ΜΜΜ .ιῖε1·ὐά4ὶὶ8%4; .

Φαηψιπ (Τι·ϋεΙ:τυπ1Βεο]Πταάι€ω ΝαιωωοΙά2:Μ. ι74.3- ὶ

886 Μα 8- Κ `Η<άτοω›;ὲ@εΙττο|γρεγομ~ω~ #78 €

Ι. Α2 εΙεόΒεπιΙο-τειιιοΙ]:;,,ωΙΙι_επ .ήΒ3τἰιισ.ε"Χ;ἱβΒ γ

νειΙ·ό· εΒχείωές. Π. Α',ΙπὲΐοἀζβΕΒΡ1:1ε!)Μ;εδ”'Ε;89;!

έα άΙΙππηιψιπ τυόρωζχητ.-Ι68γετι η, ῆει'_ φο!!γ @τῇ

π Πι· νεα:$οςέι16Ψμ) `6'βτ10ιιΕμι ςεΙ);ϋδέμροέν· _ Δ ἔ

=εν©ΒέεΞΜΠ.ὶτ€τὶΚω_ =σε=>ύες>8=σε« Η Θ? Μ» · 1

άιΙε!ηη ε; βοί·ρέά _ΡέΜ..]:·-νειαοτΑ)έι·όμΚλεό9τς Α· ··

.ά11ηίςιΙόΜπ:; ξιόμΚέπίτ βέρτςη1::ΞέιψόηΡ_ ;επςἰεΙ_ φάτε?

Η29ε=επα °8 των Βευεε=Ι4ΗΨ,989Φ06%ΚΜΥΦ138

ε!ω99 €ΜεβςΙ." Ε2.`Ιἰἱἐ›Ι_πγ.Ι‹ῷηγνημβδ:ππ; ό8)898

[φη;ρΓοσ·νεεγοπ απ, ει? φε11άεπ_ίεοΙκμέβηπγϋ ώμο: ;

1_1‹εωω_ Με πεπιβειψΠς.ή Ρ;6ΜΘεαμ ω έ” @ψ ἐ

#€9.ΙὶΜΙ>ἐΠ_4ΓΘΦΕΪ.ο8ενζΜϊυσνΒέν6° 49 .›8$ σεν<=η=ί=ο

τα εΙΙοπ ·ἰὰεεε:εττ,`τἐιέἔἑτστΙ:εΙπἰ; @ ειι:ειμεΒ);ως;

εαπ πιοιπ, Ιπιπετυ ω* ει' πιεεει ἴεπτοιιτιὶάῇἐιπεΙ‹ σεπ

Ρέεω €π<ὶ=Ζ==ωκύὶ1<εση=πν ·Επ·εΐπενεν £<>«Μπε08

.1099·ΥΡθΚ_ωΐοτθΜέτσ Γεπ1ωΝε,2έ!>· τω Μ» 4?

 

Μ: τπεε·<>Ι=·3Ρνέυ»νεἑι## ει' Κ4=τ999› »ευ Ι>όΜω9

[Μ. «πω» Με.: Α Β-30%ι Με 94 Βι79ΦΜυἑ.!€+%ὶ

1ποΗέ]εέ πτιἰτιόεπ ἐτόΓ:ἐ8εἰι·ο εΙειςεάεπάό-κέρεμ σκη

νόΙοε ε' €ε!εΙετ. . Δ › ' ή

› ῖ -19<=6Κ υ›:ε-Ιν8τι -·ί=τάι18191Φω!ανέπε,82ιΕϋ34Μ··
~ . ;3 ' : Σ ά ·' εκατό.



ΗΕ. . ω;
 

@ωιή4:«Εο6Ετ;*82._ κι|κοι9αε·ι›έιἱθι‹ωέ2ῖ»6:τ1.εω

_Ιωω, ε' ως” ΔΙ›‹έ-ι;ὲ5Ιει:ιη:.ίἐεἰ2 έτΚυΓοΙζαμψοτητπ·

Δωδμη, ε' πΗης Ι1οπέω Απ: !ενεΙόΒεπ μ;Ιομπεττε,

@αιτοβοα ει' Μ; ΜεΙσπρ ει: ό ΗειΙ8Ιει ιιτέιμ . / ή _

ῖβἩει 114; @ΑΜΚ »Με Με @πώΜε”

μΗθ«ωτόι .γατα "Με ετε;άετότ, πιω;; ε” 82ίω

_βΙη 8ιεϋεμφοΙΜς, ει' Μ! Βήτα: τεετεΓτιγε_τρτοιιω ¦ ·

49 _ωειθκςμαςΜ; εΒέίά ἔΙαέιπεΙ: ίοΙγήΓει “ΕΜΠ”.

μοεχω ΜΜει· Μ; ν61ρα. Έ Τ:ιπσ.'ιΙΙ:: νεεεωθημ.

1;Μ_.;.5437-;Ι%9(άτ. Ετάξ:Μ;ε ΜΜΜ βνέπ Με Κο

Μγάβ ·Ρειρ,€1τ;3ν;;τε ςύΒ)ωά!ω ωὶπὸοπΙτοτ επ 22

εαπ.τ28=$ε4ιαθτ.-.νεαοτ91ει Ιυ=τωιπιβειιε πι” ω;»

α: ει' Βείοι·ιππι1ίοΙε Ι:0νε6:ρεΙρ Ρο1εττο ωυηΚά;

_ωμ9έικγόΙτ ,Ηέ%·_ξΩΚΑΕ .ίέτεήο2οετ π. ΕΚΙε!έΜο2Ις ω.

[Φ :ΖέτότυριιΜςτώ! νεΙό :τιε€-τὶὴ:ὶ:ετεἰε2ϋεη. μ) Μδ.

:Β·ης·μχ ίοτάπορ:ει ε: εξέί:2 Βἰβὶὶέις, ωιιηΚάΙ6άνέο Μα.

έ/ξεχέκκαΙ, (αρκεί Μ·οάππα2, ΡΈωι&παέ θα.

€εΙΖ_γε2, "ε π11:1ε ΙΙΙεπτ-ΓόΙδ Ε;ιρρΙ:Ια:ιΙ. Δ: εΙεὅ όετε!;- '

:π Μπα' κι ω» Δεκ ω. εε 3· ;ϋι›ι› »φαι π' Κόκκοτ

κεπι:ηὸ6Ι‹ϋεη έ 561 - Με άιμ:ιπάει8 4,. Β,_.€π ό8|°ῇΒ_οΚε

ρω. (π.) Βο;εόμοετ ει' Χώρέε @οι ο” Με Κωγγθω |

1ς;;..]ίοΙοίκη μ;;ο - Με «ΗΜ. ; δ! Χ.

7. ) ἔἱἔα[£ςῷ!·ζ:ὐπᾶ0ς2:ἔἐ, ΙξετέΒή;έηϊέε τ;έ

πιΕάΙΤει!, ΜΚέρεπ Έκε!ηοπ π ρωΙιει·πε1:- ΜΩϋΜ_Μέ

πΩ.τγιΜ ςέε Εη5ΙΕΙοε ΥὶΙά8Μ1ἘνειΙύ Η πη.'ι1έιεΙισ2. Κο.

Ιοίν. 1553·(Μ5 Κω” 8- Κα Υει€γοπ- οι ήάκιΜι Μ'

ΝδεμέΒοε _!!έ€°ϊἱ ΜΕ-=θΒέτσϋ @Φωτ τω»

ηγεεΜειεαΤές86πεΙι; ΕΠ[6!; σ.ΐΙεόΒεπ ει” _ΝαιΒγεάεοε·

131685 ΟΔΓρά:=ΕεΙςεόεεμι' Μό! ππιτειάοτε.νόΙτ σέγ

ΕΜ!. Π. 086τ8??ς4] _ Δ › ι β . » ή

(4) 8Ε2ΠΚ8ΓΠ8&]ιθΒ'ΙΓ[Υ61ΐ ε" 1368: _Ι;6ηΥπω

Κα:: Μ;; πεγειο;Μ:_ δΜΪΜΦ<ἐ4;·Μ:ἰἰα2οσῖφ,μμετέ.ε “μ”

_ . , ο δ _ 4 Με



χοό _ _ ΗΕ. ‹ - `

πω! Οπώο, απο Οσο Θ' Ηοω,-4φωωεια Μ.

υπ·ξέ νωιαπωω Μωωωηωι~ ε” Θωθ ΕΖαπόίυρυ!ί ω Με.

Μ” α άΕβαπ ΗοΖευ ς[24: ΙΜ Βάσω, ε:: ΜΜΜ -6°·

πωπ2αΜ Υ`Ικο£οἔστω 50:τΙρτά:. πω». Λικ? ι55_ς.-°8ά

(ε) έΒεηάα,Ϊ σε ει: .3Ζω-ω-μ2; 1ΜεΙεεάαε&, ρω!

 

-ιμεει_ ιευειω εσ2σ”:εωιέΡωσ σ' Κεφΐτ:γέπ Μωαιωεω 1

@Με -ΡΜΜε: ΕῇΪοπαηύςγοΜ2α£2ατο::φαΜ έι·αιωθ Η!. :
ΝΜεμο δαππψωσαση ΑΜα]ών2πΜ ΗαπΒα:·Μ.·· ΚοΒο/υάτυή. ἔ

η”. -4. ”ΓτοΚΙ:έΙ 6επάνε ε' Έίετε!άτέ!έΐτώ, (Βγα

ωε:Κ εἱΒγΒοΙἰ ·ΛΩΒουγΜΕέ* ει"' Εγί1“!αΙιε2ετϋε Βό-νθ:ο- `

ΦέτδΙ , Η:$2εΓύΙππάόΙέ 6εγ1σε-αόετάΐσΕ;ό!·ζ - Μεπγ-ΑΞ

ΩοηγηιιΙ2 εγύΙεΚειετΒό π]όυΙόεέτόΝ ΏγύηέΓτόΙ; ΟΕ ;

όοιεττόΙ ; Βεπε86Κ ·Ι88ομτέΓοΚτόΙ

ΙγοΙ‹ νϊ8ειΡιτ:Μεοτ:ΠοΚτό!. Η

,Ίϊ·ζει!άΙτει-ϋα[ό|Γορ 1

ο· /Ϊθ -Ε

(6) Βπ:ϋπ Εκα#υ·ατέο Μ]ριιεατέυπέ: ΜΜΜ έ: Μ; τα 1

πω: δω·επΜπιο Ρτόπσι)οσ 3'οαππο· /Ξσαπάό ξ9° τοια·Ευ:Ζώα,

@κουτι άίεΙ:α:);αϋότα. Μπι» [Μ. 1568.› 8. ΜΜΜ.-β ρατισ-ΟιιωΖωιω υπέια2Μ·ρτώ2επι€ωπ- Μάτ θα” Ηθ

ΜΕ.7 Παωάΐφράί. Απ. 1568. η.. * (- ” ' - "

η - “υπ τιω.υω »ω Με -13φα2ά»Ζωωφωέι από

ο·ά2_γιΒΜ ?ϊ568. σ” Κω πω ιαπω €ιἀτ:ι-Ιτἰ; εωι:οι·

οΙεδ6εΜά Βγοιπτειταμ :Με-Κω ει' Β6$οΗπάτι1ΓοΚ ιέι·τσΡ

ΜΜΜ: μόνε:τρ; ‹!ο πΉΚὸϋἱῖηέἴοὸΡιέ;ὲ'Κἰ=τιἀτε, Μαη

τϊ 22 ε86τηετ64$ωευθη, κο” `

θα68ΐὲπ€τ;πειἰᾶ]ὁε#νέιετο2Εετῇε.· Πβλυ” -` ω -

! (8) .Μ89πιδοΒ ΒόΙεσ·έ2ΜοΕ; 1π1οΙΙγε1ίΠΜ:€γεττε Έοπϊϋ

Μ «εε 1τ$ε6τρεε·_ι;7ι--ῷἰκ_=ο4ᾶε. -4. 1165; | ρ

-(9) Τκ6ρΜ2Μχ :οκ/ΜΜίπατ€€ Κυριε!

Ηαπέστω.·'ΚοΜιν1 η-7μ ;,.Σ-< ὁ -·ων·>*

*έττοΙω6Μπ Με. -
. . Δ |.'

(πο)·Β'ΜΜΕα α ΜωμωιΜι ἀυ!ἔαἰ#8Ι, "πω ;εωεωεἑ '

οι' παω δΜΜΙ:Μ ΡαπποπέάΙυα, έ: πιέστε @ΜΜΕ οΜ8οΜ

· ΜΟτ/1Ήξά. Ξ: οΜΜΒίπϊιό?ΓΜ Ηε92αθέυ·' Ηωφω Π·

8όΜΓΗά!ατα,· παέμψΙο @ω*Μ2 σ;@παωρε

ν·1ν- η · _ 20 .0ίώ.τΙ:ο



ΗΕ. Ή· :η

-----__----

Μα:Εοέή/ΜεαΙ. ΜεΙζγε£ ΗεΙταὶ Οά@άι· ιπαέ-έιτ Μαιου

ιι)εΙυεπ., έ: σε πνκἰπ Ιιοἐτα ει' Βοπβιιία: έκια!παλ· παω Μ”.

υέΙ›ΐΙ που: Ι:22:έκ)ι κιαπΙεά·ιιιι!. ΚοΖο&›. η”. Ρο!2ύ&. Επι:

ΗιΡεόι·ια ιιιι€γοϋΙιέι·ει νειΒγοιι ίοι·όιτνει ΒοιιΒιιιυεΙιόΙ;

Το!αιτ εΙε8γιτετ ιιιιτιό-ιι2 ιι1τιιΙ Ιιειέ ΙιεΙΙγεΓειι ιιιέιΓιιιιιιεπι

ΗεΙτιιἱ, ει' ιιιειΙγεΙ: Με ειιιτοπιιιΙε; ε!ο ε' ΒοτιΒιιιιιε Πε

έΚ τιιιιιιΚέιάΒιιιι 4ιειιι τιιΙ:ιΙτιιτιιεΙ:.

(ι π) Ματιά: Κέι·ιιΙ_γ ΠΜ: άο!Βαέι·όΙ5 Παθο- έ: Μειωσα

ΜεΙυεπ. , · · ·

·ι Α' 82. 'Ηέι·ιιιιιεί8 τιι€ειά6ΙιτΗειι εΙειιιτοιτέιιιέιιγ6ιι _

νιΐεΙτε ιιιιιΒέε, ιτιοΙΙγι·ε ιιόΖνε Ηρώ Ραπ ?ετειιϊ2 4

πενειἰ ω: Μαρια:/Μ @Με δυσἰπο- Μωβ;;; :ιο Γιο

-8ιγω:Ιειιιι Κεεόευτ ι-:ΙειέΒειι δ-ιε Ιιο22έῇοΚ ΙιιιιιγοτΙσττ.

ΜεΙιγιιεΙ‹ οΙτε ε' νόΙ:: Μ” ει' ΚοΙοΓνέτἰ Πέ:ιτιιιι ριξ

_1:5 ιιιιιιι ΡΙἐΜιιυΓιιεΚ, ΜΜΜ ιιιε8-ιιιιιτειιιιιιι ει' Μπό

·Βειι; πιἰνοΙ π Ατιτιπτιιιιτόι·ιιι[οΚ εΙ Ρωροι·οεΙνΐδι ΜΙ:

τιεΙ: ει' Κιι·άΙγ-ιε 1πεόνειεττ, ει' Πόειιιέτ-ιε ιιεόΙτιιιιΚ

Ι)ειριοιΙτιιιιΙ: ΚειάεττόΚ Μπι. ναι επ Ωειιιέι·ε ΜΗ

ΚάτιοΜ Ρότα· π' ν.ωωι Ρειρ, 'ε ιιονειἰ: Μάι.: απο·

ΈΖατιάέφ0!ί2απα.9, ει' Μ Μ” ειι·ειιιιγειτ εγύιΙΙιετιιε, ιι:

τιι·ειιιγιι6Ι όι·5ιΒέΒιι Ηπα νέιτοΖτω:τει. Π" ΜΜΕ πιιιιό

'σε άΙτιιΙ, Μ" δτετ Κι-ίιιι·ιιετέΚ πιιτιἀ ει' `·Ι)όιιιιέΕιόΙ 'ε

-πιἱιι‹:Ι ει' ΡΙόΒόιιιιΜΒΒ6!; Τιροει·έιΒέιτ ιιιιωω. ιιιέι·1:-ίεΙ;

ιι' ιπιο!Ιγισειι ίο81ειΙιιτοει:οιιοττ; ει' τιιεΙΙγ.άΙτιιΙ-ιιιειιτ Ω

Έ εγει·ιιιεΙςειι·ε-ιε. ΙΒγ ει' ιιιιιΒιι ΡέΙάέήέινιιΙ εΙ6%ό ιιιεε› `

Βιιοιιχιτοττει, ιιιοΙΙγ ιιειιέι ει' ίδΙόιεΚι·δΙ Ιο-ιιιοκιάειιιι;

:Με ειιοκιιαΜε, ε' ΜΕ πι: ιιιέΓοΙειιε!ήσνεΙΙιέΙΩ έα
ο

ἱιοεγ ει' ΡειροΙι-ιιιτειιΙ: ετιιΕιετεΙτ. · . ι

ι ι · - ε . :

ΔΙιἴ.Ε<ῖΙἔ1!ΜἴΝ-Β%7ΙΒ. Ησεάβι·ιι Με”ΜΗ: Μα!

:ιεΗ, Ηινιιτιιῇάτ ρεάιε ε' ΡειρσέεΙιειι ίοΙμπτε 8Ζωο

8εΙιεεΒειι Μ” · Με Μάτ.. τέιιΙιειιι. Γοι·οε επ ειιιΙιετ-ε

υιό 1ιοιοΚοιιοΒγ Μία, ιιιοΙΙγει:1ιονο;εκτε Με.ΕΦ

δίΙθά'
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_ ΜΜ @ϊ ΕσεΜία|ίΜ ?Ματια › Ϊταπ/ιζυσσπΪσαΜ, σε ί1°έ8-Έ8

πω: ΙΜ, άσε πεη·ι-Ιε τω.: ότϋ; πιἱνε! Με), τόΜητ .

ε'ίέΙο Και να" Ρι6.Πε Μι·ΒόΙ νεεγοτι οΒγΙπε Ω.εάνο,

Ιώεπιγεπ καει: Μνεία εΙαὶτ-ιτή Κ6Ιι:εωόιηπεΚ. ν... `

8γοπ :Με έτ:5εωε β πει”, ιπεΙΙγετ πεύεπεττ: με..

. ρ·πάω22α Βσσάο_|ίαβέοΜ, ωεΙΙγετ. ]οΙ:Με δ2οποπω.τ Ο·

Ητιϊεπ/ίε ?ο·απ/ἱ£υ. Νοταπισ Ρωυιωωικ δα:::οασηι,.π' Η :

ΑρειΗ.-Εεμέά6Ιεω ἱὸεῇόΙππ ε” ηενεια;οε ετοΙ:ετ νς3Ι1:

ε' $2είΠοΚ Ι:ϋ20ττ. ΓοΙτ !κΜγεΚετι τοε8-νωοετατο;τ_,

_ ωπε84ὶεω:οτι έε 36 ΜΜΜ Ιποιοττ. Ε2 ΜεΒ-άτΔετι1

Μα «ω... ι·έ.;ειπ, Ίι γ Κ0ιϋπεέΒΩ3Ιὶέ ωωιω-.νω

ωε1,-Ιισ8γ ΜΜτοκι·ει Γο ἱεΙπειττἀΚ- νοΙιπ ει' αιοι'ιΙό δ·

.ῇπΚ. ΡΜ 8ο·ι:ο2ω ι!ε /Μια ΕΜ. Ζω». έκ Τταπ/ἱ£υ '

μη. ιωμίκωτάε πι. ε.· - . · · . ή

ΉΕΒΜέΝ ΕΕΝέά'Ε Ει·αι$ετέτ νεττο ΕτοΙό!);- Ϊ

έσω ΧόδουΒόΙ, τειιιι5Ιε: ει' ΡτὸπΚ1`ιιττ1 Ακωε.Πι.ω Γο

Ξκεϋε, 82 =ΙποΙοττ ει' ΡΙΙοίοΙΜ ΤιιοΙοτπε:η·ωΚϋεπ Με:> ὶ

@θα τἰτιιΙυΙ'τ έ·τάεπ1Ι€ω Ήπ Βὶ11συτἀεεΙ6Κυι ίπ 6ο '

ωστε νωω ι18γειι σιτε ι596-άὶΚ Μάτ. 4. Κ. ΜεΙ- '

13τεΙα·τ ρέΙότειιε .Κι·Μόί οσε;» Μτϋ 6ι·ε8 Ρτοτ`εΙΤοτ πε- ὶ

(εΙ:Κε! ιποε-.6Ιτ.εέττ; ό ρεά18 :.ιμϊυΙοττει Βοι.τΙαι2 Μ” 1

- ΠττιειΙ:.,»ε' Η εΙ:Κοτ.νόΙτ ει' Βέτοι·Ι δὶἔπποηό Ρε]ει1.

Πάνει·46ω. @Με Μιι€έ/Μ, .Πάνετὶ Κειρ1τ:επη; απ. π·

8:ά11.Ι6ττ ΉηεάεΙετ11. · ( γ `_ π , · _

μ.: ΤΤ ω: ; = .; · .· ·

· ΗΟΠΔΐΖΙῖΕΙΤΚἈΤ8. ΤειούΙτ ωἰπεΙ ΉτέΒιετ8έ·

Μο 1580- ΔΙκ εΠε. το]ς›ειτι, ωἐυά ΗεὶκὶεΙϋετεὐϋειιι, Η.

τέυΙΤεΙ να πει” εΓωω·εεε68Βοη όε ΜΙτὶΒ ΜτέΕ;38

Βειι1.ΐ :Α2 Ηπ:1Επιτι Με ω» Ετεεό1ϊΡφρ6°ε' Βἱ:οτὶ

ΙΙ'ινότι υ.Μ........ .ωωικ. ΜΜΜ ;6ο.;. Με εθ.ιετι.

Βοϋτετεεώ Ρειρρά, 'Γ5Ριπ σιεΙΙχόΜ ΡϋΓρὁΒυεΚ-ὶε τό

@και ε? Τεεπεετ1$1οφ:ϋω.μ ΡϋΓρς?1ιο.%εωιχ Γο!τ

· ' . 7 ` Μρε!ιο
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baioskodáfa voit, yamaz Tudománnyával felfuval.
kodottUjJalvi lmrévei; a’ ki eleinte-ivólt Debre.

tzeni Profeti'or, àkkor pedig Váradi Pap és Ef'pereß;

бег а' Plifpöki `igazgatáfnalz magát alája adni nem а;

karta. ~ Meiiywenebonának igazírására `az Erdélyi

Püfpök»is Tai'nádi Míhál'y , a’ Fejedelem Parantsolat.

iábai 16m-dik am. vaudra а’ Papi Gyîiiérre ki.

iraient: a’.- 1dolog pedig vég-képen Bethlen едва: Fe
iedeiem alatt igazodottel, a’ vki Ui-falvit 'Siam-ki»

теги-тише, mellybenvmegsholt. ‚водят Lui

káts pcdig 1613 ` dik eût.P-únköß H'avának Xvadik '

napìán , ‘mikor a’ Templomban a’ Prédikállóhékben

Könyörgéft гати hirtelen дыши, meg-hólt. Fe.

iettefnagy .kedvefségben vóit a’ Nép elött, гама;

sitatták a’ Debretzeniek. Egy'Éneknek iliyen дао

rabia fordúit elö: _ » ' f .

.1. Debretzennek ut/fái :ívjatakforjàtokom

.1; t Мат-еду Зёошёпуfem Ёёпйдцуba Lukdt:Рар т bd”,

" i-‘_É5ba egç'ßégben дадут. ~ = . А

.Koïzönségefsé' tett vólt holmi МЮ, az Uifalvíval

то 'háborgásának aikalmatofságával: Аммане: Or.L

tbodoxœ de'Potéfìatel Ecclq/ìajiica .XV. The/ibm- cmp".

baffes. An. 1610. Etseden 1605 ~dik ст. a’ meily

ними; tett vólt'a’ Nagyságos Bátori Iitván: Zath

már, Zabólts és Somogy Vármegyék Fö-lfpánnyok

el temettetéfe alkalma'tofságával , az ki-nyomtattatott

Debrotzenben. 1615-dik ePLt. 8. R.

- НОЫТЁКUs yANos. szuiecer: вкладыш Er:

I délyben, Atyja vólt Grás György, magát a’ tudomá

nyokkai ékesitvén és nemesitvén, Гона: haiìnált e~

géfLErdélynek. Tanúlását kezdette ’s folytatta u.

gyan elsöbenßrdélyben; de_ annak utánna ment ta.

M » ‘ núlás
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núlás kedvéért Lengyel oriìágba Krakkóba, az ho

lott tudós Tanìtókra akadván tanúlt ûorgalmacofon.

Onnan а ment a'. nagy hírü Bañléai Akadémiába, a’

holott ifmét a' lìükségìes dolgoknak tanúláfokra ad'

ta magát; úgy hogy o l'enne: jó Paita, Ответ, Мс.

tbeinaticm, .djìronomus, Geograpbus, Hißoricusç Tbeo

lagus., 'Mind ezekben tudománnyának :dta ñép jev

1е2с‚‹’эг-швасосс méltán-maga ideyebéli Утешь A’

Hazájába vii'zfzá jövén Baliléábòl, hozont magával

Betükel:V ésïKönyy nyorntatáshoz értô Meíìer embe»

reken.' if Mi'il-hellyet.állitván Brafs'óban ,. a’ fzükségcs

könyveketel-ñaporieotta'; elsòben: tanitott _ az Os

kolában, nnnak utánna a’ Templomban neformáltà

Вши-юна? Вагшазёвосойз 1542-dik вы. mellyekre

nézve mind Lutherue, mind метисов és Po'merá'

nus hozzája kìildötc leveleikben дети vólr neyezv

ni; тет Eemgyaißaiak. Adore-ki @gy könyver,

a’ 'meliyîfzerint kellene élniek tselekedniek, ’s igaz

gatni az Ekkléůát. 1545-dik, ’s bövebben худ-ай:

ст. тушек ezt: ‘Libellus Refurmationisnak. ë’.

50k könyvcket adott Világ ele'ibe., mind a’ me#

.lyeket Gërögböl fordícott, mind pedig a’ mellyeket

maga т, а’ mellyek Német orŕiágban-is nagy. bets

ben vóltanak és kiis nyomeattattak. A’ maga {гай

ban fzámláltatnak ezek: . т `

(1) _ De Cofmograpbia Railimentis Libr. 2.' Bajil. 1 ч 34. 4

(2) Rudimentorum смотрит Libr. IV. Hexa

metri: fuer/ibas elegantißìme deferipti. Ba/ìl. 1535. 4.

(3) Encbiridion qumograpbicum шт е1е5апгшт2$ Tabu.~

lis. Tiguri. 1537. 8.

(4) Compendium juris СМИ: in :Jam Civitatam ò’ Se.

diam Saxonicarum in Лиц/{шита соЦеЕЬит. Аи. 1544. 8.

Erröl Vagner вант Braílfai Pap azt Ша:
.  ` ‚ Дуг
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Qim'béní'di/îon'ens ,brec'in compendia лит: ,_ ' ' _

' H_onterus _atriœ provida сита/щ; ' _' ’

'_ `1Más ifmét illy ver-fel ditsértemeg;

Hit' bmiibus, magnis“ quod non conzpleîtitur alter', e  а

'.Pawo сит—тает fußïtit те waa. и: . '

¿keine eierri уди: ez ¿fijó ember, meg-heir Biasi

{зван 1549`dik ешь és _ugyan ott temettetett-'el a’

n_âgy Temploinban

œ, __ . _. _"-...J _ ”им

‚докт/Т Э'л’ЫОЗ. _ Уди e’ Pairirei Heim

„gy UrisFarniliábólfvaló, Patáviumban tanúlváń,

,docg _Világjra'4 kér könyvetskét, úgy látfzik verfek;

ich M_„moßm de quatuor fummis Imperiis. De Ext#

идти `Мапатшш Hungarie'œ. Решай. 1629. 4.

_ HoRV'AT- MIHALQC Helgarre Merini-'ren Fire'.
p'çtâfvicebergai vAlsadiémián 154$~dik eût. Vólt

li Hazábaiil Hadadi Pap és Szilágyi Arkidiakonus-,

IEipeßreíì: _15'$7~dik ст. mikor máfokkal együtt ö’

is az цитрата matérîáj'ában a' Kolofvári Sine~

dus Sententziájának alája {на а’ nevéc. _

' Hom/'AT FERENIZ. Erdeiyben грешит

Horvát Familiaból-való nagy törvény tudó_Unitári»

us ember vó'lt; a’ ki-is írt es adott-ki egy könyvet

illy nével: Apologia Fratrum Unitariorum, az az: az

Unitárius туфта/е mentségére, ¿s cgyßerkmind Kereß'

tye'ni értelmeknek meg-eilágq/ìtatására rendeltetett Irás. Меду

bm meg-mútogattatik,` bogy azok a’ dolgok, mellyekkel as

Unitaria Religie, ¿miem ¿s fLralla's terbeltetik, és Világ

ein „также raerilr, maintenez aannemer. Nyemr.

Kaine. 17er» -dik фи 4. R. Mútogatja L Az elsö

х Réŕb

-‘ .ii
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‚веди, hogy а: Шепй пятые: ёз`Нйс dolgábad
hellyefen élnek a’ jó'zon okofsággal ’s nem tsak ¿hoz

ragafzkodnak. II. A’ шмяк Réfzébem hogy a'z U`

nicáriufok az Atya, Fiiu és Sz. Lélek- felöl Sz.` Её;

` kívů'l nem tanitnak. Ш. Aïharmadikbàn, hogy nem

I_{rißus tagadók. 1V. A’ идейным-доп jójlel

netmind az Anya ’s minda' Fijn Iñenségét шик;

megás nem két lüenüek; fem pedig hogy a’_ Магн

ától iìületett. Kriíìusban bíznak , në bálvány imád'ók;

 

:..HUNTADI DEMETER. -Szüleltkettglßánñ Hú¢A

nyadon Erde'lyben; tanúlc a' Mólnár Gergely Кеды-ц

stola `Meůer vagy Profeífor keze alatt Kolof'fvárg`

on паду ferénységgel, és máfok elê'iccßvgló недуга?

ség ("zerzéITeL Onnan `vitetect: az Enyedí `Oskola»

Meûerségre; Innen némelly jó embere'k’~ наведен

álcal el-küldetect OlaFL Qriìágba, a’ melly akku; 9_6.

völködött mind ió bölts Tanicókkal, ’s mind fok ISL

ten nélkì'îlvaló Athens emberekkel. Patáviumban

hét eiìtendákig сатана пагуоЬЬбга а’=ЕПОГобдга саг.

tozó dolgokat. .Vifzfzá Ijövén Erdélybe,f,a’ Dávid

Ferentz meûersége által tétetecnÍ которая легат;

melly Hívatalban выдан, hét éfztendö'kecl.' à’ mel'ly

idö' alatt'a’ Sz. Háromságot valló, vlilœm'öl-való m-`

domínyt el-vetette, és Dávid Ferentz ’s Blanch-ata

Amelìé hajlott. A’ Dávid Fere`ntz meg-_fententziázta~

táfakor, igen .kemény ftéleLet: tett Dávid Ferentz

lellen; vádoltati-k-is ternérdek háládaclansággal, hogy

“ценней-Котам, árva lévén; fö~képen a’ Dávid Fe

rentz gond-vifeléfe alatt és költségén tanúìt, 's még~

is Blandratával egyet értett az el-vádolásban, és

vefzedelemdìerzésben.

, i A’ Dávid Регент kárhoztatáfa után fok féle пазу

` metter
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meiiersége által Blandratának 1579-dik efzt. Kolos

vári Pappa, és az Unitáriufoknak Püfpökjůkké té»

tetett. Adott-ki akkor valami könyvet a’ kis Gyer~

mekeknek Kereíìtségekr'ó'l, hogy megkel tartani az

Ekkléûában; mivel ez elôtt két eíìtendö'vel свей,

ien fel-hagyták és ki írtották vólt Ekkléfiáiokból

a’ Kereůtséget. Irt az Ekkléñai Fenyitékröl is, mí~

képen kelljen annak ki~fzolgáltattatnia шип—шее

1592 dik eût. жди.

„,.. _

HUNTADIFERENTZ. Egy nevezetes tudós

ember vólt, mind jó Deák ’s mind Í'zép tudományu e

Orvos Doktor. Szolgált eleinte az hires Bátori Щ.

van, Lengyel Király mellett: annak пата után Bá~

tori Sigmund, Erdélyi Fejedelem mellett паду hij.

séggel , mellette Vólt minden nyomoruságába n, fzám

ki-vetésében, fzintén haláláig. Vídám és jádzi elmé.

Эй ember vólt, iegyzették-meg tréfáit; én egyet em.

litek: Mikor 1595- dik efzt. Sigmond Szinán Bafa

ellen az ОШ] orfzágba nagy kéfzůlettel ment vólna,

Ferentz Doktor ollyan hírt költòtt alattomban az

Udvari так között, hogy ö tudna ollyan fegyver

ellen-való orvoßágot, mellyel valaki élue, azt a’ go

lyóbisv nem találná; a’ fülébe menvén a’ Fejedelem

nek mint Щи emberliek, és Ferentzet reá kérdvén,`

nem tagadtauneg, föt állatta hogy úgy vagyon; de

az a'féle ñerekkel»való ládáját Brafsóban hagyta. U

tánna щита ötet a’ Feledelem, azt irta vifzŕ'zá '

Brafsóból: 6.a’ ládáìában ollyan fegyver ellen'való

orvofságot так, hogy valaki azt акта, hogy az

Oláh “стыда hadakozásban a’ golyóbis ne találja, az

'ůljön Brafsóban, a’ mint ö-is fog tselekedni, ’s jo_

valija, hogy a'.Fejedelem is úgy tselekedjék.

Н Batori
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Вагон Юшйп éiigyei K_i-rály emlékezetére írtfe»

les ищет, meliyeke't kf-is nyom'tattatott Kr'akkó

bai) Lengy'ei orfzágban. _

  

— "HUSZÄR 'G/ÍL. Magyar ori'z'ágban печные;

ЕЙЫёЩЁЬап ЧЗГе1п‘Рар1 Hívatalt'a’ Reformátzió ide«`

jéń:.'1îD§bŕêtzenben, Uváŕban, ‘Pápán, az hoiotq

üípökséget-iè; Vifeiïëletéńek vêgei'eié. Àiitot't vóh;

çi Капут пу‘ошъапб Mû-hellyet, molly гонад {епн‘

ńisradott P-ápán az " нашит-15 gz Enz'ngi Ta'rälc
Ui'ak’ öltíaiiiiazrî'fokm Мавр." OfváriJPapfkorábamirti

до“ жгутах eiì't.q Buliingernek еду-жены; inéllm

bei; 1e-Íiŕt'a_ivizig'ytmj oríìágnak kefer'ves állapotjátâf

еду feiëìl'a’ Törökök inistr; a’ kik `raboiják ритм

jákr;`mä§1ŕelöl azok mia'tt, a’ kik az Évangy'éliomï

mik “izä'ba'd ~vfol-yáít nem eiigednek. ‘ _ '~`

-È Viiág éieibe 'botsátotta' az Напев-525186 Sinodus

hak'~ végezéfeit-ís веди ŕs'Magyar 'nyeivem negy'

ven Artikulufokba Eogialva 15i7~dik~ für.. Amaî

' fzép Eneket~is a’ Sz. Lélekhez: Aînyörögjünîc az Is

tmndk SZ.. «Lelkének„ Húfzár `Grál irta'^vólt Eöbbekkel

вдуть? " v ' -

антик шпат LUgyinaiekGámak ñjavöif,

a’ ki' a"v Palatina кишит leg eisöben Magyarra for

ditotta vólt'; de panafzoltak az 2elie11\,'laofg‘y Szala-l

vármegyei Magyarsággal vólna fordítva; azért ofz.`

‘tán 'újjonan foi-»ditatott '-1604 -d'ik eût. Száráfzí Fe

тент-41:31. - ‘ f

' á HUSZTI Атак/5. А: Епуеай‘ёз Ко1оГш$гй

` Names»Koilégyiomokban-vaió tanúláfa után, ment

a’ Fránkfurßum~i«.ß.kadémiálsi=a; az поют nevezete.

. .pa-- - ` ‘ »l
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fen а Heinektzius keze alatt Сшита a’ Törvények.

et, ’s fokffzépœudományokaß-is ùerzett vólt magi.

nak.> Tétetett a’ Hazában Kolofvári. gari/,ìzrudentiœ

в” Politites 'Profeßornalu~ a’ melly állapotjában lett ren- '

deletlen Házafsága miatt, a" Papok tzenfurájok alá

efett. Ноппага”1‹6\7ес1ъе2ыс, hogy hagyván а’

Papokkalvaló штат, a’ Reform. Valláû kezdet
te motskolni, azïcllen írogatni, ílletlenì'il i'zóllani.-.I

Mellyekér: a’ Sinodufra hívattatott; de azt-is fem

mibe падшем, oda nemment. Azérc Generális Si

nodus Sententziája által a’ Reformátul'ok Tárfaság

okbólfki успевает 1742-dik elìt. '

Annak utánna»1'él`zegségre adta ymagzít, feleségelis '

el-halván, az Urak köriìl Udvarokban töltötte idc.

jét'h'olmi Genelogika Táblákot; dolgozgatván a"régi

Levelekbt'il. Változtatta vallásáE-is, a' Római Hitre

állván lìerzettek néki a’ Károly-vári Káptalanban Di

gejïor Capitali tituluiïal Afzép'fizetéít; de illetlen akí

való maga vifeléfe, réfìegeskedéfe miatt ott fem ma

radhatván, ifmét az Udvarokban кашек: idöt `töl~Í

teni; majd minden rendbéli emberektöl meg-útál

tatott. Holt-meg 1755- dik efztend.

Adott-ki (1) egy Fiep könyvet Deák nyelven illy Ей

ш1иП`а1: giurißarndentia Hangarico Tranfìlnanica. сити.

1742- 4' Ennek eleibe függefztett vólx'. egy Oratzi-l

ót, mellyet fzegezett a’ Reformátufok’ Tudomán

nyok ellen igen mérgefen, mint-ha ö' foha nem tud

{а vólna a’ Reformátufok’ Tudománnyokat,’úgy

ktex-helte minden-féle гей fogotc vádokkal és mots

kokkal. Аъёгс az. _Orátzìo benn tiltatott a’ Tipo

gráñában. _ к

(2) Mikor Fránkfurtumban tanúlt difputált; De

юта Primogenito. Francfurti. 1728. 4. . ‚

P Н z (3) Orig

l
L



\

116' _ '. HU.

(3) Origo, incrementan: £9’ facies bodiema Trium ГИД

_ßrium Сути/готам szarmat. in Пап/йодида. _Fra

furt. ad Viadr. 1731. 4. l

Kéz irásban forognak az iijaknakjkezeken лёта]:

dítséretre méltó Munkái, a' mellyeket nagyobb rc'i

faint akkor irc, mikor még életét iózanon es писец

ségefen cöltötte; réfz i'ìerint a’ Ka'ptalanban néha dol(

gozgatván gyújtögetett, kivált a' mellyek az Erde

lyi Vajdáknak állapotjokra tartoztanak. lllyeiii

О ¿s Ujj Dátaia. az az: Erdélymk régi ás толщи мы

potjárób'ualó тата Hi/iória. Nein ala-v_aló munka, nel

ha vagynak ollyanok-is benne, a’ mellyeket inegi

mútatni ¿régi dolgokból nem lehetne.

HUszTI IsTVAN. owes Deiner, «Magyar

ra forditotta és Világ eleibe botsátotta az Атм! ffii

по? imádságos könyvét illy titulos alatt: Kere/ftyß'nl

yáfágos „нашивки tellyes Paraditsom Капелле. Нубщ

1698 ~ dik ст. Magyarra forditotta a' Kärdinálii

Bona ganas kis köny etskéjét-is, mellynek тати

Manuduëtia ad Cœlum. pedig így nevezte: Égre И

zen fogna liiezetii Kaiauz. Мелу a’ Sz. Atyáknak és a’ biili

tsese'gnek régi ßeretäinek Régulájinak шею foglalja там

ban. iDebr. 1705. и. R. Ezen könyvetskét мёд

tán lehet mondani Magyar Éthikának,`az erkötsöki

röl tam'tó jo Meiterségnek; olly hathatófon ад}:

eiô a’ Virtufokat, mellyekre kell vágyódni az emi

bernek; és az ellenkezö vétkeket, mellyeknek eMäi

voztatáfokra kell f'zorgalmátofon vígyázni a"Kerelìi

tyèneknek. Az egéfz könyvetske XXXV. геш

böi áll.

низки isn/AN. Herria Törvenyéneir ма

. gyai'ázo
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дата Doktora, egy nehany Vármegyékben rend’

ìerint~való 'l örvény Bíró , lEgerben a’ Fogláriánum

íollégyiomban Profeíî'o'r, {гс a’ Magyar Tòrvény~

»kre Deák nyelven egy Magyarázó könyvet, mel

yet nevezetul- Praftica qîfurißmuienn'anale. Nyomtatt.

ìudán 1745. 4. Ezen könyvével Гона: hafìnált a'

ôember, a’ Töxvényc tanúlni kivánó ifjuságnàk

HUSZTI PÈTER. Egybe Fledegette a’ Trójaì

iolgokat 1569»-dik ст. és illyen titulus glatt Vi~`4

азы botsárotna: Атак, az az: A’ Trójaí FWS dol*

gai: mcllybm Tréja megwétele ¿s romldfa, Íïójaíaknßk

ИМИ/ЫÉnédßìzl сдуй“, Hadjak Olii/Í arßágban, ¿s Ró

mának eredeti, паду ß'e'p т: verfekkfl тег-дате. Мот“

Кой/Ь. Heltai Anna Äßfìapy .Mii-bellyében эта/г Änd.

rds 1624dïk eßt. 4. R

 

HUszTI G'TÓRGT. мягок soiimán Tsáfzár

шмяк eíìt. nagy Haddal iött vólna Magyar or

дашь нот: orfLágban тамады efett és .el-vite

tett Áûába , a’ ki annak utánna egybe iárta a’ Nap*

keieti orizágokat egéfz Indiákig, és a' maga шиш:

le~írta az utánna következendö'knek tanitatáfokra.

Vide Mudnfì Ватт Hung. Libr. Xl. p- 115.

ffÁKOBIÍVUS QFÄNOS. Kolofvár Vároffának

Посадит, а’ ki le-írta a’ Bátorì Sigmond Fejede

lem havayal-földébe-való nzenetelét Szinán Bafa el.

len1595dik efzt. és fzerentsés táborozását. Akkor

a' mint maga iria ifiu vólt, meg életének XXII-> dik

@fztendejét bé nem töltò'rte vi lt. мамку Va'jda mi~

kor Erdélyt nyomorgatná, tette vólt Sékrétáriufsá

Hak; de akaratjaellen lévén az a’ Итака], onnan

. H 3 пиши
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titkon сыпет а’ `Neiînefség táboráraf; Székely Mó

fes mellett-vólt Kahtzellárius. игуан véle „едут: а

BartxaságonRáduló Vaida által шее-бювет 1603. efz

5MM! SAMUEL. ”наветам „Unic-¿rf

Мота а‘ XVII-dik Százban, adottNilágra таит

Mimkátskát а" Ház-af'oknak ebyáláí'okrók .. . д..-‘ .»

з 'yßerÄI-.Vz отдавал Enyedïneákeágsuiáf

Eránkfurtumban taniîlván , .adott ‘Világraiegy- 'Deák

k'önyvetskét illyen néyvel: Compendiummzedñaliml

тещи de fummo Prop/veta -jefu Cbrz'ßa.' mmm/'fur-`

u'. .171». 8. ` . . .i 5 х ‚ ‚.

. yÁszBERENH Нац szofga-imamfónrànán
a* Fejér'vári Kollégyiombanßf. az lmlott.Á тает

maga vifelésével azt érdemlette,/_hogy >a’ тмин:

Rákóczi György Fejeaer, egyetremeg'y ßjmlFaßélèzel

-kezéref гала, hogy tanitsa` a’ KereíàtúrŕPályúîdvaï

ri Papyfgyázáfa alatt. Ment annak'.=ute'mna {шпал

«ba тащишь. azv подом ollyan hiresïgyermek’-tańlté

Mefìerré lett, hogyminden felöl лагу Кедчгегзёдё

шт, ,és -Londintŕmhan .igen “паду jövedelmü `fzép

Oskolál; tartan@- Mcllyet meg-irígyelven a’ 105143111

berek, alattomban béadottlméreg általelvelàtet
tek.Y Melli épeń akkor efett,*mîdôu az Enyecli `Kol

ìégyiom Kurátori шиты az özjó hir-ét печёсэдЕ'

nyedre актах; ЬотйаРгоГеПЬгпак. ` ‚ ¢ ..

‘ Deáknyelven {гс egy könyvetskét illy titulufìäl:

.Examen Doürime- Ariano  Запиши, имитация. S.

dogma de Тушим Land. 1662.8, . Ajánlotta Paß

Miliály Fejedelemnek.' Maga illyen verfeket уйдёте:

и L-.. „. .‚...-,;3'-; „‚.9н .. ‚. а;

.l ' - ¿  kL'xerc

/
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IL. vs_ 119

Ехете Те, eaufnmque Tamm, parle/bue Tuomm '

_ Heyne, Perfanis qui Tribus umls тез. "

Е: Tu Cbrijl'q, Deum quen: gens mgat lmpraba шпат,

. Диод fuerz'sf-quod jïs, qaodque cris, {Мг proba.'

Решает: Arij redivz'vi comprime lingvas ,_ пр .

Noßra fed in landes om moveto laas.
_ vl". ч 1ц, ~;'.ì"~f~^.~}

. ILLTÉS лыжи/5. YEredetére пеще Тетива

Gyësgyrö'l való, Pofoni'Kánonikus, тиши-аду:

Püfpöknek-is tettenek 'vólt' ennek a’ ůáznalç`az че1ед

jin; de az R. Katolikufoknak fem tetfzvén-az 8 ma:

ga- egyi'igyü vifeléfe; magának-is ahozkedve-kBVÉì

léVéIl, kcdvefségc't nem tapaŕztaiván, _lakásának-lê

femmi gyümôlrséc nem látván,_lè~iakáfra1való Шеи:

dö tzimeres hollye nem lévén, irtvalamiäbútsůzó

verfeket és Erdélyböl el-ment. гонимым: irás*

ban , botsátott-is 4Vilagra 1 egy~ nehány. köayvekel'

Illyenek: „ I .Y ‚. л. . „и, ,~ Y

.(1) A’ Szentek» élete. Olafzúl мадущмьшёг

totta-ki~ ._ ‚ . j. _ y . _ i

¿(42) Magyarra .fordítottaaz AlfonfusRodçijikkönyf

veit а’КегеЕдгуёп Virtufoknak fgyakorláfokróh.- д;

-(3) . Magyarra fordította azAvantzinus MiklosKrk

ilus élete'röl és Tudománnyáról irott könyveit. .

.(4) I/erbum abbrevialum. Bizonyos [берете EXXIVQ

Prédikátziók. Bétsben 1693. 4. К. ‘ ‘ _. _

ILOSVAI замов Dak. мату- таран Мат

gyarra foi'di'totta Meifner Bc'ild'isáifriak'.egyfD_eákA

könyvètskéjét illyen tituluifal: Elek balai; UY Уф“:

te' bemzed; azéri te benned Идет. Kri/Éus шщшшщ

тЫ-чшдбфё; Elme'lkedefek. Iógg-älke l. ~

. ‚ы A wz. r§y<~~`.

Ь‘М-Ф °:.ои .s
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ILOSVAI PÉTERfDeák. (13 A' nagy Sz. Pal

¿pq/lana ¿mail a hanna-van Hanna eer/abe лёг.

zette. Nyomt. Debr. 1577-dik ст. 4. В.
(2) Az hires nwezetes Tbóldi Milclóßiale„jeles' “высиде—

шуб: е: bajmkaskaamra-wiá Hifnriama. 1574. eßf.

ILOSVAI BENEDEK. Gyúla-Fejérvári Pap

és Efpereft a' Bátori Fejedelmek ideiében. Tahú~

lását folytatta Génévában Kálvinus és* Béza' ke'zè

813“, 'S más Helvétziai ’s Német oriìági `Oskolák»

ban~is annyira, hogy Lib. Artium Magi/ier titulus

[а] tìFLteltetnék-meg. Vitébergában-is иное: 1557.

dik ertendöben. Erdélybe vilìñá jövén, lett a' Fe

jérvári Oskolában Tanító egy ideig, az után ugyan

azon Ekkléfiában Pap , a’ kinek ferény vígyázáf'a alatc

fok lideig virágzott az ott-való Oskola és Ekkléůa.

Ennek ajánlotra [мы Péter сну Munkáját, mint

tanúláfa elömozditójânak, mellyet írt Génévában

1583-dik еш- Ugyan ehez vagyon mint Суша

Feiérvári FS-Paphoz és Efpereûhez Bézának egy

Leveleigazitva Génëva'ból 1585-dik eFLtendöben;

mellyben jelenti, hogy a’ Laskai {ìámár'a innen мы.

döct Pénz kezébe ment. Jovallja amis, hogy egye

bek között a’ Logikának tanúláfa Fzükséges az El.

lenkezökkel-való verélkedéfekre nézve-is, a’ mel

lyekbe a' kécelenség belé-elegyitc. Ez- az Ilofvai vólt

az, a’ ki a’ Gy. Fejérvári Oskolát, az Antitrinitá

штаты álcal vétetödvén a’ Reformátufok' kezek.

lben', újionan hellyreállicotta; a’ mellyben ö“ ucánna

ì tanitotr. amaz fokak clön: kedves Kafsai,.Dávid Sig~

mond 1584-dik ont.

шиитами шиш 1622661 Jófeflur au.

'  есесс ‘

l

4

ŕ
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letett vólt e’ Világra a’ Zebernyik várában Borbe

reken felly'ůl, 1688~dik efzt. a’ hová akkor a’ Tö

ròkòktöl-való félelemnek miatta el-vonták vala та

gokat Szüléi. Tanúltkaz Enyedi Kollégyiomban паду

indúlattal, ki-is mútatta még gyermek korában,

hogy mind паду elme, értelem és |ó желе: légycn

nála, iñu-korában сагсасогг egy иена; de `igen ta

núlt ifjunak. Sok efìrendök alart vólc a' Fò Kon

ûfìorìumnak Notirìufî'a, a’ N. Enyedi Kollégyiom

mk Kúrátora; aszazának fok-féle bâjaiban~is for.

gott; idö'vel felfvêtetett Protononáriuf'ságra, Itélö»

Mefteri Hívatalra. A’ Királyi Felségtö'l, »Mária Tl

ушил Libei- ваз—63 Tituluíì érdemlett és nyert, Fi.

‚атак pedig úi nevezetet-is, а` mellyet maga elmé

fen formált, a’ maga és Felesége yó/ìka Judit nevé

böl, a’ nevezet этим da `îáfmtz: az elfö réFLe a’

36:11“ vagy _?ós-ef, a’ máfodik az Intz-édi névböl

vagyon formálva. » '

Világi egyc'b foglalatofsigaî között (IìMagyan-a for.

ditotta ’s FLép rendes Fzòlláfok formájiba fzedte, ’s

Hìtünk ágazatihoz alkalmaztatta a’ Gerhárd дано;

Elmélkedéfeit, .és` illyen titulus alatt ki-adta: LilianaY

ok выдув, mellybèn a’ f'âldi gyönyärüségekbez Даёт етЬег

mld! надует sértegetů тетки; de азота! akadfebeit дуб.

’gyító Ьфш: fì'âvekre. Ellenbm a’ Уши kedvetleméggk

közötz считаем Elme ßedbet kellemetes „тот, ’s dra'.

gc Шагай/ш! lelkit meg-éleßt'ö Lilz'omokat. Szeben.f1745. 3,

(2) Mondott el egy отит: az Enyedi Kollégyi.

omban, mídön Vásárhellyi Töke Iftvánt a' Filofo.

ñában-való Profeíìforságra bé~mútatta 1725- dik ей.

Е2 az Orátzió minden-féle újságokkal тег-идут,

:zifrázva, és fok olvasáft ’s _könyvbenvaló reihe.

Ictlenséget пинай

HS - _СЗ)А2
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'(3) Az ötvenedik efìtendöt el-érvén ezen féku

lumban, alkalmatofságot velt és in: a’ Gubernium

hoz тете illy titulufl'al: Dl'ßertatz'unmla de Änifzis

этими: ¿9° Calendario' manuali. Claucliop. 1750. 4..

(4) 'Sok egyéb тяп-15 vòltanak; de nevezetefen az

Erdélyi Nemes ifpuság kedvéért dolgozott a’ Törvé

вышиб]; mellyet nevezett: Зима Tranlìlvmlly'nak.

Ez kéz 'írásban'maradott ‘

 Borral nem élt, egéßéges ember vôlt; hanem ha~

Ша elönc kér сметане! kezdetc bezegeskednî, ki~

múlc e’«VilagbólEle1énel{ LXlLdik eût. 1750. 

 

.INKOFER мнит/т: 16Гпйш. vas шипе.

gyébölf, Kö-fzegrôl-való v_ólt, írt böv`ön a’ Magyar

Liddéíì-ai dolgokról Deák nyelvenmevezvén a’ köny

Ver: Annales Ecclefìa/ìz'ci Regm' ‘Hungœŕiœ,~'mellyet a

Hott Világra Ròmában`1644dik вас.» foliántban.

Е2 adta-ki leg elsöben azt a’ hires Levelet; mellyet

апатит; hogy' imifbclifv 'Sîlvêílter Pápa k'ůldixtte vól

наши“ elsó' Щит Magyar Királyhoz; mellynek ап
nak èlì'itlzc fohol femmi hire nem vólc., Ге emlékeze

ее; шаг keveiìe'n kézelkednek azon», .hogy az a’ le

vél нанёс; levéllner-n-yólna, ’s kérség kivül-valódo

lognakukezdették пат-пат, hogy Levak-ovitz Rafael

печи Bará: та "s~ fòrmálta- bizonyòs. végre: a’ ki a’

nyóltzadik Orbán Ребра akaratjából fzéijel iárván Ma~

' gyar orfzágban., v'ifgálta- almomban az [скитат

vedelmeket'. .- "г: Í ' « е *

.: 1.'.‘.f‘f Ы: г,

‚ заветов; ‘Уйгадй РюГеП'ог нар-аж ем. a'

паду СгуШёГеп gyözedelmefen difputált-az свей. Uri

Melzosagokxlött Sziinw'jéfuica ellen. Vetélkedœnek

встанет: az щ Äalendariumn'ak ье-уедеъе дгйпп.

ъх. ка; _ с ~ _ ` ЗОН
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. yoRDÁN M11/Ms. `запиваем1‹.ся‹›гшзтс ‚539;

dik elìç..'1`anúlt~Págrieban,_ Rómában, Patáviumban’

Bononiában, Bétsben, mindenütt nevezetes'hfreg

emberek vóltanak az Orvoü Tudományban a’ Та

moi». »Bobshop 4Orvos' Doktori fiooiuů " ésT дым

yetcmagának; »melly -orvosláfnak melterségét „а

hafzonnal gyakorlotta mindcßétsben 'S 'mind щётке;

Makli-milianf M. ;Királ’y ‘Táborba fzállván' а' ‘TöröÉ

'ellen .1566»dik ст. ö Tábori Orvos lDoktor volt’

ural'kad/ván a’ Táboron nevezetef'cn a’ Lim ритм:

т, a.’ Hagymáz, fokaknak паду {egitségge'l из“:

.Végre-Morvában Brunnában àllapodbgtl'meà 1570:
dik eiät. t-¿iilńan,v пазу kedvefsege vólt h'añnoà йод ~

álatja után', deÉleténekXLVLdik e д; _-- -r
îSSSvdilL-lñlìt.; „х. 3 с ЁСЁСЁШЧ

Adorf “из @leibe egy немцу 'konyí'fe'kec DomiÄ

nyolvon, o’ Рам: zefmffßêzéfzîl, медуз]; „› Bmw kw;

o' Mmo-oromó'meekräl: akkor'írták Y -- ь
“Митра Dei nfzonjlratmbis'vq/Zigia ;.q„,'5qùí§>gy„l~, ,o »_y

:"» Themzarum штат 'uimque-'ianhlmque Злой}! . ~-’ 1" .

-Id quad-tum Memoir, Medicos, -wíwzimŕ.m¿.gìà ‘.

- . Quad Pbœnim reliques unimsïz'mer avesâ '31“ ' '

'3m-¿1mm рафии/2141110 рта tuvńlß/lzgmi,'v J1 А»: v

депутат ¿ler/ax, .Ptebg-«Blzròb ‚Бане/ай: ’colzmr~

" l ff , ‹- __ ." \,.' f t',

' этом ‚титаны a’ .lszopiorsegfor _IgM-¿vang
mgyfTörvémyzLudó-’eńibén If|uï~ko`rában adottl Vi‘ `

lág'ßeleibe holmi Миниатюр Dëá'k пущен, йщ}

mim; : (l) ,10e щит ‘Regio Зайти}- РИтЁ Нигде.

'11szÁpvjíolifölbediaßnd. Зет. 1717. ' ‘ -'

'(2) .Favier уши Publiez' Himgarlra. yenes. 1717. '4,1

 (3) СоттеитиоьНё/Ёато- juridica ¿le origine в? pré.;

души jfurz's 'HumaaHungariolà-a primis Hummm ¿ï

.L .y » Рвать

l

х."

.a-JИБыJ.н
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~(3) Az ötvenedik eiztendôt el-érvén ezen féku

lumbari, a'lkalmatoikágot' vett' és ist a’ Guberniuni

hoz intézve illy истина]: Dißertatíunmla de Än'nís

yabaais ¿9° Calendario' титан. -Clauaiop. 175°. if.

\ .-(4) Sok egyébiráii-is voltanak; de ne'vezetefen’ az

Erdélyi Nemes iñuság kedvéért dolgozott a’ Törvéi

nvckröl; mellyet nevezett: 3mi/‘ia Tran/ìlvanlgfnak.

Ez kéz-irásbanmaradott. . ‘ ' '  _‘ _

' Borra! nem élt, egéfség'es ember vólt'; hanem ha..

Шайбы; két efztçndôkkel kezdett betegeskední, ki

múlc ¿Vilagból Eletének LXH- dik ст. 1750.

 

« JNKOFER MENTHÄRT. .Jeri-lita. vas verme.

gyéböb, Kö-ergrö'l-való v_ólt, irt böv`ön a’ Magyar

шита; dolgokról Deák nlyelvenmevezvén a’ köny

Чёс: Annales Ecclefìa/lz'd Regal `Hzmggail'lle;mellyet: a

'dott Vilàgra Romábán716ï44-dik eiìtn' foliántban.

Ez adta-ki leg elsöben azt a’ hires Levelet; mellyet

аншлаг;- hogy' máfodik 'Silyêiter Pápa -kì'ildotte vól

n`a~azf elsö Щит Magyar Királyhoz; mellynek an~
nak еще: foholy femmi hire nem vólt, fe emlék-eze

te; niàr kevefsen kételkednek azonY, .liogy az a’ le~

Vél Шиш leyél'nemyólna, ’s kétség kivül-valódo~

lognakkézdették tartani, hogy Levakovitz Rafael

hevü Barat та ’sformálta bizony'osyégre: a’ ki a’

русинами Orbán Pápa akaratjábólfzé'ljel járván Mla

' gyar orfzágban, vifgálta alattomban azEkkléûai-jö

Ú'edelmeket'. . `-‘- ` '  ‘ ' ~

.. 1.'.‘.j" ц "'" f'.

__ ya gramos.- Ища: harem» :gag-ark em. a'

пазу Gyiiléfen gyözedelm'ef'en difputált az egefz Uri

Meltos-ágokxlött этапаJéfuita ellen.. Vetélkedtenek

nuez/.telen az. щ liaicndariumn'ak bé-yétele _iránt.

'..1 ы, . с . _ ЗОВ.
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д

.. зонт/м ila/iMeis. вшивых-сюита ‚539;

¿ik eût. .Tamilt‘Pá¿'1'|sban.',i Rómábm , Patáviumbanzi

Bononìában, Bétsben, mindenütt nevezeites'hlreg

emberek Vóltanak az Orvof1 Tudományban a._Ta_

мы. ß ‘Bensben ‘Orvoâi' Dökt'orl истца ‘ ¿s èrádua

wettmágának; ‚щепу orvosláfnalry meíìerségét паду

hañonnal gyakonlottamindrßét'sben 's ymind máfuttf

M'akiìmilián f М. :К5гй1‚у ‘»Táborba fzállván’ a"Tör,-)E

‘ellen .1566- dik efzt. ö Tábori Orvog“,Do`kt‘0r ‚бы;

uralkod/ván a’ Táboron nevezetei'en a’ Lim' ватта

т, a.' Hagymáz, fokaknak паду fegftgéggel Уши

.Végre Morvában Brunnában' апароаоштед 1570:

dik eût. táiban, nagy keclvefse'ge` vólr häfîmoá {2ch `

дыша uta'n', de'Életén-ek XLVLdjk` eñ¿¿,meg.hólt~;

»LSSS-dilińm.; д. ъ .21:11.V 5 „‚ l
Adott Világ eleibe egy Íneh'ány "këliyyeket Беж

nyelven, a’ Peßis temießetéröl, jelgir5¿;_qj'ëezgár дат;

a-Morva-amszd'mzekr'áiâ maar так пнёшь" Y»

-Miqpe Dei mon/brat nobir'áißigia peuisqùüowrn-_i г: 11]

_;f~. Tbermarum wam 'nimqaefinazbzmque дай}, ' j _ z

.Id апатит Moravia', Maliens, .quimmuŕnńçßy .s ‘

' Quad Pbœnm “figlia” топит over: от i _..i

тиши: Pmßeï'î, ¿liu/liv ¿ier` гита/213537513 .11 1„... ‚и:

.f_.iywdanum ащ‚‚риь‚‚..вд,дэ ,EW/mmm. 3

" " r, '‚ ‘_f». ’f .` I. ‚_

‚ ‚ — т ,_ ‚ ‚ ‚ . ,l 1.

-: этом ‚эти/ты a’ iszepersegröi жидким

- nigyiTörvényxtudó'eńibèr. -If|u'~korában adotti Vii

,ligveieiee hol-mi Машинка; регт- пущен, .agg

' mint: ' ~(1) 'Ee Regio Stephani PrimiJ Нищим.

"rma Äpvjioliöâbediajind. lfïenae, 1717; ¿Y

’ (2) .Babies дал—п. Publiei Himgariœ. yema. 1717.' '4,1

 (3) Commentatiof.Hi/iorieo-jnridiea Zie origine 699 руб;

-greßa Зет: 4Hmmm¿lungari'oi',‘»¿a primis Maingain

в.  - mazo..

>
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Pannom'am мрет: demíngriom'bus,l ad рте/атм ufquc

tempera continua стати: фиг repen'ta.l Leqfcbovz'œ

I 7:7. 4.

IRATOSI yÁNOS. Fordított Мазут-й! és adott

шиш а' Perkinûus Villám Deák munkái kòzzì'il;

mellynek ez egéůr. tituluíïa: Az ember диет bóidogúl

там igazgatdsa'nak „шиты; és ifnét: Рати ßußimas

Бди, mellyben fok-féle baláloknak nemei és штате, és a'

búldogúl-‘való meg-baláfnak igaz módja шпили/е Vilbelmus

.Perkin/ius Tbeologus által, Всей/ст Magyarra fordz'tatott

Iraroß 1. yános Рар álml. Lörrén. 164x-dik ç/îr. 12.

R. Ebben a’ Kònyvben, Ток rirka jeles, dolgok

vagynak a’ Magyar oriìági Ekkléûáknak Reformá|~

заслоны, és a’ Reformátorokról, kik itt név fle

rint rendefen elö-fzámláltamak.

Isгрим?! MIKLos. viczé Palatinus, пуши

van eůtendö's Katona. Eredetét vette )ó пашет

rendböl, tanúlt ifju-korában Patáviurnban ‚. Bononi

iban, ’s más ió Oskolákban. Az Europai nyelve

' ket mind meg~tanúlta, még a’ Török nyelvet-is. Kö

zél ьашап erzrendök am: капать капать-геле Рт]

gálatokban forgott a’ Magyar Korona alact. lrta

a’ Magyar шт; Hiftóriájá't ill¢ndö Deáksággal,
kezdvén ugo-dik efzt. a' maga ideiéig. Melly ki-A

îs пуотъассасосс elsöbeu Koloniában 16M-dik ст.

úuabban-is ki~nyomtattatott ugyan orc 17:4. ст.

a' ‚щепу le-hozza а" Hiüória rendét 1718-dik ей

tendöig. Iiìvánñ mint Magyar, és a’ ki a’ dolgok- .

Ьап nagy réíìént benneklforgott, hitelefen jól т, ’s

mélrán az nagyra-is bersülceu'k. Kemer. pedig mins

hogy a'_ Magyar dolgokhoz nem шасси e's holmi Nо

. _ vella'kból i

' `11

l
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vellákból is hfrekböl fzedegetle egybe, fok és аи;

fzenvedhetö hlbákot eitett maid minden levelein irá.

sának, mint mikor irja Ара/2 тщеты, Воду а’ Vá~

sárbellyi Bíró Fija vólt , “бое! tétette таил. Fejedelemmk,

Fejérwdratt [уди-тег. Betblm Miklós Капитализм]: Ка—

butin 1704 -dik eß'r. fejét тает, mivel Наша: а' пер.

pel Fejedelenmçk тет. Eßtcrbázz' Antal Erdélyt ‘a’ Tay

теша 1717-dik eßtend'âbm el-rablotta égare, Szatbmárg

_mgyvcn шт forintokig тез/агавами ’s a' t. a' mellyek,

be femmi nem vólt. Felette паду kár, hogy a’ Hi

ltóriába az igazság hellyett, a’f¿:le költött hazugsá~

gok tsúfznakbé; a’ mellyeket az idegen Orfzágbé

liek mint inlóságot és igazságot úgy olvafnak és

малек. '

шва GELLÉRT. muságába-ń máx: a’ оеь.

retzeni Kollégyiomban; ment az után a’ Belgyiomi

Oskolákba, mellyekben tanúlca a’ nyelveket, Filo

ТОНЫ: és Theologiát. Fránékérában 166;'-dik вы.

difpucáit a’ Hitröl. тем jövén az Hazába efetç

Кашка hívatnla, az holott a’ Templomban a’ перец,

az Oskolában az ifjuságot nagy haŕzonnal накоси;

mind addig, mfg oíìtán 1674dik ей: az ůldözöl;

által onnan el-kergettetett. Debretzenbe venta-el

magát, ugyan Debreczeni Papságra-is hívactatotc,

’s abban az állapocjában hólt-meg блага: betegségben

1681-dik çfzt. Adott Világ eleibe valamiMunkáts..

kákat; egyet illy titululïal: Lelki Fla/from. шт ez.

zel: Traditionum bzlmanarum Шариат. Az emberi ta

lálmányoknak korbátsláfok. Debretz. 1677~dìk еде.

8. R. Nem tetfzenek ne'ki fok dolgok, a’ mellyek

az Шва Рагатздацёп kivì'îl gyakoroltacnak а' Re

- formátufoknál, és az Щепа til'ìtelet пегий néníiů ré.

i '1ére
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fzére tartoznak: af mìnémüeket {ìámlál elö: (I) Hogg'

Karatson' атаками egybe gy'i'ilnek a' Templomba,

a’ mellyet iobb nappal tselekedni. (2) Hogy Кага

tson és U) efztendö витками lövöldöznek, a’ mely
ben fenkinekv femińi hafzna. (3) Hogy némellyek

Pénteken böjtölnek. (4) Hogy a’ gyermekek, так

innepek alkalrnatofságával ritmizálnak, énekelnek.

(5) Hogy'a’ `lérémiásy Siralmity éneklik, те; pedig

hogy annál kefervefebben efsék, n'agytekergetéiî'el:

Зенита: Profétábábdbánabak Imádsábábábáb - bdbágabfz.

(б) Hogyá Kriítus Szenvedésének Hiftóriáiát ének.

lik Nagy Péntcken: jobb vólna azt “értelm'efen el

опыт. (7) Hogy halott felett úton útfélen, utlìán,

télbe, hóba, fzélbe, énekelnek, tanitáft alkalmaztat.

ńak~’s. tobbek a’ félék, a' mellyek nem tartoznak a’

dòlog „майдан.

д 5 П ‘ _ ` .

КАКОМ‘РЕТЕк. ‘- 'Hartzog-fiom Рар voie

1545dik >elìtend'ó tájban a’ Boronnyaságon, és Re;

formátor Magyar orfzágnak abban a’ réFLc'ben.Y Ver.

fekbe -írtaîa’ T-zíruà Király Hiltó'ríá'yát `1549dik efz.

tend. Melly ki-nyomtattatott Debretzenb. ' 1574.

dik elìt. ’s az всём: fokŕlgor. ' \ ‹

е KA'LDI тёлок someten N.'szo_mbooo_an,

ватт y’s tanitott fok hellyeken, hóltmeg 1634-dik

el'zt. Маши-га forditotta Deák ŕiyelvböl a` Bibli-J

Ас; inellyet ki~nyomtattak Bétsben. 1626dik efzt.

A" vasárn'apokra rendcltetett EVangyéliomokra-is irt

Prédikátziókat,_mellyek kimyomtattattak 163 r-dik

dit: FOI»- 'Adott Világr'a valami Halocti Prédiká

tziókat~is. - ~ 1 '

ь._...и.-\..-.... —ц.‹‚.

KAL



ЩХАд _ i / 127

"'IEZÍMÄNTSEHI sam yMÄR TON, van „ez

“паду tudományu, l'nagy bátorságu tekintetes ember,

Legam Dollar, «Canom'tus 1538- dik eiìt. mikor `Iános

Király elö'tt Szántai шит а’ Vallás dolgában vetéi» ‘

kedett vólna , akkor vólt а’. СуШаГеЁёгчёгй. ОЗЁО?

lában Reâìor:` aJ Király tette vólt Ko'z-‘Bírónak az»

Aon Segesvári, Valláfról-való Colloquimnban. ,El-_hagyv

vaina? Római Лапы, követte azt az èrtelmet az

Ur-Vatsorája dolgaiban, a' mellyet a’ Reformátufok

пищи, а’_ inelly'nek mind Erdélybènl'mind Ma

зи ori'zágban izorgalmatos terjelïzt'c'ìje volt', Iévéù

'efèniìólló' ember, nagy bátors'águ Рёв" tckintetü',

könnyen véghez vinte. ï* A’ kik ïe'lle'nkezö.v éste?

lemben _ vóltanak, azok fok motskos .vádokà

kal", költött hazugságokkal terhelték; de az Evan? —

gyéliom folyamatját azzal meg-akadályoztatni nem

lehetett. Jeieh vólt többire minden Sinodulokban

és a’ Reformátufo ’ értelmeket mind-.Erdélyberi, ’s

mind' Magyar ori'zágban hatalmafon óitalmazta. Vólt

Debretzeni Pap, Vólt мнимая-яз, mikor azt birra

Petrovitz Péter, a’ ki attyaña vólt jános Király-naki

és Kálmán tsehi a’ Reformátufok Sententziápoknal:

kövctéfekre vitre által. Volt Beregizáfzi lPap-is, az

holott a’ Vallásért-való ‘gyiilölségböl meg-öletett',

álta-l lövettetvén еду vérengezö Baráttol -1 5111'-4

dik efzt. Ville „Рт/Ш. .Al-bem' Mómár Ver/ioni Irl/lila,

zionis ватт preemißam. Аи. 1624. Мишей: Szölöki

Librtlm Вед/по]: Dávldka. 1668. [афиш edltum.

 

KAMARASI Gráfica. sok emenda( alare

a’ Méltóságos Teleki josef Ur Soroitélyi шунт

ban, az után a’ Fagarali Nópes Ekkléliaban Papsáf»

got vifelt. Еву Кбпууещп 1724-6111 ат. щепуед

» l _ balada
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halála után fok id'óvel, az Щеп Házának nagy olii

lupa, Loíïontzi Lib. Báró Bánfi Sigmund Tanáts Ui

nyomtattatott-ki a’ maga költségén. Tituluii'a ez.`

Emle'kezet Kövei; az az: Halotti Szdz Prédileo'tziák, тел

lyeket катит közömége/ìn minder: kar-béli Нашим

‚мутит рощ гена?“ wgy una mane@ Hanna a

lyen шву amollyan neme'vel kiwágazott, kiilämbözb" nemü,

щи, bivatalu emberekra alkalmaztatott. Kolofv. 1747. 4l

троп SAMUEL. sz. 1. M. помог, a'

Gyúla Feiérvári Kollégyiomban igen fzép hirü nee`

vezetes tnnitôîrofelîor. Születéí'e \vólt M. отё

gon Rima-Szombatban, édes Atyja vólt Карий Ju»`

ша jáno's, ugyan oda-való Ekkléůának Pappa. Ma

ga az Hazában-való tanúláfa és Rima-Szombati Os

- kola Meítersége után ment Belgyiomba és Angliába

a’ tanúlás kedvéért. Tanúlt-is fok fzép és hafznosl

tudományokat, és nyelveket; mellyekct nagy épìi

lettel tanitott ofztán vifzfzá jövén Erdélybe, a’ Pa

vtakrol bé-jött és Gyúla-Felérváron meg~telepedettl

Kollégyiomban 1689-dik efztendötöl fogva, midön

az Hivatalba állitatott. 'Mivelhogy tanitotta ott`

nem tsak a’ Sz. Iráit, a’ mellyben Doktori titulúlt

érdemlett vólt; hanem a’ Filofoñának-is minden гё

fzeit, meg pedig igen könnyü móddal. Görög, De»

ik, ’Sidó, és Angliai nyelveket. Szerették minden

rendbéli és valláfu emberek, mind magy tudomán

nyáért, mind jeles és kedves maga alkalmaztatásá

ért, vólt igen fzépíró, és ollyanmemoriával emlé

keztetö' elmével fel-èkeiittetett, hogy a’ mit meg-ol

va'i'ott vagy hallott, azt ke'sö're felejtette.el; jó vers

iró, innen maid mindentudományokat verfekbe fog»

lait. Mend winden féle tndnrnimyokraA vóltana'kfírá

a1;

\
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fai; de kevefet adhatotc Világra a' háborgó Vilagban.

Munkáji ezek fordúltanak-meg elö'ttem:

(1) Методам Hebraicum, exbz'bem Lexz'ez' Hebraiei соты

pendium metricum, Prodromum Grammaliefe Hebraz'eee me

trieœ _~ Quibus memories impe/fs, пили in Bibliz's He- '

bra-iris, ocaurret verßculus, quem левша: жги-ртам ‘vel ex

toto, ‘vel ex parle. Autore Samuele Каре/5. S. S. T. D.

Illu/Zr. Collegíz' Alba-ïullacenfìs Рта/фоте. Cloud. 1698.

8. Iterata eß editie Пала. Ан. 1738. 8._ '

(2) Breviarium Biblz'eum, jive: lQuatuor рт“ capita

Genefeos Hebraícè edita, in ушат ¿9° ufum ватт, qui

ВШИ: НеЬтМЕ deßituuntur - Алчно: Pßzlmi cum fele

His ex univerß Sacro Codice Hebrœo 'ver/illus. (фанфары.

Анна 1699. 8.

Manu exarara ejus opera inedita:

(к) Grammatz'cœ >Hebwzz'cce Epltome Мята, clarè ех—

plicata 69” ad Praxin adpl-ieata. ’

(2) Promptuarium Mathematz'cum, Continent Tbefuuros

Matbefeos Unimrfœ. Si've: Методик: Мапиа’ито ad fei

cntz'as Matbematieas мы, facili, jucuudaque 'via афиши.

das. Autore S. Карт S. S. T. Daft. Collegii Alben

jïs Prof. P.

(3) Prouptuarium Pbilzwpbícum; ubi Phyfìca pulcher

timo ordine pertraëìatur.

(4) Compendium Geographies [щипли olzfcrfvatz'onz'bw

inflruîtum.

(5) Epitome A/ìronomiœ.

(б) Calendariogmpbza. ' .

(7", Traâtalus Malbemalz'cus, Je Partibus, u/ïbus t?

Fabrica Quadrantis Á/Íronomz'eo (eometricz'.

(8) Compendium Hißorlœ Hufrlearorum Eccle/ìa/Zlcœ. /

(9) А‘ шиш/2 ke't képen глашатаи-1:5 Magyarúl.,

I _ Kérdé
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Kérdéfekben és галет/ст; másßir Prédikátziókba foglal`

влетели! mrs/Ms еще]: ßzkan. ‘ ~ .

A”P1'ofeffori Hívatalt XXIV. efztedö'k alatt vifel

te fzép hirrel névvel 's mindenek elö'tt-való kedvesl

séggel, ’s mikor arról гены nem gondolkodnék, jd

:_naga erejében léyc'n, véletlen hírtelen meg-hóll

1713 «iik вы. és mindeneknek пазу fzomoruságl

okkal el-‘ftemetßeœtt Sz. jakab Havának XXX. nap«

ián. Minthogy tsak harmad napi betegségben hólla`

meg, v'ólt ollyan гуаши, hogy irigy кой akarói 604

gyaçták vólna-el életét, alatfcomban bé-adott méregl

 gel. A’ пинок az lIfrennél vagynak. l l

 

- . l

K/ÍRÀDI РАЕ. Nevezetes tudós ember так:

а‘ XVI» dik Százban, á’ -Kr'iůuîì imádn-i'nemakani

Anti'tŕinicáriufok közö'ët,y Superintendene az Al-föl

dön és Bethlen Gergelynek a’ Tömöfvári Fö-fKapii`

tánynak 1579-dik el'zt. Papja. Irt egy hofìlìu lle

y velét'a’ Krifcuí-t imádni akaró Antitrinitáriulëknak,

’s azok -között az вы; Rendbé-lieknek., a’ mellybexi

Világbl'on ‘és »harliatófonkiáirja azokác a’ titkos dell`

gokat, a’ mellye-k a’ DáyidY Ferentz meg-fententzi

matifa alkalmatofságzîvál alatt-ombarnDávid Ferentz

ellen véghez тетенек. Meg-mútatja azt “синее;

hogy á’ ваш Fe'rentz velzedelnrénekfúrója {aragó-`

ja Blandrata vólt.; a’ hamis vádokat ö“ formálta,in

джонка, folytátta, a’ Fe|edelemnek ö ár-últa-el., hogy

-v maga gonolìeágácuazzal inkibb el-pziláíìolhatná, ЕЬ—

böl- a" Lev-élböl »többet шьет: tanúlni a’ `Dávizìl kár.

hoztatáfa агйпс, mint más eg'yéb iráf'okból. A’ Lew

чет-шута: ёз’чёдеп igen indúlatofon: Paulus

Ka'ra'di Servus- уф {.7111}lel Pa/Zor Egelgìœ .Tгите/МП—

т zs, Demetrio AH'zmyadz'ao Superintendenti, Stephano Вл
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lili/io ( Balilio )altari Stephane штат ( Zathmári ) dc

fammi Ebbelio (Eppeliò) Mini/his Claudiopolitanis, Fra»
tribus giuda: Цитат. S.Í D. Temefuárii. d. IX. Nö.2

vembr. Anno' Dom. 1579.' l ’ . ..

Magyar nyelven ki magyarázta a’ Hóséás és J'óel

Prófétziáját, ifméta’ Sz. jános M'ennyeijelenéfek»

röl írott Könyvét. BotsátottaéV nyomtatásalá vagy

tsak írásban maradott? elÖttem nem bizonyos.

KAROLTI GASPAR. Tamm az akkori fzokás

Flex-int Német orfzágban., Helvétziában , Argentiná

ban, Vitébergában-is 1556-dik elìt. lett f'zép hirú y

tudós emberré. Akkor népes'Város vólt Göntz;
és nevezetes az ott-valól Reformáta Ekkléûa ; melly

ben` Papságot vifelt, és a’ körül-Való Ekklélîáknak

lsvólt Efpereltjek. Göntzön laktában Magyarra

Forditotta az egéíì Bibliát az eredeti nyelvekbŕil, és

i’ leg jobb forditáfok fzerint, `úgy a`z Apokrifus

Könyveket-is, és néhol világofìtó jegyzéfeket is tett

ища; Az П’сеп 'ó néki arra )ó fegítö Pátrónufokat

rendelt vólt, Rákótzí Sigmondot hires Egri' Kapio

tányt, а’ ki az után Erdélyi Fejedelem-is lett vólt,

Batori Iûvánt.0r{ìág~Bíraiát, Homonnai Ifìvánt,

Mágotsi Gáfpárt ’s máfokatis. Ki nyomtattatta Vi~

foyban 1589. és |590-dik ст. két foliántban.

Könyv nyomtatót ide hozatott vólt Bátori Шиш,

a' kìjé vólt azon Falutska is Göntzhöz nem шей

fze, hogy inkább vígya'zhatna a’ nyomtatáfra. Ег

röl ist vólt Túri György Poéta akkor lllyë verfeket ;

ЁРотфшт tenebris altè Plebs шеф jacebat , а f

Ei Лиг cœca libris 699 fine luce cahors. `

Маши Сфлт Karolinus 659 ail/bise Chri/io,

Pre/ide лактации ‘veifa dedit. v _ ‚

._ . I 2 Edomit-

I
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Edoczlitque omnes, ¿ŕ jìdera лещ: ваш,

О pia magnam'mi ‘vitaque morfque Vт !

Tsuda mint meg-izentelte és meg-áldotta az Iii

ezt a' Károlyi Forditását! Attól az idötŕil fog`

noha ègy nehány rendbéli Forditáfok találtatnán;

még-is ez olly klözönségefsé lett, hogy ezzel a’ FI

ditáifal élnek mindenféle valláfu Magyarok,` a’ Б

mai Katolikui'okon kívi'il; a’ kik nagyobba'ra а‘ К

di Forditásához tartják magokat kötelefeknek. Sc

йог-13 nyomtattatott ez ki az idö'töl fogv'a mindc

féle formaban. Vagyon-is ez értelmes fzép Магу

sággal, a’-mellyet annak utánna-is pallérozgattak

tudós'emberek, mikor úijomg- ki nyomtatták. М

_ga pedig ennek ki-jövetele után két efztendökl`

meg-holt 1592-dik еды. Kinek-is Koporsó kövé

illyen verfet metiìettek: .

>Patria Karolz'um , Ho/píllum Viteberga: Catbedr

El tumulas magno Göncia Terra Viro. e/l.

lef/Row! РЁТЕК. КёгыуЬб] vente van е

is eredetét mint fzintén Gáfpár. Tanúlt a' Hazaba

való stolńkban; de a’ más Ori'zágiakban-is 1565

dik efzt táiban. Erdélyben lett Vólt a’ Kolofvá

Oskolában Leïlvr: azholott DeákyGòrög, ’Sii
nyelveket ’s egyéb vfzüks/éges Tudományokat nag

. haizonnal tanitott. Mikor alattombah Blandratal

Dávid Ferentz a"Sz. Háromságellen-való Тиф

mányróltanńtskoznának, e’ vette éiizre, ki ielente

te. és ellenek támadott; az utáriis hóltig mindenül

azon Tudománynak iga-zságát óltalmazta nagy b1

torsággal, a’ Király elöèt és akár holott. Váral

Profefforrá ’s. Pappáis lett 1569  dik 'ei`zt. Tiiìa ше‘

lyéki P'úfpökségre emeltetett 1~57~2~dik ei'ztendöl
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Egy nehány Könyvetskét írt a’ fzükség fzerint, d

ninémüek: ‘ ' м

( I) Elementa Grmnmatíces Стаса: in breve compendium

fx prolixioribus Granńnatzcorum Prœceptis contraîta. De

licata eff Volfgango'Kendi. Secundo' editie prodiit 1640. 8.

(2) Perfbieua 'Explicatio Отдайте? Fidei, de una vero

Deo, Patre, Fiii'o 69” Spiritu Sanita, adverfus blafpbemos

С, Blandratœ, F.' Davidis errores, libris duobus compre

benfa. Viteb. 1571". 8. Irt ez ellen a’ Kònyv ellen

Sommer János- á’ Kolosvári Osko'la Мата, és úgy

adták ki 1582dik eilt. minth'a Ingolíiadtba'njom»
tatták vólna; de va'zl az Ingolûadt vólt Kolofvár.

(3) А: Apo/10h' Hitnek dgazatait Prédikdtziókba foglal

ta ’s ki adta. Ajánlotta Brédin'a: Afzíìonynak.  Má-4

fodüor nyomtatták Debr. woo-dik ф: 8. R.

(4) Az Haldlról, -Fel tdmaddfról és'az Отд]: életriil-való

Ko'nyvetske. '

(5) А2 Egyházi Szolgáknak Köteleiëégekrâil, Вес

äk nyelven; mellyet nevezett: Bonus Pajior, feu Ра

[loris Optimus степа: agendique modus. An. 1570. 8.

Múlt~ki e’ Világból 1586dik eiìtf

КАКОМ? LôRINTZ.. суёт: ее, skardomi
Nagy Prêpoít, irt Deák nyelven egy kön)vet;mel

lyet nevezett: Speculum Ectleßie `È'aurinenjis.v a’ Györi

Ekkléiia Ti'îkörének: mellyben fremlelteti a’ Györi

Ekkléiìa állapotját, Sz. lftván Királytol fogva a’je

len való idöig. Györben. 1747. вы. Fol.

Kassaf Daz/ID SIGMOND. Neve. affama

т, hogy eredetét vette Каши-61. А’ Magyar o1'

flági és -Erdélyi akkor igen fchen virágzó Oeko

ìilkbarrvaló tanúláfa után , ment Olafz orfzágba, Gal

` f 1 3 liába
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ìîába-,Í Hehzétzìába` a’ tanúlás kedjuréŕtnïa" тему :l

fzágokban mind a’ nyelveket ’s mind а? fzép шт

fmányokat, ’s Nèmzetségeknek .-iìo'káfaikat meg

muta.` Tanúlt Vitébergáhandsxfl577 .dik eût.

onrìan hívatott a’. VáradiOskòla- tanitás'áraV 1- 57

rclik ert.. Nemy fokára pedignagykedvefséget f

rezvén 'magának, hogy'a’ Fö Rendek’,Gye\-mek

y тег: közelebbröl nevelhetné; а?” minémüek Vólçan

‘akkoxw a* Kandick," .Somborialh Ткани/с, .'Kovásótzìal

‘ Yëlegdick, шумите, 8и11уд1<оё.‚„1$'отё/Ые^’з más illyl

‘ nek ,. vitetett a’ GyúlàïFejél-vári Oskolábá [-.261qu
vagy l:.1’ mint ma nevezik Profeíl'prnak; mellyet m(

jó rendbe kezdett мыс Fledni ,Ilpfvai Benedek; il

шагу hafzonnal' ~ és'..kedvlefséggelfŕeolgált. _ _ l

~ A’ -közönségefbn uralkodò ПУахга1уаГоКРё ешЫ

rßket gyermekeiktöl, плед-Гошу“ a’.halál эта], ado(

`'Világra egy fzép könyìfctskét Deák nyelvçn a"`me{

kéferèdett Szülékńek vígañtaltatáfokra , ' illynévvel

-Coußlau'o ватаг: Sigemundí (тёти/65, Вишни, q1

.Pm/ide: Тип/Леший: [шит тот dolente: cmg/blut

Claudiopoli. 1584..l 4. А 7 ‘ ‚ f -.

j; -KÃSZQN1=_7°ÄNOS. Lásd Квант. ~ - ' -

l KÄTONA IMRE. . Eredetét vette Ujfaluból a

I`Borun'ny`aságon, вант: Разжав; Német orùâgbaîl

Yi'tébergábanis kit eíìtendeig;„ {недуга} a_zt pana`

. Иона Páréu'fnak írOt-t levelében, hogy ,majd-mìndêl

ép'ůlet nélk't'il költötte Ott-el `a` pénzét. Annak után

-na-H'eidelbergában. 'Vifzfzá 'yö'vén Magyar Qrfzâgba

tétetett Pataki Profefïorrá 1 ggg-dik efìt.~,onnan vi

tetet: Rákótzi Sigmond Ur mellé Udvari Papságra;

ennan a' Szepeû Ekkléûába, az után Göntzre', vé?

re Ia
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ге а’ Kerefzturi вылеты, а’ Tökölyi Urak’ Jo'

fzágokba, a’ kikkel együtt tamil; vólc Heidelbergá

ban. Мамы: ott if`j.u-korában Eletének XXXVIIL

dik ei'ìtendejében` 16m-dik eût.

Мазут-61 írt egy kòny'vetskét, mellyben hatható

fon mútogatya, hogy méltán Pzakadtanak-el a’ Re'

formátufok a.’ Római Katolikufoktól. Deák nyel

ven pedig ezek a’ Munkái adattak Világra : .

(1) Delibera Arbitrio conta Tbsfes Лидию Sa'rq/ì.

(2) Traäatus de Решит, Concillarum 699 Traditionum

шейте circa .Fidel dogmata, cultus, item morçfque ‘ui

.vcndL Напев]. ad Mœnum. А. 1611. 8. ._

D. Paréus praemiût. сошшепдапопеш.

НАД FERENTZ. genica. Magyar orfzág «isA

Erdély` Hiftóriáját Ша, kezdvén 160`1dik степ

dön, т а’ fékulumot iria 1681-dik смешав jó`I

bövön.. Kinek-is Hiûfóriáìa hitelefnek` шпате, lmi

vel a’ nevezetefebb Monumentumokat,` a* mellyek

böl vette, íráfa mellé ragalìtotta. Nyomt. N'. Заб

batban. 1.717. 1749-:lik eût._há1:om.l:`olioban

. k

KEMÈNT {Мыса Кешёпу валит Р15а‹‚‘а’

régi nevezetes nagy Kemény Familiából, melly a'

Stzitiából. ki jött Magyanokra vilìi fel eredetéx, {ìár

mazott a’ XVII-dik Száznak eleje'n.> Nevekedett'.
nagyobbána a’ Bethlen lGábor Fejedelem Udvaitäban,

’s mellette lìolgált a’ Feiedelem’ haláláig; az után

vólt а" B'ránd'éburgika Kata Feiedelem Afziìony mel

lett, ugy i'zintén a.’ кают Feje-delmeky melleit,4 a"

holott nemltsak Követségeket, hanemFö Generä

lifságokat-is vifeltv mind addig, mig Lengyel, Qrfzág

ban {ìerentsétlenì'íl Hadakozván Канат Fе1-еде1еш‚

. ' 1 4 им."



’ 136 ‘ _ KE. \

az Erdélyi Had-akkal, Fö Rendekkel a’ hitvan Ta'

tároknak erságokba elett, az Erdélyi igen hires,`

akkor fel» fúvalkodott hadakozó vitézlö rendnek

örökös gyalázatiara , ’s mindenkoron lejendÚl

meg-emlegetésére. ì A’ Tatár rabsága'ból meg-Fiaba`

dúlván 1661-dik eht. I<`~eieclelernnekA инфанты

16m-dik efzt. Szölöf'nél' Segefvárhoz nem rra-elim;

l шиш: Basdlo'l meg veretvén, azütközeten _el-efett.

Meg-írta a" maga авт, Еве1е1$ес1есс1с‚ Llirülete'sétŕil

fogva az 1655 dik eùtendöig; a’ mellyben fok féle

emlékezetes Hazára` сад-1026 dolgok forognak elfi'.

Тatar rabságábah Krlmben levén írt egy Köńyvet,`

mellyet Lóra'ntß Susa'nnà Fejedelcm' Aleìony ki-`

nyomtattatott ily titulqíïal: Gileádi Balfamum.,az az:

Se. ваш/522 бптеп Едят-так; tzéljok es érielmekß'erint,

egybe ßedegeîeßzknek és tze'ljole Душ-шт alkalmáztata'ßik

ndlr Тащи. СуетЁ- Mono/ion’ Kemény yános im: Та

т офёдё mig'fa'gában. Адом. S. Patakon. I659. ф.

4; R. „А‘ végin e1 vagyon: Идеален-51 1658dik

фр. M. Осветит. Krim erjüg'bqn, Tam'r Хат làkó bel

lye ватта-м VáTq/afelett [год ЬЁ-[Шсшёоп Epitetett a'

mint „еще! zlgy паштеты: Kaloda ивой ’Sidó Идти.

Irt egy*hólìlìú maga mentö lLevelet arról-is mitso

. da тост гот‘осстед Ьжэпдуы orl'ìágban 'az Erdé

_flyi Tribus, és hogy kellett a’ Lengyelek’ пишете.

gek, es a’ Tatárok tsalárdságok miatt rabságra uit.

ni, .fz ehoég es mindë-téle lìükségtöl el-fogyatkozván.

KEMFNT gaf/Ams.> spore-Momma Kemény y

Péter fija. \ Епуедй Deáksága uriîn` tanúlt Hálában.

Ugyan akkor b0tsatott~ki együiagy könyvet Deák

nyelven, nuánlvzin az Hatodik `lízíroly Ts'álìárnak»

illy titululìàl: (.‘miimemalio de Э’ш'е jilccedendi Dams

~ , . . ¿4Q/ina,
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Au/lríacœ in Regno Hungarian Hale. 1732. in Folio,

A’ könyv alkalmafon meg-vagyon irva a’ jle/lus Hm-`

m'ngius Boebmerus kézen-vezetéfe által.

  

KENDI SÄNDOR. A’ Kund nevü Magyarok’

Hertzegjekrö'l hozta-le eredetét, a' ki egy vólt\ a'

HétMagyarok, vagy “lertzegek közzùl, kiknek Ve.

zérségek alatt Jöttek újjabban a’ 1Xdik fzázban a’

Magyarok er1-è :.1’I Földre. Eredeti 11emei`séget a' fzép'

tudományokkal fokkal fényefebbé tette vala; mel

lyeket gyi'ijtött vólt az idegen orizági Osko'lákban` _

fok eùtendôk alatt 155.7-d1'k efztendö tájban, Az

Hazában vólt a’ Máfodik János Kírálynak Sékrétá

riuffa, 1565»dik ст. Követje Maklimilián, Tsáizár.

hoz, a’ melly követs'éget nagy okoi`s`ággal Vitt’ vég

hez. 1572-dik efzt. Batori lilván Vapda Követje

а’ Fényes Portához; a’ melly Követsége által az ее -

géiz Haza -ñiainak izereteteket magához vonta. Bá

tori Kriüof alatt lett Kantzellárius, nagy ванты 16

Baza-fila. -Mikor ofztán 1594- dik ст. Bâton-Sig.

mond Fедва. a’ Toröktöl el анаша {'zakadni: azt nem

jovallotta, mint Erdely vefzedelmere tartozó «iol--Y

got; noha a' Femdelem mind igérétekkel ’s mind Ге

nyegetéfekkeì kénfzeritené. Végre a’ bóldogtalan~`

Fejedelem meg-Íol'ettè két Vejeivel, Kovasótzi Fan

kallal és Bátori Boldrsarral egyixtt, a' kik mind hail*-l

man ollyan emberek vóltanak, hogy egy egy Or.

fzágot igazgathattanak vólna. (а) '

-KEREssZEGI ЮТУ/м веЬгесаепг Pap, ¿s

a’ Тliza кыш-„16 Ekkléiiáknak Pufpökjök, ’im (1)'

 к „ l 5! ‘ Еву

(a) Ватт Hz'ßor- Hung. р. 499.

‚‚ к

Le...
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Egy пану könyvet, mellyet íg-y n vezett: A’ Keine/§

1ye'niÄI-,Iitnek Agazatiról-való Prédiká zióknak Tárbáza: a'

Palatina Kdtékéjìs rende fêrint._Ny1/imt. Va'radon. 1630

dik efft. 4. R.

l( z) А’ Hitnek ё; já tselekedeteknek tiindò'klii Pe'ldáiról«na

ló Prédikatzio'k. Debr. 163 5. 8. R.

KERESZTURI Ряд. Az idegen ornigokban

való tanúlafa után, Bethlen Gabor Feiedelem tette

volt a’ Fejérvári _Kollégyiomba Prófefi'ornak. ~ An

nakntánna a’ Rákótzi P`ejedelmçknek Vólt Papjok;

deìmindenkor tartott Udvari Oskolátfis;v a-’melly

ben a’ Fejedelem'fijait és nagy Urakna-k gyelfmeke

iket tanitotta, és4mag-a elött tanittatta. igen kön

пуп módot követett a’ ,tanitásbang meg i'zerettette

a’ meg-tanúlandó dolgokat, és :jovid úto'n vitte a' ta

nityányokat. Mindenek elött nagy kedvefse'gü em

ber v_ólt, és fél Apoítolnak tartatott Erdélyben. U
gyanabban az l:illapotjábzm.ishólt-meg 1655-dik efi

tend. Eletének LXVI~dik eiìtende|ében. _ _

Világra botsátott holmi Magyar Könyveket, a’

minémüek ezek: . 1

(1)- депеша Kereßtye'nf Vagy Rákótzi György és

Sigmond, a* _Rákótzi György. Fejedelem Fijainak

examinálta'táfok az 'igaz Hittöl, Ur- Vatsorájával-va

116 éléfre botsáttatáfok elött. Nyomt. Kolofváratt.

1633`dik eût. 4. R. Deákúlfisngyan az `_igen {zé

pen ki vagyon nyomtatva a’ Geleji Püfpòk ,_ Alfte

dius, Piskátor, Bilteifeld ditsérö verfeikkel együtt.

(z) Fel-ferdiilt Kereßtyén. Nyomt. `‘I'íu'a-d.. 1641-dik

qut. 4. R. Ki adták ezt-is Deákul. `

(3) `Lellei Legeltete's, az az: a' XXIII-,dik ’Sóltárnak

Magyarázatia. Varad. 1645. 4. `R..

» › -. . - (4)
. -;.-«~.^

.1 д‘
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(4) Egyéues Nérńellyìrálögätö'tf Sz. 11243

béli hellyekre Való Prédikátziók. Nyomt. Váradon.

1655- 4- RfAz után ifmétki nyomtattatott a’ Mélj

tóságos (визг Bethlen Kata. Teleki Jósef Ur бис;

gye költségén. Szebenb k174.4-dikeíìt. 4. R.

.(5) Mennyei Такими, vagy а’ bůnöfnek Шеп'Ё

Bel-Val() bcíìélgetéfe. 12. R. M ~ l . ` i

(6) А’ Keréßtségńil egy Pre'dikátzió: >mellyet mon-ï

dott-el Gyúla-Fejérváron Sz. György Hayának má:

Ifodik napián 1645dik ст. mikpr Rákótzi Ferentz

pz iŕju Rákótzi Gy. Fija, meg-kereíìteltetnék. Nyö._

Váradon. 1645. 4. R. .

КЁК! Boxer/s FERENTZ. Adore 1.11M-A
lkúl egy паду ês {ìép könyvet, mcìlyet' nevezet'tf

Imperatore: отит Compendio exbibz'ti, 'e campluribus Ст.

cis prœcipuè Sm'ptorz'bus а Conßantino Magno, adCon/ian

tinum ultimum. Тут. 1744. Fol. Az lrnperátorokä

nak Pénzeket-is elö adja. A’ Bizántiumì dolgokról

,ift Hiítóriáknak fummájokat itt elö adja jó móddal.

‚ KÉRI 'gf/ÍNOS y А` Remçte Pál Szerzetéböl-va4~

` IÓ., adott holmi Filofofìára ta'rtozó dolgokat Világ

ra. Pufonb. 1673-di_k eiìt. három .1È<`oliántbo_n.`

KÉR 721 PÄL. Nevezetes Orvos Doktnr Bras

fóban a’ XVI-dik Száznak vége felé, nagy tudomá

nyu, kegyfségü és kedvefségü ember, a' kit dítsér

Bongáríìus-is a’ IV-dik Henrik Frantzia Királynak

Erdélyben meg-fordúlt Követje az 8 maga alkalmaz

i tatásáról, gazdálkodásáról ¿s magy tudománnyzáról.y

Ё Vólt ennek valami vetélkedéfe Reiph Dániellel., а"

Brañ'ai akkori Kńplánnal, az után Videnbáki Pappal,

' ' а’ ki

l Ä

“На-ь ‚
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. a’ ki azt állatta, hogy a’ Kriüus embersége, mint

líìenßége, lìintén úgy mindenütt ielen vagyon. А'

mel-ly értelméröl vádoltatván Reiph a' Berethàlmi

Sinodus elött.,4 azt a' Püfpök elött, Ungle'rus Lukáts

elött 1585dík eíìtendöben vilìfzá mondotta. De

annak utánna Нами: Mattya's kivált, BralTai Senätor

mellette fel-támadván, ifmét meg-újjitotta a’ Kertzi

us halála után., és т _egy fok féle vagdalózál'okkàl

tcllyes könyvet, mellyet nevezett Antikèrtzz'zg/ñak:

:mellyben még az (Этак ё1есЬб1-1з ki fententziázza és

Iekelìti irgalmatlanůl ‘s minden atyañui {ìeretet nél'ë

kül a' már régen meg-hólt Катит/1. `Könnyiì vólt:`

az hólt O_roleánnak,fìakállát te'pni; a’ mellyet éle
tében rettegett tsak tmeg-ís tekinteni. ` ` .

 

‘ KESERÜI Daum дымов. Heideibergában

шт: 1609-dik efzt. lett az után Váradi Pappá, és
onnan hozatta 'Bethleny Gábor Feiedelem maga mel

lé Papjának Feiérvárra, а2' hplott Pül'pökké tétette

1618-dik elìt. 'Vólt fzép túdományu, паду okos»

ságu és bácorságu ember, és arra a' Hívatalra épen

alkalmatos; a’ ki a’ Feiedelmet-is bátorkodottmeg~

доплат, ha mit ollyat látott, a’ melly тег-1111611

шанс: Nagy vígyázáíi'al folytatta a’ maga Нита:

talát az egéfìfHazában a’ `kezé“alatt-való Ekkléliák

кыш, kiválc _а° székely földi Ekkléûákar jó гепдЬе

fzedte, és a’ fzfnesked'o", tévelygö Tanitó'któl meg

tifzritottaf1) Nevezetes munkája vólt ennek az Ше

ni titheletbenf-valo Enekléfnek jobb rendbehozáfa:

е’ végre fokat munkálkpdott a’ Graduálnak ki dolgo

zásán af Bethlen Gáboerejedelem parantsolatjából;

:nelly-gg el nem végerhetvén, Geleli Puf'pòk adta`

ofztanl'Vimgra плюш в._,еде1еш idejében. (2) A’

- . melly
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щепу Prédikátziókat Karolyi Susanna Bethlen Gi

borné Feledel. Alìfzony felett el-mondottak, egy

Ъе fzedte és ki adta, illyen nevezettel: Наши Рот

pa, a` тонут meg iratik, az Шеи: félin", Даш гегтё/й

ш Kegyes щемит А/фЪпутЕ Kdi'oli Susdnnának, ból

dag ki múláßz, és el-temettetése'nek ininden матами.

Nyomt. Fejérv. 1624-dik степа. 4. R. Múlt-ki
e’ vViiegbol 1633-dik степа. ‘

KETsKEMETI ALEKSII yANos. samp..

taki Pap es Zempléni Traktus El'pereftie. Magyar

ra forditotta (1) a’ Поищи: Visa'rzus könyvét; mellybë

a’ mi Urunk _léfus Krillzus Tuclománnya, és a’ 16111

itáké egyben vettetik. 1613~dik efzt. 8. R. (2)

Botsátott ki egy könyvetskét, mellyben vagynal:

a’ három nevezetes Innepekre-való Prédikátziók,

ugy mint: Karátsonra, Hufvétra és Pünköítre. Ny.

Debr. 1615dik ст. 8. R. Vagyon ajjánlva a"~Nagy.

ságos Lorántfi Mibálynak a’ Saros Patak, Borû, és

Tsetnek Urának.

(3) Magyarázatot írt a’ Daniel Prófétziáiára Prédi

kátziókba foglalva; mellyet az után Világra botsá

соц: az Özvegye. Debr. 1621 -dik efzt. 4. _R.

KIKELLÓI yANos. Az Eraélyi Ekkléßákban

vólt az Elìtergomi Erfeknek Vikariulï'a, és az elf'ó'

Lajos Királynak Sekre'táriulTa. Мед-та ez a’ La

jos Király életének és tselekedetenek Hiitóriáját

1342-dik efztendön kezdvén, mellyet Magiíter Tú

rótzi a’ maga Hiñóriála közzé elegyitett.

KÉZÁ SIMON. A’ Magyar dolgoknak igen ré

gi meg írója,' a' kinek irásából 1358-_dik efzt. más

ь ‚ _ leírta



!

μια . . . Π. _ _ ν -

Κ: Με ι3.]]οΙ:ιε: 'ει' ΚεττόΙσόΙ οΙάιέη Τϋιτότεἰ ]έποε @γ

;εἰηἀΙτει ε' 111.288 Ηἰίὶότἱέμἱτ ει' Μέττγό; ΚἰτέΙγ ἰὸεῇέ

Μη. ΜΜΜ ΚεΕΕδΠεΚ Ηστι:γάτει ποτε ΗὶΙὶότὶε5_ῇε πατα·

@Κ ε' ΒέτεϊΚϋτιγνεε ΗεἱΖοειιι. (α)

 

ΚΪΚ ΡέΖ.. Οτνοε ΠοΙαοτ νόΙτ Βι·ειΒόΒειπ 155ο-;

Μ( ΜΒ. τ6]Βεπ..έε ει, ιτιἰητ ΙέτΙὰἰΙ:, π' Ηοιπέι·ι1ΡπόΙ

Η έΙΙὶτετοττ: ΟεΙωΙάΙπιπ ει' τετιπ€Ωετἰ ‹ΙοΙἐοΙ‹ιτ 'αΡΙσ

!ρίοίὶύτ αιΜτό. Κότ Κόυγνετε!;έτ Βοτεέτοτε νὶΙέἔ

τα ΏεάΙι ηγεΙνειπ, εΒγὶΙἐτιεΚ τΙτι1ΙΜΠι: 8.Μπωε. @ΜΔ

Μ” επί Μέταιίοπ6Μ έρβοήβσιοτιιυπ τοπαριψϊιωπ. Α' πηέϋΙζ

ΕεΜὶΚοη Εοττπει: .4ΙΜιοκτοτωπα ω”. ὐ7εΦἔτε9° Θ) οτώΜ8

έωπαϋειέσο Ρώτα. Ιοσφο·ώ. έτι όπσΖΙταΛΉακβο. Ω,η·Μα,

ά55ι. 8. ΑῇετιΙοτωει' τειούΙό ὶἙῇιιεέιετιειΚ.

ΚΙ5 ΙΜΕΕ. Μ” διοιπΒετΙπωι ΡΔϋΙετεττ 163;

ὸἰΚ ω.. ΜὶηεΙ‹ υπέπιπι Βάτοτἰ 8668 ΡωεόεΙεω ΑΜ· '

&0Πγ ε( π1έί”οάΙΙζ -ΒΜώτΖὶ θγϋτέγ ©2νειςγε ει' Βό->

ΠΜ νωιειω ΜΜΜ ΙπήΙοττ:, πιω: Ιοτε·νἐ›Ιτ “εδο-

απο Ρ:.ιρ]ει δ. ΡειΕ8Κ0τ1. δοΚιιτ_ νεί=ιοΒεόεττ ει' και.

Μ8 Μαι; ει' ΡιπεΚἰ Κοϊόττ11άτι1ε ΡτοΐείΐοτοΚΧΜ 1663--·

άἰΚ είάτειπάότόΙ Γο8νει: ωστε ἰε Η εΙ!εοεΚ ο” πε:

Μ11γ ειρι·όεέ8, καιω τπότεΚοΙό πεύίοΙό Κόιπγνοτε-·

Βέ1€-ε:,Κέτ Μτοπ1 έτΚιιε66Ι νειΙό!απ. ΑΖοΙ‹ ὶε πω.

@Και εἴἱΙιπὶ Παπ Ιπε.<;γνάη, ΙπεΓοπΙ6ΜαιΙ ΓεΙεΙτεΚ Μ.

Μ, ει' των; ειΜποτ Μπα ππειΒένειΙ ει' πιω ίεΙ·οα;'

Μνόόό Μό. Εττ1!0Κε2ετεε όο!8οτ: έτ-τυο€ εττόΙ ΙΜ

ΙώτΖἰ Ε`ετεητπ (ὁ) Μ" ωεἔ-ΙπιΙνέτ1 ει' Νε” Απηγ:_

Βέτοι·ἱ δοθει, ει'.ἱὶέιΙ‹οεΖὶ ΗέεπεΚ ΓοΙκ ΓοκςὶεΙτηἱ ΚΜ

τεέΕ: Βι·έειι Κόνεπ, (ὶγ6ι18γεἱ€., ε2ϋΡε, απ” πω·

Μ3ι: .
Ι

(α) ΚυΖΜ4° :Ζε ρυκβατε Ζε;ω?αίο7·έσ. ρ. 67. 68.

ζΙ›) [τα β22Μά.τ Μ 4αα$ποτ δοπι22α2α:.
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háit Ladákra rakván hogy más Reñdentziákba Рт!—

lítsák, illyen тиши ragaí'ztottak a' Ládákra: Pater

Kis Prédikdtziúji. Az útban mikor vinnék , a’ Tökö

1i Imre kezére akadtak a’ Ládák; mellyeket fel nyit

ván, úgy találta, ‘hogy a’ Prédikátzióli, mind Анну,

Ezüit edényekké, Drága kövekké, Gyöngyökké

változtanak; а’ mellyeket az után forditott a’ maga

hafznára, Hadainak tartatáfokra.

KISMARIAI WEszELIN PAI.. Debreczeni

Pap, (1) Botsátott könyvet köz halìonra illy név

vel: Kegyes Щепа; be/úflgeté/êk, mellyekbenaz Ur Kri/ius

ama jó Pdßlor Addmnak egy график: jîjdt meg-akarja

zériteni, és fajút jubainak aklába гит/(21 bozni. Debretzenb.

1633-. 8. '

(2) Brevis in/iitutia ad cognitionein Lingue Hebrea.’ ex

„ритм АштЬш colletia. Franek. 1643. 8. y

KIszTEI PÉTER. ваша, Ргёдйкёюг, 'm а:

üitökös Tsillagról egy Munkátskát, valami тюка;

Tsill-ag fel tetiìéfealkalmatofságával , a’ mellyben

a’ bé vett fzokás fzerint jövendöl az Égi Jelekböl.

Nyómt. Kafsán. 1683-dik eiìt. 8. R.

KITONITS замов. Magyar ornágban Icela

Mefter, nagy Törvóny tudó ember, írt Deák nyel

ven egy igen hafznos könyyet, illy tituluiTal: Di

тет!) Metbudita Proceßus Èudieiarii Зим: confec

tudinarii Regni Hung. Mellyet Váradján Káfzoni Já

поз Magyarra forditott a’ Verefmarti Tzikó Mihaìy

Fejérvári Udvar Bíró kérésére, illyen tituluiial: Ro'

‘uid igazgatas a’ Names Magyar orßiígnak és bozzd tarta

l)J i zó Reni'
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κό Κέ/ΜστεΚ ./ΏΙεο:£ Τδτ·νέκρ |οΖ:γσώ·όΖ. Ν:γονπτ. Γυέτυ.

παρε-Με Με. 4. Κυ νει€γου ει]άυΙνει ΤΖΙΜ Μὶ

 

-Βά!γυυΚ. 4 ·

κοι.οεπ.4υΙ καπ ΒΛ.ΙΝτ $2ϋΙετεττΚο.

1οΓνευ·ε, οτι-κ ΜΜΜ οΜυευ; 6ο 2υυειΚ ιπουυει ω:

Νέτυετ οι·Ριέ8€ ΟευοΙειΙώου.- 1555-ΔΠε αυτ. ΙυιΙεειττει

.ΜόΙέυΙπουτ νΞπόΒετ89Βαυ. Α' Ηε2εἰυπυ Με Τοτεἱειἱ

Πυρά 'ε Μ$νεττε π' ΒοΓοτπέτυΓοΚ' ΓευτευτευυοΙωτ,

ει'ΙυΙζετ ειΚΚοτ Έ81π8έ8ΌΟΙ $αΙττειιυευτεἱτΙυΓοΙ‹υυΚ Μν

τεΙι;. ε' υιεΙΙγ.έττεϊτυετ τυὶυά ε' υπϋ υαρἰ€ ΙζονετἰΚ π'

Μεεγει· ΡτοτείΜυΓοΚ, υυυτ Ρυυτόυ ει' ΜΜΜ· Μάτ;

του υ:ειΒγειι·εεεψίτ ει' $2άΙᾶ ΕΚΚΙουέιΚ.

Κοιοεπ.4κυτ εευευπω 3υυνοε, Τυιυέ

εΠνάΙεί;:.τοτ:τ ΡυΓρόΙζ, έε :Ι Ί”τἰ‹.ὶευτἰ θγύΙέΠε, Ρετ·

ὸὶυέυεΙ Τ86ΙΜι· Κόνες]ε, π Π] Ή:Ρωυπευτοπιοτ Μει

εγειτ υγςΙντε_ Γοτώτοςτε; ιυεΗγ Η υγοτυταττ:ιτοτΙ:

1;ω,ι «Μ ευτευόόυου ει' ΙΝᾶὸειεεΙὶ Τε:υέε ΡειΙειϊ:Ιυι18

ποιοειουυτ υ:Μ·;συν ΡΑ.. Οτνοε ΠΜ:

2οι··, ει' βοΙοΓαάτἰ Πυἰτεἱτἰιιυι ΚοὶΙέεγἱοτυυυυ ΓοΚ άι

τευὸόΙ‹ ΜΜΕ ΡτοίεΠυι·, 82 ΕΚΜέτυϊυευ Ρειρ, ιτε”

τυάουιάυγυ, ΓοΙυιτ Μποτε ΜΙΙοτε εΙυυοι·. 8ο!αϋ8 ωκ

νάυ εε ει ετυΒετ Βε!8γὶοιυυευ ει Κευ1ουΙ'τι·έυΓοΙε ω·

26τΙ:, τυοἔ-ροΙιότοιτε π Πυὶτέτἰυ νυκευ ΓοΚ τέΡιέ

Βου , ε' ΙὶειυουΙὶτεἰυῶΙι` Τυόουκ2υυγοΚ ΓοτυυυοΚι·ει·

ΜἰΚοι· 1716-εΠΚ οί;ιτ. εΙ-νειτόΚ :π Πυἰτ€τὶιιἴοΙε€ό|

ΤειυρΙουυοΙαιτ, ΚοΙΙὲευἰοτυ;οΙζοτ , ΡειτοΜ6)οΧ:π, .:Ι·

Μουτ: ειΚΚοτ-ἰε, υουει υπέι· νθυ ετυΒεμ· νόΙυει, Βεἰεγἱ·

ωυυει, 68 οτι Μ( ε2ει·εΚιέτ ΚυΙςΙυΙνάυ, ιυἱυ‹Ι :ΜΒΜ

Πυρ άΙΙίτοττει, 'ε :υὶυ‹1 υπευυ·οτυΙου: νειΠάΓοΚ' όψι

Ροτ]άτ υειΕυειτό1Όυ εγάπ1οΙευττει. Πρ, 1:ειττμϊΙ:, ή”

' θΖ Γ·
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ez irta Deák és Magyar nyelven azt: a’ nagyobb Kä

tékéfiít, a’ mellyel rend fzerint e'lnek Erde'lyben az

Unitáriufok 1698-dik`elìt. Errö'l az emberröl kd

zönséges hír vólt az, hogy ezen teßnek fel-támadá

sát nem hitte Vólna. Hólt-m'eg 1720- dik стенд.

Bóld. Aleìony Havának IV-dik napján'. Életének

LXV-dik eíìtendejében.

KoLTsÄR отдаст индия Ргёдйкйюг; т

ahoz az idö'höz alkalmaztatott ieles és tudós kfo'ny

vet, mellyel: igy nevezett: Poßz'lla, az az: az Evan

ажиотажа/е, теЦуе/еес az Mtendìi által a’ Kerqßtye'nek

Gyülekezetibe Лота]: olv/zfni, Prédikatzíó ßìrint-'ualó Ma

gyarazatja, a' régi és fno/lam' Sz. Irásbéli Doktorokaak

Irdfaikból. Nyamt. Bartfán. 1579-dik effi. 4. R. Va

gyon ajánlva a’ Nagyságos Alsó-Lindvai Bánñ Mik

lóinak, Szala Vármegye Fö' pránnyának, Makiìníí

lián Római Tsáfzár Pohárnokjának.

ком/кош [ЗТУА’М Telegdi Prédikátor m

az Uri Imádságnak Magyarázatjáról Prédikátziókba

foglalva egy könyvet. Nyomt. Váradon. 1_651 -dik

entend. 8. R. Szép tudós és jó rendbe iìedett Mun

Ка. Vagyon ajánlva a’ Vitézlö' Kaprontzai Iitván

Ózvegyének, Pataki Júditnak.

‘ “КОМ/КОМ! TsIPKÈs GTÓRGT. ВеЬгесиеп

ben-való fzorgalmatos tanúláfa után; tanúlt Trájek»

fumban a’ nyelveket igen jól értö nagy Leusden

Jáhos keze alatt. A’ ‘Sidó nyelvet annyira meg

tanúlta vólt, hogy azon a’ nyelven közönséges hel

; Гуеп az Akadémián Orált.- Sz. I. M. Doktori grá

1 dull és_tituluíì~_érde1nlett és vett magának Trájeko

" K шшЬап
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_tumba-116536111 eût. dlfputálván akkor a’ Kri/ius’

Papsdgdról; .Hazugsa'gróß Kontzilz'omokról', Tzipria'nus és

a"Római Pufpökök között-'való vetélkedésrb'l a' Kereßtség

lirdnt. Az Hazában elsöben `Debretzeni Profeiî'or

еду ynehány eiìtendök alatt; annak utánna Debre

_tzeni Pap hóltig. Mind;Magya1-’s mind Deák nyel

ven adott ki holmi könyveket:

(1) Magyarra forditotta a’ Volébius Tbeelogidjdt, melly

a’ Кате/„дует I/ìeni _Tudoina'nynak jeles móddal el-kéßite

tete rövidjwnmája. щипать. 1653-dik effi. 8. R.

Vagyon ajiánlva a’ Debret-zeni Tanátsnak.

{e} Igaz Hu, az dâ; @ay CCXLI. Pinamar Ма

gyarúl, mellyekben a’ Kereßtyén igaz Hitnek és Valldsnak

minden Ágazati ugy bé-foglaltatnak, bogy mind a' Tanitóle

’s mind a’_Tanillók, mi légyen `bijendii Valid/bk, ё: итт—

dó Hite/e, eie'gséges-kepen meg штат. Nyamt. Sze

benb. 1666. 4. R. Ezcn Könyvet-is, hellyefen le

het neveznì igaz Tudománnyal tellyes Tár-háznak.

(3) Pdpi/iaság újsdga, az az: elly .Ii/Iunka, mellyben

a’ Pdpißaedgnak, mind tudmndnnydnak, mellyet ‘vali ,

mind Egy~bdzi Rendeinek, mellybez balgat, mind tzérémd

„шить, ßbkdfainak, mellyelcet душ—02, igaz régiségtb'l

_üres minapi tanga, a’ magok irdfaikból meg-mútogattatik

vila'gcßn. Nyomt. Кот/ё. 1670-dik фр. 8. R. Va“l

gyon aijánlva a? Nagyságos Bornemiíìlìa Anna. Fe

дед. Afìiìonynak. 'Ez a" Könyv igen iìükséges De»

ákúl nem tudó és Tok .féle Könyveket nem olvasha

tó embernek.

(4) Peflis Радж, mellyben a’ Peüifrö'l-valö «dol

gok elö adattatnak. Ny. Debr. _1664-dik efzt. 8. R.

(5) Halotti Centuria. _ `- .
`(61 A’ Magyar Nyelvrůl: Hungarioilliyirata. 16.55

ст. 12. R. _ __ ` '

-f (7) А”
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(73 А’ "Sidó Nyelvröl: этом Hebmica. Trájektum.

1654. 8. R- ‹

(8‘) Deák nyclven adott ki valami вшитая: а’

Bofzorkányokról, KétFLer meg hóltakról.

(9) Magyarra forditotta az egéfz Sz. Iráíi: a’ 'Sidó

és Görög nyelvekböl, 1685-dik eíìt- tájban végez

tctett-el. Ki-nyomtattatott Leidában. 1719-dik ей

tend. igen izép formaban, neveztetik: Катит

Bibliának

KoMyÁTI BENEDEK. menu газ kegyes ¿o

êrtelmes ember, a’ ki a’ Frangépán Kata, Perenî

Peter kegyes ' zvegyének Udvarában iakott, és e

gyetlen egy Fiìának Pereni `Iaìnofnak Tanitója vólt.

Magyarra forditotta a’ Sz. Pál Leveleit, ésA Krak

kóban Lengyel oríìágban 153;.dik efzt. ki-nyom

tattatta, ajánlván a’ Pátronájának Frangépán Karának.

Alkalmatofsága pedig a’ Forditáfnak e’ vólt: hogy

ez a’ nagy Uri Afzfzony kezébe adta a’ Sz. Pal Le

veleinek igen régi Magyar Forditását, hogy azt a’

hol híbás igazitsa meg. De minthogy az írásis igen

régi nehéz olvasható vólt, a' {zólláfok formáji is da

` rabofok; jobbnak ítélte, ’s kevefebb munkának tar

totta, ho y úiiolag fordítsa; mellyet meg is tsele

kedett ha noibn.

KOP rsf/NI Воплотим: MARTON Imádségai

és Elmélkedéfei Magyar pyelven. Nyomtattatott

163;-dik eût. 8. R.

KoRoDI BEDô D/NIEL. А’Татан озно

lában vif'elt hannofon OskolasMefieri hívatait; ak

kor írt“ a’ _Vers irásymeßerségége паша Regnìákaf,">

I „а к 2 ' mellye
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'mellyeket ki-nyomtattatott' az után illy tituluÍTal:

Sylloge Prœceptorum ртам. Heidelberg., 1616. 8.

Ajánlotta KiniiìSzuhai' Gáfpárnak. Lett ez Poëta

Laareatus Cœfareus, Borostyán-Kolìorus Poéta, és

a' Deb'retz'eni Oskolában- Profeíï'or 1617-dik efìt.

Kol/Aso 121 FARMS. тапшс а: one, Né

met és Frantzia oríìági Akadémiákban, fzép maga

Vifelésével ’s nagy tudománnyával mindenek elött

nyert magának nagy'kedvefséget. Nagy elineretsé

gekben lévén a’ Bátori Fejedelmeknek, Iíivánnak és

Kriftófnak. Erd'élybe hívatott 1578.-"dik ef'ìt. Sol:

Követségekben, nagy hivatalokban'fòi-gott, Tanáts

Urrá tétetett, Kantzellái'ìuläá-is, Kendi Sándor-is

Leányát'néki adta feleségiil 15gg-dik eiìt. Meg

ölette 'más Jó emberekkel, Tanáts Urakkal együtt

Bátorì Sigmund 1594~dik eiìt. a’ kik nem joval

iák vala Erdélynek >a’ Töröktö'l-való el-fzakadását.

Adoti: уди-151“ egy könyvet Deák nyelven az Erdé~

lyi Igazgatás'ról 1584'- dik elìt. illy tituluifal: De Ad

mini/lrario'ne Dialogas. rClaudiop». 1584. Berzevitzi

Máŕtonnak ajánlotta ezt Marcellus зашедших, а’

ki ma d шпаг-еду hire nélkì'îl bótsátotta-ki Kovásó

tzinak. Ennek Fija vólt Kovásótzi litván, Bethlen

Gábor Fejed.v alatt K'antzellárius, паду tudományu

ieles einher;Y a’ kinek hoíìiìu Deák Levele és fok

fzép verfei стащат: a" Károli Susánna Fejedelem

Afzfzony Halotti Pompáiában.

l f

Kol/firs замов. ma a’ Magyarkrönikámk

rövideden le-rajzolt -fummá'lát; mellynek elsöbb ré

* Fzét a’ Petö Krónikájából ùedegette; à' más réfzét

` f ‘pedig 'egy'éb iráfokból vette. Nyomt. 1F74: »dik gli»
А  ' ten о

i
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tend. д. R. Vagyonvajánlva a’ Méltóságos' Gróf

Battyáni Lajofnak, Vas Vármegye Fö' pránnyának,

M. orfzág Kantzelláriufsának. _ ‘. .

KUN ISTI/ÄN. Az Osdolai Kun Ißván Ur ne

ve alatt jött egy -Könyörgéí'es Könyv Világra, illy

titulus alatt: Hét пар! Uli МН, az az: a’ Hémek min

деп napjaira rendeltetett Könyörgéfek. Nyomt. Kolofv.

1677dik efzc. 8. R. Vagyon ajánlva Араб Mi

hály Fejedelemnek.I Ugy narratori: közönségefen,

hogy írta vólna Délî Marton, akkor Kézdi Vásár

hellyiPap, az után Enyedi Profelïor, az Ur neve/alatt.

KoLESERI SAMUEL. . homeroom Рар. szü

letett Váradon 1_634-dik eût. 4tanúlt: vai: ott-való

Kolle'gyiomban 1654- dik efztendö'ig: akkbrfel-ment

‘Belgyiomba és Angliába 'a' tanúlás kedvéérr.. Vilì- .

fzá térvén a’ Hazába 1657-dik efzt. a’ Váradi Kol

légyiomba tétetett Profeíl'orrás az holotetanitott ~

Theologiát, ’Sidó és Görög nyelveket olly hafzon

nal, hogy azokon a' nyelveken tanitványi Levele
ket-is írhzltnának. Akkor nyomtattatván a’ Biblia

Váradon, abba tudós Magyarázatokat irri. Hivat

tarot-t onnan a’ 'Szendröi Papságra; añak utánna, az

félelmes hell leven a’ Pogányok miatt, ment То

kalba. .Az iildözök miatt onnan-is kételenicetett ki

’mOzdúlnL és 1674-dik ст. menedék hellyet keres

ni Debretzenben; az holott a’ Papil Hívatalba bé- '

állittatván, életét-is végezte. Vagynak illyen ne

vezetü Munkái:

(1) Idfvefse'g Sarka, mellyen a' Hitmk Idvqfségre [1212

Sêges i'éßëi mlgfoïdúlnak. Patak. 1666dik фа; l8. R.

_(2). Sz. Ira's лёта/ша шиши Fél-Kereyftyén, иду

v134% Vallás [тез 'vallójának Próba Ют. Debi.. 1627-

(Ш: effi. 8_ ‚В. ‚ .

, l K g (3)V

 

\
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(3)-;Arany Alma. чаду bizonyos alkalmatofságob`

.ra перс Prédikátziók. Debr. 1673-.dik efzt. 8. R.

' (4) kafka' Ear.. рвы. 1677—6511 ст. s. R.

 

~ KÓLESÉRI SAMUEL. orvœookmf és T..

pits Ur. Szuletett ez Szendrón 1663-dik efzt. Sz.

‘Andreis Havának XVIILdik Napján, a’ fellyebb le«

virt Köleséri ’Sámueltöl és Damián Anna'tól. A’ Ta«

-tárok es Töròkök rabláfoknak akkor a’ Beretjó v1'

-déke'igeii ki-lévén tétetve, Tokajba ment volt az

дыша Papnak hogy már bátorságofabb hellyre, ori

ugyan a’ Tatároktól ihkább meg~lehetett v-ólna ma

rad..i'; de a’ Vall-aftl {намёк rniattà nem lehetett. А

zcrt az .Atyja Debretzenbe futott, és ott maradván

.tamtattaůorgalmatofom Alig ш: X'V'. elìtcndös,

-ei-kaidörte a* Belgyiomi Akademiákm; а’ тепуек

_:.ben-.nyelvekr'e is. a’. Filofoñánal.' `mindern réfzeire ta

‚масса. . yflrt. LihpMagißer és Pbìquopblœ Doi-lor lett,

.diliiuta'lvárr .kétfzer af; Vlldgofsagról és. Je Syßeaiaze
_iM/andi., -1 ‚ _ »  ~

_ Мед-Нашёл az édes Atyja, a’ ki edd-ig egyéb tu

.dománqura tam'tatta vala , a' Sz. Irás-béli tudomá

.nyoknak tamiláfokra {zoroliìibban reá ad-ta magát,

-és 1'1-1: négy Difputátziókat az Адама/6161 ’s azoknak

.titkos Jelentéfeikröl; irt a’ Nemzetségelmek a2.- Ab

rabámbarl f ММ meg „лимиты: - is , a’ mellyel

а” _Theologiában való Doktor-i grádusért ’s titulu-fért

difputált 1684-dik eût. a’ következendiiben pedig

a’ Hazáb'a Magyar orfaágna vifzfzá jött. Le mint

hogy `~a’;.'[’api Katédrára a'. terméi'zet nem annyira

formait-a так, el-ment Német orfzágba az Orvoû

Todomanyoknak tanúláfokra', mellyekben nem fO'

.kara ucikcoreillçatra magát. л ~

` . 1 A111131(
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Annak utánna Erdéiybe l)övé'n tsak hamar el-hi

refedett, mint-hogy minden-féle tudomänyokban

пазу böltsesége vólt; az Orvoslás meíierségében

pedig nagy földön málTa nem vólt; a’ ki olly lól a'

nyavaly'ák okait éiizrevehette vólna, ’s olly funda

menromofon orvol'olhatta vòlna'. Nem tartottak ai

ö idejében a’ két Hazában hozzá hafonló tuciós em

bert. El-hírefèdven, Eép Hivatal'okon forgott Er

dél ’benz a’ _Bányákon vólt F5 Inf'pektor, Gondvi.

felö , Guberniumban Sékrétárius, é'lete vége felé Ta

náts Ur. Uralták is ötet mindcn Valláfu ée rendbé.

li emberek. Egy Poéta igy ir rólla:

Numini: in Leges zimui delinquere; ji nm

Тал/ноша ver/ieulis concinerëre meis. _
lflrte'gmtens OPIFER, vita Spe: altera пота,

' Dacigenu'm от: außiee тёте Deo. "

Seu pergis ealidas e torpore dueere pe/ies,

Igneu: audito Nomine morbus abit.

Aut meditis animam fugientem fì/lere fuecis, ‚

Illa flat ad ниш: prompta redire tiles.

Magna minorquetuis adfurgit Dacia faEtis, _

Flagitat a nobis Нити: 65” Ниппш орта.

Quot тешил/Ищи manu fe corpora tollunt,

_ ' _," Tot puto Nominibus flare Tropbeea tuis. (a)._`

“Пс ’s nyomtatatott holmi Könyveket Deák nyei

yen, de hogy nagyobb betsbe légyenek kpvés ek

'fëmplárokat nyointattatott; mellyböl a” követke- 

zett, hogy tobblre azt fem танк, ha valaha 'vól

talr_é? vagy nem.I Illyençk; l ’

(к) ‘Ашта 'Romano-Daeiea. Cibin. 1717. 8. Jele

fen“ meg-dolgozott Könyv 'az aranynak temiéséròî

’ ' ` f K 4 Erd- _-—

(а) те шиш Самшит.“ сим. an.' „мед,
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Eraélyben és а’ Bányárzi шпината. А’ Ырпай Tí

óófok igen meg-dítsérték. `

.(2) Scrutinium ¿i CuraPeßis Висте. Ан. 1709. 12]

` (3) Dißertatio de Searbuto Mediterraneo. An. 1709.1

(4) .Manila Änti-Loimiea, ,occa zone Peßz's Ан. 171%'

recrudúentis. Claud. 1719. 12. Í

4(5)ff1xiomata yurís Natura, de фей: y19/ii, Нот/4

£9’ Decoriì,`rum iutmduôtione Parœnetica. Cibin. 1723. 8,

(б) Tibullus Corvinianus: A’ Máttyás Kírály Biblio?

tékáiából el-tévelyedett Tibulluft kapván kezére;

az Apañ Mihály Fejedelem Könyveinek el-adattatá

fok alkalmatofságával , azt kimyomtattatta.

Más emberek’ könyveiket-is nyomtattatott újra,

a’ minémüek: З’ас. Gai'denii Tbeologia Paeijíea. Sum

marium Pbilryropbife. Eucbirz'rlion Alatbematicum, Proto

\ grapbiam univerfre Манифест çoinpleítenr. Opufculum Or

tbograpbieum, de ratione тет: , emendatèque тьма.

Nagy Bibliotékaja vólt ió és válogatott könyvek

bŕil álló, а’ `rrsellyhez hafonló _kevés vólt аЬЬап az

idöben Erdéîyben. Valaki azt irta halála után Bib

liotekáiáról, igazáné vagy másképen, maga писца.
„Pars promijfa pars eredita, par: ‘vialenta, ч

Tola'te ужине ßlum.' {Плеса manet гасил.

Ház'af'ságában háromfzor ůerelitsétlenvgvólt; а' miatt

зашились bút.. Vallásában Református у61с;;де

bu/gotaian'srîggal топают, ’sannak idejében min.

çlenféle tVailás-béliekhez` alkalmaztatta Amagát; azert

is irták'bhóita шёл пёшчпуекд .af kik,<';letében igen

tifzfelrék., позу ГетгйГлаПйСа nem vóit. (а) Нам,

1a абс; maarja."v_alamkI Summit а’ nReformaîta Ekklé

I_ìálí és kKpllégyiçxńlgkůhf'záxrncikra дадут; de addig
_ " ' . ',U . ° ' kéfèdell

fue..Waujaaauaîama дата: и ‚5; ‘ “
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kéfedelmezett a’ rendelésével, ’s añak fel-találásával

hová tégye'jó móddal, a' mig a’ gutta meg-ütötte

yés hirtelen meg hólt. Az _Ekkléíiákra ’s»_Oskolákra

egy pénze fern _maradott; hanem arra,`a’i.kinek 8

Vnem akarta: áz elsö' Feleségére Kloiius Ágnéthára;

_af kitöl ugyan régen el-válaiìtatott vólt; de az AFL

fzony az idötöl fgva-is az Udvai'nál folytatván dol

gát, f_nár mofc kezdett vólt Kölesérihez férni, ’s ál~

Iapptiának ’s perinek {ìerentséfeb'b végét látni. Ha

Iálantán Kölesérirö'l keveiïen mondottak jót; Tu

dománnyát ugyanellenségei-is meg.vallották ’s nagy

böltseségét; deŕKegyefségét ’s tselekedeteit még Jó

ßkarói fem шашек. Sek verfeket irtanak emléke

zetére, ki ki a’ maga iudúlatlát feiezvén ki. Egyet

_említek: ‘ .

@Nulli Диет: vz'xì: multi: bene [та/Еж,

.Multi свистит/и; quod cada: Nemo дот.

KQRosI MIHÄLT. Papságot viren; Debrerzen.

ben az protályhoz tartozò Templomban fok ей—

tendö'k alatt: a’ melly idö alatt dolgozott egy köny¢

vetskét, a' mellyet így nevezett: Az lUjj Tejiamen

Щит mutató Tabla. Nyo1nt:.l Debretzenben. 1.739"

рт; ст. 12. R. ' _ *

„ кодбзшщш 3ra/Nos. Mezaasáváû Pap,

Lupilly Móldovai ~Vaidárólfírc,.Eneket; табл ma

»ûïifehfúvalkodtságában a’ Havas-al-földi Máté Vaj

4513 Eâmadottivgîlna; de az Euiélyi Feicdelem Rá

kńlizi;György'1iltal-;_ meg~bú°nterretect, fzékibö'l 11i-ú-`

е genera». 1651-1111: eht. 4.'.R. ‚ -

ÍÍIKOVEsbfiiaÃzHaLn “Найдём леща коша.

K 5 romból
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romból- vale, нтсаша nezve вошью; О$1<о1а Мез

ter, dolgozott valamí Dea'k és Magyar Grammatikát,

melly kì-nyomtattatott Lötsén. 1690-dik el'zt, 8. к.

V. Czwittinger Sp. L. Hung. p. 219.

'LADIVÉR ILLrÉs. Az“ Auguri-epa Koeien;

`ón-valóknak abba'n az idŕ'iben igen hires Kollégyiom

jokban Filofoñát ватт Profeíïbr 167o-dik elìten

do' tájban. A’ ki a’A V-allás dolgábanf еду nehány

йог Kafsán és Epe-riefen a' ‘féle ellenkezôjélilitik-'g

kal közonséges hellyen~gyözeclelmei`en vetélkedetr, _

Az után az {намёк miatt kzêtelenitetett Erdëiybe

jöni; Segefváron az Oskolabanlévén meg-állapodá

fa, ott hólrig épl'îletefen .tanit-ott.l `Botsátott Dezi

kúl egy nehány könyveket a’ Filofoñára tartozókat. А

РгоЕеПог tárfa volt Eperjefen Zábanius lsák, együtt

vetélkedtek a’ Filofoñában némelly dolgek felett;
de az után la’l Valleisban-való 'L'ildözés M. oriìágon

'el hatalmazván., mind a’ ketten kételenitettek .Erf

"délyben inenedék hellyet kerefni magoknak. '

 ‘ lf. Czivittinger.` 222 '

~‘. LAKNER KRISTOF. A’ Törvényi Tudomáà
nyokban Doktor. Hazájára nézve xvolt.: Sopro'nból

valo, életét-is ugyan ott folytatta nagy haiizclnnal,

és mi'ndenefk elöttávalö'.kedveíkéggel'ä. “Az Atyia vólt

Ar-any mives, вара? Мейегзёдес’›та5а=йв annyirä

шершава volt, hogyîmaga kezeivel ké'iìitet;

-hárokat, Tséf'ìéketg Medentzéket, ‘Gyî'irüketaien

dékozottFerdinánd Tsáfzárnak; »mellyeket кванта

fen vett Nagy kedveíkége volti à’TSâ{‘ìárÍelött,

úgy h_ogy Sza'z ezer Forintokrol tettTeíìamentu

met az flvangyélika Ekkléûa ватага, так tafnica

: а ta ok/. .1.1 к
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táfokra, árva leányòk ki-Házaûtatáf'okra , ’s azt-is

hellyben hagyná ’s meg-eröůtené a’ Tsañár. Adott

Vilag eleibe holmi konyveket Deák nyelven, a'` mi

némüek ezek: (1) Emblematira Coronœ Hungarieœ de

[афиш Auguß. Vind. Аи. 1616. 4. (z) Que/lio

nes gaflinianele. Francfurt. 1617. 4. (3) Galen Маг

zis, feu: Bona Militia pro publieaßzlute. Tubb. 1638. 8.

Vid. szwittinger in Sp. L. Hung. p. 223.

LÁNI GTORGT. Korpnnai Oskola- Melier,

fvületett M. orfzágban 1649 -dik ст. Tanúlt Trin

tsénben, Váralján , Szebenben, Lötsén. Minde

nekböl Szüle'it ki-fofztván a’ Törökök, máfok fcgi

_ tségek által ki'ildetett Vitébergába 1662-dik eíìt.

onnan ment Roßokiumba, a’ hol mind tanúlt ’s

mind tanitott. De eLbetegefedvén, vif/fla tért Ma

gyar orfzágba 1670-dik’ ст. Lett Korponai Osko- '

la-Mefter, Orman a’ Papok el-kergetven, ö-is Po

fonba tzitáltatott 1673 -dik eíìft. a’ Valìás dolgában;

та: holott fok hónapok alat-való próba és nyomor

gatás után h_alálra fententziáztatott a’ több ártatlan ‚

~Papokkal egyetemben. Pofonban, Berentsen, Sot

vienben egy nehány hónapok alatt tömletzeztetett;

annale ut'ánna a’ Néápólili~ Gállyákra el-adatott’s el

is vitetett M. orfzágból. De Káprohotta táján az

шагом] шкааяасойш meg-fzabadúlt, fokat éhezett,

bújdoklott, kóldúlt, fel járta Rómát-is, fok nyo

morgáfa utan. Hazájába vifzfzá jött M. oriìágra, êè

a’ maga kegyetlen wabságát, tsudálatos fzabadúlását

le~irta és ki’ adta 1676-d1'k efzt. 4. R. illy titulus

ala-*1: Штат HIT/lorica пищите 65" ab bominum ma

maria пищит audita сармат Papißz'cœ, nee aan, ex

1

¿adem

\
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eadem Liberatianz's miraculafa М Georgíi Lam' Hung.

дети: alim Gymnafii Строит/5: in Hungaria. 1676. 4.

, LAPIANTZKI yANos. А: Eacergomi Érfek

.nek Sékrétáriuíla 16 75~dik ст adott-ki valami

,könyvetskéß a' Pofonba tzitáltatott Ts a’ Vallás dol

gában ott megffententiáztatott ’s a’ Néápóliû Gál

lyákra vitetett Helv'étika és Auguílánai Konfeiiión .

lév'ó Papok dolgokban azok ellen 1683-dik eiìt.

Deákúl és Német't'il. Melly könyv ellen akkor ki.

költenek, és azon irásban elö-adott dolgokat kö'l

tötc dolgoknak és meg-tzifrázott hazugságoknak mu

Iogatták lenni. _ .

LasKaIgÁNos. Мепс Némeeorfzágba са

`núlni elsö'ben 1629dik efzt. de annak utánna egy

 .nehánylìor valami nagy Uri emberek gyermekeik

` kei. Lern van az Есзесп Ekkléßában Graf Вестеп _

klílván ‚Ишак Papja. Botsátott Упав eleibe köny

-veket illyen tituluil'al: Cita, Langè, Tardè. az az.'

Еду 'kettìis e'rtelmü Kérdéfnek meg-‘vilagasítáfm Ha a' Pes

т ela'tt 'vétek nélkül el-mebetünké гиду nem? Nyomt. L6.

tsén. 1638-dik eiìt. 8. R.

(2) .yu/lus Liplìu/iaak a’ Polgári Tárßzsdgnak Yildama'n»

mya'ro'l {топ bal Könyvei; mellyek kiváltke'pen a’ Fejedelem

,végre шпагате. Mellyeket твист Deákból Magyarra for.

¿aan Laskai ganas. Nyomt. Bartfán 1641 -dikefzn

3. R. LiptóiMártonillyen verfekkel»ditsérteaneg:l

Quid таты: opus ejb tantum celebrare labarem?

Ärtlńee'm рифт ßll bene laudat opus.

Pergito млн? bene paflerz'tate meren',

Quad щи Patrice reddevlabore parz’.

Ingram:
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f

Ingratus ji non reddet tibi debita Mundus, `

Prœmia; Veißiris gloria prœmium ст.

(3) Magyar-ra forditotta Védélius мышах: Génévai

Pap és Profefl'ornak Ритма Apo/iajiœ nevü köny

vét , illy tituluífal: нитрида/па]: tellyes meg-arvos

láßz. Nyomt. Váradon 1644-dik elìt. 12. R. Va.

gyon aijánlval a’ Mélt. Gróf Iktári Bethlen 111171111—

nak. Ez egéfz Munka vagyon három Könyvekre

fzakafztva: ,Az elsÉ-Könyvben elö-fordúlnak azok az

eröfse'gek; a’ mellyek által az Evangyéliomi Vallás

ban-valo meg.erösödél`re, és a’ Hittöl-való el-Pzaka

dáfnak el-távoztatására inditathatnak az emberek.

A’ mdfodikbanazok az okoskodáfok hamiůtatnak-meg;

a’ mellyekkel a’ Sátán ’s а’ teit a’ Hittö'l lìakadásba

igyekezi eiteni. A’ barmadikbantanáts adatik azok

nak, a’ kik a’ Vallásért liáborgattatnak; vagy el-is

Veltek, vagy még az 't'îldözéfen kívül vagynak, mit
tselekedjenek. Szép és fzükségesI könyv a’ mi Nem

zetünkben.

Vagyon még egy Laskai Запах nevü tudós ember.

161 emlékezet, a’ ki 1577-dik ст. tâiban Debre.

Izeni Oskola-Meiler vólt, ìó Poéta, Filofofus,The.

ologus; kinek Tanitványi közzül Magyar orlìágban

fok tudós emberek fzármaztanak.- Adotté valami

ollyas Kónyvet Világ eleibe avagy nem? nem .ál

lathatom. .

 

LAsKAI TsoKAs PÉTER. Erederéi veneta'

Barannyaságról Magyar orlìágban, nevekedéfe vólt:

Erdélyben. Az Ilosvai Benedek, Feiérvári Pap és

Efpereíl: aìánlásából és meg-dítséréséböl Kendi Sdn.

der lKantzeláriuts maga »k'ó'ltségérL el-kì'ildötte tanúlni

` . ` idegen
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idegen Orfzágokra , és 1581dik efztendeig kétfzen

vó t Német orfeágban. Helvétziában, ltáliában és

Fra.y ша orfzágban, akkor iigyan Haza hivattatott:

és téteœtt M. Vásárhellyi Oskola-Meiterré; om

nan hvatott a’ Fagarali Ekklc'liába Papnak. De

nem fokára ifmét` valami Urñakkal, nagy Emberek- _

nek gyermekeikkel el~kiildetert Olaiz orizágba, ak.'

koi' ifmét egybe járta e's lakta Bononiát, Rómzit,

Frantzia és Német orfzági Oskolákot; mellyekben

nyóltz efztendök el-folyáfok alatt tanúlt fok луг!

veket és Tudományokat. Vóltis пану tudós em

ber minden-féle tudományokban, a’ mint az íráfai

mútatják; de kivált a’ régen élt Atyáknak iráfaik

ban. Adott Világra holmi Könyveket Deák nyelven:

(14j Speculum exilii 659 indigentiœ жуйте. Sive: Libel.

las de irwocatione ¿5° adoratione Dei Autore Petro Las

Лото de Ванта, Ludi  Reŕlore этом Vásärbellyinœ , Pa

_ßore Fagarafìno deßgnazo. Coronas 1581. 8 Dedicat.

Calimiro Horváth Petrityewitz, Capitaneo Fagara

fienii.

(2) Nabliam Prœcanum, in quo Illujlriam aliquot Tram

Штате Heroum louder decanlantur. datore Petro Las

kovio de Ватты. 1581. Ditséri e’ Könyvbë verfekkel

Baton' Sigmoml Fejedelmet, Tsáki Die'nes Tanáts U

rat, Kova'sótzi Farkas Kantzelláriuít, Kendi этом;

Ifju Barbari Шили: ‚ Ifju gano/l, Pelrityewitz Horváth

Хватай, Kandi Ferentzet, Ge/Ítz' Ferentzet. ..

(3) Tbeoremala de puro Dei fuerbo, tam [триад quam

'vim 'voce tradito, £9’ pari utriusque autoritaleînuper in

Сути/50 ïeßlpolitano propo/itorum Examen 69"' Refutalio

per Petrum Lafcovium Pannonlam. Смет. 1584. 8.

Ez a" Könyv tudói'on vagyon irva; ajánlotta pedig

az Erdélyi Tanáts Uraknak, mint maga Pátronufsi

› . nak
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Пак , а’ kiknek'költségeken bújdofott és tanúlt. Ken

dz' заплатил, Kona'ßitzi Ihrkryiaak, Sombori Ld/flónak ,

Тай/ед Diénefnek, Gálß :feine/nale.

(4) Pigmentum Origini: :fe/unica. Genev. 1584. 8.

Vagyon ajjánlva Ilofvai Benedeknek , Fejérvári Pap

пак, mint maga Jól-tévöjének. .

( 5) Тгагмш: de Hamine, magno illo in rerum na

tura Miraculo.. Viteb. 1585. 8. Az ajánló leve

lébe elö fzámlália mind azokat a’ Magyarokat,'a’

kik 15M-dik eiìtendö'töl fogva Vite'bergába tanúl

tak 1 586 -dik ei'ztendeig: mellyel nag-y jot tett mi

nékünk; ki'ilörnben ma nem tudnòk azokat.

Luz/JR yANos. Gyalakúa L. Bere es cree,

ez Orfzág Három Nemzetekböl álló Státuiinak fok

efztendök ат: 175otìilfogea Preíidenfek. Ez Hazá

ban-való tanúláfa után, ifjuságának idején kereíte a’

tudományt ,_ mint az el-reltetett kíntset,`a’ Felsö' or

fzági nagy Oskola'kban; a’ mellyekben fokat-is tanúlt.

Az Hazába vifziìá jövén , _ fok-féle dolgaíban forgott

Erdélynek , Követségbe ki'ildetett az Udvarhoz há

кош ¿rendben-is, F Tifìtségeken forgott: Tabula:

Alfel'forságot, Fö pránságot, Tabula: Prœfefséget

Direëtivae Commiflionis Prœfefséget vifelvén, Ta-Ä

náts Uraságot és több egyéb nehéz dolgokban Kom

mil'sáriui'ságokat mind ez ideig.'

Minden-féle tudományokban vagyon majd máfok

felett-Való tökéleteí'sége; de igen nevezetes a’ vers

írásban: úgy hogy méltán mondathatik Запах Daci

ousnak, vagy Magyar Apollónak. Sok féle Munkáji

jöttenek Világra Deákúl e's Magyarúl. llyenek:

(I) _Ver/'us Mnemonici, Summaria 65" Titulos Operis 3fa

ris Decreti Tripeutiti exbibentes. Cibmii. A 1744. 4.

(2) Okos тетки a'llat, anagy a’ тетки dolgîllî.J

. _ п
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nak Eèmléléfekhiil a' teremtii Ißenbez-fvaló fel-emelkedé

fe az 0km Le'leknek. Mellyet a’ пишут}: rendißerz'nt Het

паре Ima'dsa'gokban ßedett és a’ téremtìi Шине/е Ditsérete're

Затеи. Kolofv. 1745. 8. R..

(3) Rövideden едут foglalt Gyermekek Geograpbiája,

mellyet Német nyelvböl forditott. Nyomtattatott

Szebenb. 1750. 8. R.

(4) Dona £9’ Bona Carports, ¿nimes fg’ Fortuna» in

Micbaële Teleki de Szék nuper дофина, nunc occidua ,

Carmine amico deßeta. Ann. 1745. 8. ‚

(5) Innep napokra-való тет Dítse'retek, mellyeket Fran

tzz'a nyelfobßl forditott Magyarra. Nyomt. Kolo/fu. 1760.

r6) Saltus Natura: in preematura morte Emerici Co

mitis Ldzar Filii, anno 1761 denari, adumbratus 69’ Car

mine lugubri deßetus a Ранг. 1111. 1761. `

(7) Carmen Epitbalamieum Extell. D. Gabrielis Com.

de Bethlen 69° Exeell. D. зим Com. a Kefvenbu'ller

Hmtoribus dicatum. Cibin. 1756.

(8) Muße Tranßlnano-Sieulœ ad Fontem летит Löue

ten/em ludentes. Cibin. 1762. _

(9) Opera Poetica шт argumenti. Ан. 1765. Claud.

(10) Florinda, az az.: bizonyos Orl'zágokban talál

’tató Ritkaságoknak Hi/tóriaja, Magyar Verfekben

foglaltacva. Nyomt. Szebenben. 1766. 8. R.

Kézirásban-is Drága Mun'kái vagynak, érdemes-`

ek arra, hogy Világ eleibebotsátatnának. Minémü

ek: (1) Politica Chri/tient’ тот е Germanico in La
tinum Tralnslata «Stab ipfo Auétore revifa, (2) Мг.

tapbyfìca Ejusdern, ех Opere Germanico, Methode

Analytica fcripto, Latino fermone Methodo Syn

theticaconcinnata, 11eque prórfus ad ñnem perdu

. Eta. (3) Ejuedem Moralia feu Etbica Germanica, Vfuc

__ отшив Latine tradita. , ~

" YLEТЕ
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LÉPES [Мыши Ыуйггай Purpök, т egy

könyvet, illy titllltiiiäl: Pakaltól rettentb' ё: Mennyci

Ba'ldagságra édefgetb" Tiikör. Nyomt. Prágáb. 1617dik

efzt. 4. R. Vagyon этапа Pázmány Péternek.

LETENTEI Isn/AN. Tsepr'egi Predikácor,

Magyarra forditotta a’ Hutter Léizart Hit Ägazatiról

irait Kf'ingrveit. Nyomtattatotc Tsepregen. 1635.

dik efzt. 4. R. «

LETENiEI PA'L. saneren N. szombafban;

de tanúlását folytatván mind a"Hazában, ’s mind

idegen Orfzágokban, Vólt a’ nagy Тeleki Mihïsly

Urnak Udvarában a’ Fiiainak Tanitójok; az után

pedig a’ Bethlen János Urtól újjonan fundált Ud~

varhellyi Kollégyiomban leg elsö Tanitó, Profes

for 1674-dik eiìt.

lLanai/‘Z MIHALT. Viimánbói шина]: ша

magát, mikor a’ Székely litván Krónikájác ki-nyom~ , ’

tatnák 1558-dik efzt. Krakkóban; a’ nyomtarás

ban efett hibákot ö igazitotta, oda pedig irl: illyen

verfeket. Correîtar Pio Leîlori: . A

Ez труде: valamelly Magyar отжатая maga'ban,

Errb'l ö néki nagy vigaseíga légyen. \

Hagy Magyari nyelven a’ régi dalgak, idlik is Ы ' I

Irwin vagynak, igaz Kranika rende Дети. f," .

Hagyba pedig valamint a' jfa'nak módja kilembez ` ~ ~

Es a’ ßílláfnak щ] falyamaja' lee'nd: "

Mindja'rt a’ régi Székelyek nyebve're tekirztsen "i
e Kikne'l tißta Magyar nyelv marade'ka падут. il"

О kiiztök решай: е’ könyfvbéli Лёт kereßen, »"1

Е: tiillók módat mtg/ian( iraßfa «figg/eng “i ' '1 ‘ `

L « Dea'
l
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‚ Deákúl игуан azen; y

Hos qui .Pannonica legerit rie Gente Libellos.

Gaudeat, »ën grata 'unie favore probe't.

Cum videat Chronicon Patrias .fub nomine lingvœ,

Et rerum 'feriem & tempora prii'ca dare.

.At 'Ii confpieiat -Lib'l'um nova forte Tonare

Nomina, Pannoniis Vix. celebrata viris.

-Protinushic repeßa't Siculos ab'origine .prifca,

Quos penes ell Patrii regula vera vfoni.

Illinc ergo petal: 1101111 paradigmata Libri, к

Scribendique habeat'hacratione inodum.

M. L.

LIPPAI `ijNos А2 Emergomi Ётгекпек Lip

-pai lGyörgynek teítvé'r öttse, a’ ,Jéfuiták Szenze

-tekben. A'ki _fzül-etett e'l Világra ióoó-dilî efzt.

hólt-rneg 1662d`ik efzt. `löttenek munkái e’ Világ.

ra: (1) Pofoni Kerl; i'iltettetett mindenféle fìîvekböl,

¿vìrágokbóleyarrrL Bétsben. 1664. 4. ‘il-.12) Суй

‚1113115 Keri. Bétsben 16671 и4° (3) Calendariumeeco

метким-«Реши. 1.662.1~.4.t

 

’ “215211121 K. .PAL. . вера szokoen .H11-om szé.

ken fzületett »Liiznyóban a’ Kovátsfamiliából. Er

délyben-válo tanú'láf'a >után vólt Deák a’ Pataki Kol

légyiombam; az »után 1.665--dik efztend'ó' tájban az

Kaffai lReforrn'átum Ã`G_'yrrma/iiimban nagy -hafzonnal ta

»'nító `Oskola«Meiterz B'elgyiomban tanúlt Gronin

-gában_,-Leidában., ’siìerze't-t fok f`zép tudományo

kat maganak- M1koron истцы, Magyar 0112113

ba eröY€1«.~a’-Tsálzár Kato-nai közzé állìtatott; de

onnan kì'botsátatván a' Debretzenieknekkéréfekre,

hóltlg a’ Debretzeni Kollégyiomban vlaminoir: .nagy

.  ‚ hafzon
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hafzonnal. Botsátott Világra a’ Kronologiáról hárem

darab Könyveket igen hafznofokat Deák nyelven

1683-'dik eiìtendötöl fogva, 1690-dik eiìtendeig

4. R. Egy Magyar Kronikát-is. 12. R. Debr.

шкив ANDRAS. soproni valt Hazájára;

tanúlta a’ Törvényeket Tubbingában, az holott ab

ban a’ Tudományban Doktori fapkát és gráduü-ls

nyert magának Adott-ki egy könyvet Deák nyel

ven: Faaies 3524725 Publiez' Hungariaa- Tubbing. 1666.

4. lr ebben Magyar orßa'gról, a’ Magyar Király-ról,

«maak meg-koronáztalásáról, Palatinilfról, Gyiiléfekrbl- s d'1’.

LoRANDFI SUSANNA Feieaeiem Arzaony.

Vólt ez Lórándfi Mihálynak, a’ ki birra Sáros Pata

kot, egyetlen egy Leánya, iegyeztetett-el Rákótzi

György Urfinak Sz. György Havának XVIII dik

Napján 1616 -dik ei'zt. Vólt ez nagy kegyefségii

és fzép tudományu Fejedelem Ai'ziìony, a’ ki nem

tsak máfok' Munkájokat botsátotta Vilägra; hanem

írt maga-is illyen tituluíi'al: Mófes ¿s a’ Próféták, az

az'. az igaz Kere/Ítye'ni Vallaßiak XLV. Ägazatinak

Sz, Irásbéli gyÜzbetetlm bizonyság létele. Nyomt. Fe

jérv. 1641 -dik efzt. 4. R. Ki költenek ez ellen

a’ könyv ellen valami motskos verfekkel M. ori'zág
ban, azok az emberek, a’ kik nehéztellik hogy az

Afzfzonyok olvaßák“az Щеп beizédét; olly пепе

zen {ìenvedte azt a’ Fejedelem; mivel az írásis il,

letlen vólt, hogy a’ Királyra-is reá irt, Iiogy keres

fe-ki és bi'inteiTe-meg a’ Páskvilliitát. (a) Könnyü

az a"féle emberekre гей találni, a’ kik nem fzeretik

L 2 az:

(a) Кашу in Hijl. R. .Hung Lib. V. p. 54.

 
 

,~
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azt hogy az Aí'ìi'zonyok Bibliát olvafl'anak. Pana

fzolt nem regenis egy Erdélyi író azon, hogy а

1m' Földünk fok ollyan Aiìfzonyokat nevel,'a’ kil

félre te'vén az óri'ót gufalyat, a’ Sz. irás olvasásár

töltik az idöt; mellyet iìáiokban forgatván bátror

meg-támadják még a’ Theologiában tudós embere

ker-is. (a) Más> pedig ezt a’ verfet írta a’ Bibliáf

Afziìonyokról: -

Nuna Paulina tenant madidis Oracula mappis,

Ante foeum nutrix potaque med/'at anus.

Quid inirum _fi fit nobis Earle/ia difeors?

` Dant pei/jim Bibuld Biblia noce [толь

Meg-foíìtatván Fériétöl Lóra'ndß Susanna az halál

ältal 1648-dik efzt. többire lakott Sáros Patakon,

az ott-val'ó Kollégyiomot tudós emberekkel ékefit

vén, ’s ollyan állapotra emelte, a' mellync'l fellyebb

az után'nem hágott. ~liu-tanak-is oda tanúlni akkor

Morvából, Tseh oriìágból, Lengyel orfzágból, ’s

minden felöl. Meg-érte e’ kegyes Alìfzony a’ ma

ga Fiainak halálokat, az Orfzagnak-is változáfait,

’s az után múlt-ki e’ Világból. `

 

. LosoNIzI IsTI/ÃN. Debreczeni Deáksága

`után tanúlt Тrájektumban, onnan 1740.-dìk eíìt.

vil`zí`zá Jövén a’ кати Oskola-Meiìerségre, abban

az Oskolában attól fogva haiìnofon munkálkodik.

Adottki valami {zép Enekeket a’ maga nevét cl-hal

gatván, tituluH'a ez: Enekle'sben tauitó Ille/ier, az az:

‘ a’ Kereßtye'ni Hitnek Agazatait magokban foglaló id

nefséges Enekek. Nyomt. 1754. 8.

А `MADA

 

(a) A. Tsató, inLibro cui titulus: Deus difcernê's. p. 34. `

l
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MADÁRÁSZ MÄR TON. Az Eperjeíi Magyar

Iïkk'léůánakv Papja, D. Meifner Bóldisdr, a’ I/asdrna

pi E'vangyéliomokra _tett Sz. Elmélkedefeit Magyarra for-_

дивна. Nyomt. Lötsén 1635-dik вы.“ 4. R. Az

Atyáknak iráfaikbol fok {ìep elmés mondáfokat hint

belé; rnellyek nem téiìik kedvetlenné a’ könyvet.

Vagyon ez ajjánlva a’ Nagyságos Lokátzi Prepolt

vári Sigmondnak Magyar Király Komornyikjának.

Dutson Iános`Borostyán kofzorus Poéta illyen ver

fekkel dítsérte-meg: ' .

Meifneri Interpres Tanais quem landet, En" ipfe

Europa’ ante alias maximus I/ier aguas.

ÍPer te Meißoeri Piezas jam noce loquetur
Hungarian,- SanlîtosI erudietque Greges.

Per te тифе: Feritas, £5” ne/ôia fraudt's

Rellz'gio 'verum defect habere десну. и

Tu modo rade шт qua fe nova gratia Pitbus

Porrigit Hungaritœ, Pannonas ore jueza.

Sie Метит: eris, qui nunc Madardßius шт:

Meifneri Interpres prœmia tanta feret.

MÁKRUs Gagny yÁNos. slepen von ere.

detére nézve, ytanúlt: Lengyel orfzágban a’ Kfakkól

Akademien, a' vers frásban до геЬес$ё3е velt. mel»

lyet eléggé ki-mútatott, írván egy könyveïskétî де

vera gloria, a’ ‘valósa'gos Визжат, mídön 1562 ' dik

eiztendö'ben, holmi Tanúló так Borostyán kófzo

ruval megajándékoztatnának. Nyomt. Krakkóban.

V. Cz'wittinger.

MARGITAI PE'TER. Kenai, szathmári, az

után Debretzeni Pap, adott Világra illyen Munká-l

kot: (1) А2;, Uri штат irt Pre'dz'kdtziókat, тете/е

L 3 ПУОШС.
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nyornt. Debi-»etzenben 1616 -dik elìt. 8. R. Va

gyon ajánlva a’ Debr-etzeni Tanátsnak.

‚ (2) А’ Tiz Parantsalatakrafvaló иглистые; mellyek

пусти. Debr. 1617-dik elìt. 8. R.

(3) jonas Próféta Magyara'zatja. Nyomt. Debretz.

16u-dik ст. 8. R. Vagyon ajjánlva Tsomaközi

Andráfnak, Váradi V. Kapitánynak.

(4) А: Apo/tali Credanak a’ Sz. М: [Kermt-vala Ма

_ gyarázatja XL. Pre'dika'tziókba faglalea. Debi'. 1624

dik elìt 8. R. Vagyon ajjánlva a' Nagyságos Vär

dai Katának“, a’ Bedegi Nyári Pálnak., Felséges R0

dolf Tsáiìár, ’s Magyar- Király'Tanátsának és Ital

adóiának, Váradi vég várának Fö Kapitännyának,

Bihar ,` Közép-Szólnok, Kralìna, és Máramaros

Vármegyéknek Fö If'pánnyoknak ’s a’ t. meg-mara

dott Özvegyének.

(5) Temeteyi а1ёа1тагфдда1гт-ш1дРтёгтедшд/е: те!
lyeket az ö halála Yután Világ eleìbe botsátott Keres«

fzegi Iltván. Nyomt. Debiu 1632. 8! К.

 

МАКС Т! GrôRGr. Debreczenb'en naleeft

tiiìtei'ségbéli Szülék, által, kinek Biróságot-is Vifelt

az ¿des Atyja azon Városban. Idegen OriìágokOn

fokáig tanúlt haíìnofon, Matheíiit kivált és Göfòg

nyelvet; mellyeket a’ Debtetzeni Kollégyiombâü

forditott annak utánna köz hafzonra. Bizony valÓ'

ba fokat-is köi'zönbet a’ Debretzeni Kollégyiom еп‘

nek az embernek, a’ ki megmúrarca mit és hogy

tanúlja az ifjuság; de az egél'z Reformáta Ekklëll'

` ák-is, a’ mellyekben az Enekléfnek módját a’ КР"

:tsolë Pierint meg-igaz-itotta és hellyre hozta. De igen

шву kár hogy rövid életü vólt, es még itjuságának

:dejen hirtelen meg-héle. пустышек—16 egy ne'

‚ ' hánY _l

_* „_i H ‚‚ ‚А ‚‚ „__„_‚„А _ __ _ŕ MMT...
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папу Könyveket; maga írt vólt egy Arithmétikát,

Uy en ЕЁЕЩЦПЫ: Szam-'vetdnek Meflersége; mellyet т

is közönse'ges baßinra, [ей/чёрт a’ Magyar orßrigon elli-for

:ìúló dolgokra alkalinaztatni {дуг/тег: Mai-átiGyörgy D. P.

Nyomt. Debr. 1743-dik efzt. 12. R. Ez elméfen

és fundamentomofon írott fzép Munka, mellyben

a’ Deák lìókat Magyarra forditva írta; elö-adja a’

tört iìárnokat-is. а

MARTONFALVI стелах sz. I. M.Dokcor

Debretzeni Profeffor. Kúldötte_vólt Akademi

ákra Араб Mihály még Uri állapotjának idején jó

reménység alatt; nem is tsalatkozott-meg iránta re

ménységében. Mivel fcrényen tanúlván Fránékérá~

ban, Sz. I. M. DoktorititululTaI-is meg-ajándékoz

паюс: 1659-dik ert. Haza jövetele után Váradon

Profeíîbrrá lett; de tsak hamar-a' `Török Váradot

meg-fzállván oilromlotta ’s meg-is vette 1660-dik

elìt. Debretzenbe vonta~el magát, Íaz holott ifmét

Profeffori Hivatalt érvén, abban nagy halìonnal

töltvén el életét XXII. efìtendök alatt. Szép Köny

veket írt az alatt és botsátott köz halìonra. (I) Az

Améůus Theologiája FLerint Deák nyelvenf, ke't nagy

Könyvet: Exege/is Libri Primi llledullœ Ame/iam. De

bretz, 1.670. 12. Exege/is Libri Secundi Medalla: Ате

jiarue. Debr. 1675. 12. Egyikv Theoretica, a’ máûk

Ритм Tbeolvgia, vagy az egyik hogy kell hinnì a'

Kerelìtyén embernek , a’ так hogy kell élni ’s tse

lekedni. Sokkal ’több [Ед/ша: és Мигай: Tbeologiat

lehet ezekböl tanúlni, mint шагала fokak’ hornlßk

‚ kòtös meg tzifrázott í-ráfaikból. Tsak az a’ kár hogy

Karantsi betükkel vagyon nyomtatva.n és kedvet.

len az oli/:156v lzemé'nek

La . ~ (2)
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(α) Ταπότό έ: Τεά[ο2ό ΤΙοεοΖοέέα; επεΙ!γετ λιπέίΞυε έε

νοιπὸεΙὶυιιε Ρωτἰτιτ, Μπέκ, π' Μ: εε ἱΒε1Ζ ΤΙκεοΙο

εἰπ έ8 νωωπ Μιπει· ΚίνότηέΚ τπ;:8-τειούΙοϊ, Μ Με·

Φωτό!. Νγοππ. ΒεΕπ·. 1679. 8. Ε.2 ἱεεη ]ο έε Μιὰ

11οε ΜΜΜ.

ω) Κάππι: ΒἱειΙεδὶἰΚέῇέτε ΜεΒγετέΖειτ. Πε·Επ. 1664.

12. Κ. ΜοΙΙγετ: ΗΙγετι νετίεΙ εΗτεέι· Βάτοτἱ ΜΗ16Ιγ,

ωι....2.Π. Ραμ:

Ρατ·ι›α @Μπι @Βάσει σεβ Ρυ·ωσορι2:; υπαππσα Ρπα2.

.Η [.οέέσα,π ςαίσςωϊό ρεπίπσ2, Μα 26262.

(4) Εκασπεκ Ι.ομεασπ ωπάεσάπα ΒεσαιΖώα: αΜΜαοπ. Πε

Ι»·εσ. 1664. Η..

(5) λάιμ Μέ), Βία!εδϊέαέρι.

(ό) δεοκτ Ηέ/ϊότέα. υπε2ΜΜ ακοΖφ α' άοΖΒο7εα2, υποΖΖρο7:

α' δε. βάψει» ε' ΡΈΖάέξ Μεαπ2ετέ:έ26Ζ [οἔυα πιοέ-όπι22αιιαΕ

α: €άδΜεΕ ππεἔ-ΕἱἶΖϋσπ|›ϋε:ε£ῷἐἑεΖ, έ: απ. ς/62εσπάδΜεΕ πιο;;

7εωκέ:έωΙ/ΜΜπιΜΜ 'ε έττεΖπτψπ Ζε-ταμο!ια; αποΙ:πα!ε Εσά

·α:εΙ:Μ, α' Με α' δε. Β£Μάτ ': ω... Ζε Μ!! Ηέ/ϊόΜά!εοε

Μπα" αΕαήάΙσ πτσ8-ταπάΜ. Με2Ζ_γεπ ,καφε Ι46ΖΕ:έ8έκ Η :σουπ

ωπα:οπ α' Βοϋπτεεπέ Κο!Ζέέψουι, έ: α' κ2εέ-6622παΙε Τατ

2αΜεπτοπια @Ματ Ρ'2Ζ68τα ὐοΜιοπ δεί!άωέ Μάποπ, ποπ

Κο2Ζέέχίοττιπα!ε ε8Με Ρ:ήφοτα. Βε!π. 1681. 8. Χ.

Με8-ΙπόΙτ 168ι-ὸὶΙι εΡιτειπό. δε. Ογϋι·εγ ΗεινέτιειΚ

ΧΧΙΙΙ-όἰΚ Νερ]έΠ.

Μ.4εεοπι ωκ.4κ1.4ε. Μπα... ΡϋΓρ6Κ Τ...

Νεά ΜἰΚΙσΙΤειΙ ει' -Ρέτεἰ ΡϋΓρόΙζΙτεΙ σεγα 6ι·τνέπει'.

1:νωεκ 82ίι2112Ι€ νόμο Μό, π' ΜειΒγετ ΚἱτάΙγοΚ

ΜΚ ΕΕε:τεΙα:τ ει Τύτότεἰ ΗἱίὶότΙεῖῇε, ΜΜΜ ά·ϋκή6οάεπ

Ιε;.Ιττει., ει' ΒεΙζτετιιωοΚ εΙεἱΕ›ο πατε έ8 ει' ΙζεττὅῇϋΙτ

Πεκ ΚόΙτεὲΒε-ΚΚεΙ, Μ; εΙεόΒεπι ει' ΠεΚτετι1ωοΚΜΙ ε

ΒΧϋττ Μ υγ‹›τητ. 'ε Β620ι1εέΒεε ΙπειΠοητει ΈοτεΠτοττει.

Ν. 820ττ1Β:10:. 1584. είὲτοιπὶ. (α) ΜείΤΤΠ5

(α) 5ω!υ. .9π8·Μ2έπ Νοῖἰ.:° Μ Μ". ΟοΖωπ. χι. πρ.

@Μάτ σ!. Ροκ/Ια:: Ιι·.>ί:Ι. .επ Σαιν. Ρ. 37. 68. 4
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ΜΑ'ΤΤΠ8 1ε:τιωΝ ΑἴΜ.ν:181τ1ιε11γ1ΚοΙΙέ

εγἱοωΙπι11 ν1ιΙό ω11ύΜΓε ιπέ11 Μουτ ΒεμςγΞι1111Β11.,_όε

τ:111ιάΙΙ: Ι:1νέΙτ ει' ”Ι”1·ἐ]εΙζτιιπ1ἰ ΑΙζωέτ111έ11; ει' ΜΜΜ: 6

ό1ΓριπέΙΙ: ιΙσ ΜεΙαπσΙ:ο22α Ππ211ετβι!2 Θ Ηχροσομάτέασα

1756-6111 εί:ι1:. Ηεγει11 112011 είάτευόόΒετι 12: Ιππα

ΜΖΕπιε:, ει' 111εΗγεΓΒο11τοτ1 ΟτέεΙυΙϊ έε ΡτὶνἱΙὲ8γἰο

π:οτ-1ε νεα. Βοτεεϊοοπτ ν1Ιά.<1τε ε” ΜΡιι1οε Κ6υγ

νετ: Μειεγειτ 11γε!!νει1·, ΜΥ 11έν-εΙειτ:: ΒΜ28$ί6α, 112

1.12: ει, |ό ε8ῷέ,ς Μ8.ωτιά:άπα& υπόεξάτ [ωπάεισπεκ1ο1κώπ

εἴὅ-αιἰό Κϋηγυ. ΙίοΙοίν. 1761. έ: 1766. 8. ΙΙ. Το111.

Μεο3πεε1 Απ. ΑΠ8ιπ.ιω έ.. ΒεΙ8γἱο111Βε11

νειἱό 1:ε11ι'ι!έΓει ιιτέτ1ΙοτΙ: ιι'ΠεΒ1·οτ2επἰ ΙίοΙΙόωΙοτηΒεπ

ΡτοΓείΤ61·τέ. Βε 11ΜπόΙ 82 έιΙΙ:προτϋόΙ Ι.όι·ά11όΗ δι1Γέ11

1111 Εε]εόε!ε111 ΑΜάο11γ 111:1€11 111εΙΙό νεττε Πάν1ιτ1

ΡερῇέηειΚ 1633 . Μ( εί:ιτ. 'ε οτε ΩοΙ.<11ΞΙτ 1111ι1ει!1 ΜΜ

Ι1ϋΒ Ι1ϋπεΙ Ιπιι·111111τ2 εΡιτε11όόΙ1α. Ι8γοΚεεεττ που,

· 1101131 €ΓΡϋΐρ6Ι11 1ε:.128ετέε 111όά]ει νέΙτοΖνάτ1 ε; ΕΕΚ-

ΙόΙΜΒιι11, ει' Ρ11Γρ6ΚεέΒ Ι1εΙΙγεττ Ρ1εεΒἱτε1ὶιι111 έΙΙ:1111ι- ··

Μ. 82ετΖετε ν6Ιτ-ἰε 111έΓοΜ:ειΙ οεγϋττ ν1ιΙ:.ιττ11 28171111;;

6ο 112 ΟτΡιέπετε Μ3νετΙ1ο2εττ ΓοΙ1 νεί11εόοΙο1τ1 Μ111:.ιτ εἰ

τεοτιόεΠτεττε. Με18γειτι1Ι Βοτεέτου: 1162 Ιπειθιο111·ει ΓοΙ:`

ΚϋηγνεΚετ. 111εΙΙγεΙαπ ΗΜ ΓιετΙι11: ΔΠΒΙἰεἱ 11γεΙνΙσόΙ

ίοι·ό1τοττ, 1·όΩ Ριετἱμ ροόἱε 11111811 Μ. ΙΙ!γε11εΙε:

1 (1) 52611: ΑΜΙ: @Μαη 111εΙΜοεπ τηιἰτο8αττειτὶΚ ει'

ΚτΙΡωε ἰ8ε2 ΙΠε11εέΒε , ει' 82112 ΜέτἰέιτόΙ-ναΙό ί::.ϋΙε- `

τόΓε εΙόττ' 18. Νγο11π Γε)έτν. 16Δ,ο. α. Κ.

(α) Εἔϋ δεδοέικεΕ; να" ε” πεΙ1ό: 1εε:11 Ρ1ϋΙ1εέ.2εε

έ8 Μθ1108 Κέι·όέΓοοΙ1 ( ει' 82. Ι1·έΓ11:1Ι: Ιίὶει1ἱ ΜέΙτ6εέ

86161 ) 11τε8-Γο]:όΓε, Μπάεπ ΗΙνεΙ111εΙ1, 'ε ΜνέιΙτ ε'

ΚετοΙὶΚυΓοΚηειΙ‹ Ιπειθ11οΙετε. Μ. Ρ. 11Ιτε1Ι. Νγο111τ:1ττ.

16.15- ω. Μ. 8. Β.

(3) ΒΜοέ;α: .Ρο!222σο Εσσ21βε1βέσω; π' 111εΙΜσε11 Ιποθι,

Ι- 5 1 _ · ΩεὶΌπ
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fzafon mútogatja mi legyen a' Prcsbiterium, annak

ЪаРта, igazgatásának тёща, 's hogy lehetne fel-ál

lítani 'а’ Magyar Nemzetben; -melly'ben ir igen mér

gefen az Epifcopalifok ellen. Nyornt. Bartl'. 1650. 4.

(4) Praxis Pielatis, A’ Keréfztyo'n embert Щеп tet

Iìéfe. fzerint-való járáfra igazgató Kegylsfség Gyakorlaï/à;

mellyet Angliai nyelvböl fordi,tott_.Magyarra. Irta

vólt Bailius Lajas, >ér. az elsö Károl'y'Ángliai Király

на]; ajánlotta, illyen verfet vetvén utánna:

Tolle malos, exlolle Рт; cagna/ce Тёщ/ат ‚

Sacra zene, Paci вотще, difce pali.

Minthogy ez a’ Könyv tellyes idvefséges Tudomzín'

nyal, jó tanáts adáffal; a’ mellyel a' Kerefztyén еш

Ьег igazgattatik: а` fzükség fzerint-való imádságok

kal; azért ez kedves-is vólt, és fokizor nyomtatta~

tott-ki mind Erdélyben ’s mind Magyar oriìágban.

(5) [мы А. В. С. а’ Kri/lus Oskola'jába az иуд rend

be bé-állitandó Tselsemäknek kò'zönségefen a’ Mellóságor> Ló

ra'nd/ì Susanna apróbb жмете}: ba/ßookra, Ängliai пут:

b'o'l. Nyomt. afzor Keresd. 1684. 8- R.

Ez neve faerint tsak a. Ь. с. kevéf're viheti a’ tanúlót.

(6) Doce nos orare, quin 69” prœdicare. az az: [madko

záfra, és татам ira's тет ’s аута/с meg-lanúllísára

meßerséges Ta'blák. Bartfán 1650. 4. R.

(7) Vagynak holmi Prédikátzióji bizonyos alkal~

matofságokkal mondattak. Mint: ŕ

I (1) Hármas З’л]. Vagyon itt Rákótzi Györg

Fejedelem felett 1649-dik efet. Rákótai'Sigrnond

felett 1652«dik efzt. Bethlen Ifeván feletl; 1648-dik

efzt. el-mondott három Prédikát'ziója. ‘

(2) [gaz Magyar пер negyediíe Задав; mikor a'

Lengyelek 1 6 5 7  dik efzt. Munkátsnál bé.ütvé11

pulztitottak. Patak. 1657. 4. R.

(3)
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(3) Ötödik jaj és Siralom; midiin az Erdélyi

Tábor, Urak Nemellek Podoliába Tatár fogságába

eftek. Patak. 1658. 4. R. ~'

(4) Ißenbez-‘való igaz meg-térés. Patak. 1658. 4.

(5) Rabfíizbailitó IßeniIlIe/lerse'g. Pat. 1657. 4.

(6) Kiilön ill'ó' Kereßtyén. Patak. 1657.4.

(7),Serva Domine. Patak. 1657.

(8) Igazak SOW. Patak- 1657. Lonyai Su

sánna, Botskai Iftván Felesége feiert mondott Pré

dikátzió y _

Magyarok batodik yajja. Patak. 1660. 4. Sok féle

titulufok alatt el-mondott Prédikátziók vagynak eb

ben. Ez az ember igen ritka clmés, és nagy Prak

tikus Coneionator vólt. l 

' Hét нард együtt Вещем; Angliai nyelvbö'l fordi

tatott. Nyomt. Debr. 12. R.

MÉLIUS PETER. Debreezeni Pap, es а’ Ti.

Рт körübvaló Ekkléiiáknak Plifpökjök. Eredetét

Vvette Somogy Várrnegyében, Horki neviì Faluban

a’ Juháiz Familiából : . melly nevezetet az akkori йо

kás fzerint , « Görög ŕzóra forditván , úgy tsinálta ma

gának a’ Mélius nevet. Tanúlt Német- oriìágban-is,

_ YVittibergában 1.5 56 -dik efztendöben valami hat 116

napokig; de vifzfz'á hívattatot a’ Debretzeni Papság-

ra. Elsöben kevés ideig'az Ur Vatsorája materia

jában tartotta- a’ Luther Marton értelmét; de nem

fokára azt el-hagyván, a" Reformátufok fententziá

jokra állost, 's a’ Magyar Ekkléûákot mind Magyar

oriieágban, ’s mind Erdélyben annak követésére fer

kentgette ’s nagyobb réíìben ditalia- vitte. Bland

_ rata és Dávid Ferentz a" Sz. Háromsïág- tudomáñya

ellen kezdvén tanitani, azok ellen ki-költ, ’s âme.

‘cr
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jden félelem {nélki'ìl Király elött és mindenütt élö'

. nyelvével és irásával nagy hataloŕñal óltalmazta. Egy

nehány Sinoduf'okban közönségeferi azt дыша, nagy

izorgalmatolëággal a’ mellett fútott'fáradott, a’ mig

tif/.tán 15,72-dik `el`zt. e’ 'Vivlági nyughatatlanságból

által v_itetett az örök nyúgodalomra.

Adott Világra mind ADeákyminel pedig Magyar

nyelven feles könyveket, elömbe ezel; akadtanak;

de lehetnek többek-is.

(1) А’ Sz. Pa'l A/Ipo/iolnak a’ Rómabé'liekbez irott leve

lének Magyardzatja Руша/шашист. Debr. 1563. 4.

. (2) Innepekre alkalmaztatott рушить és valami А

genda a' végin. Debr- 1563. 4. R. Vagyon ajánl

va Malfai Euláliának a’ Nagyságos Mágotsi Gáfpár

-Házas-Társának; a’ kinek ígéri bogy földi jovai hel

lyett, mellyekkel táplálja az Iíìenfelö'ket, a' Krißus

амплуа! prémezett Зав/туй: ad az Egekben.
.f ( 3) Refutatio Confeßionisl de Cœna Domini Маше НеЬ

цгегд Dionyjii Ale/ii 659 И: conjunâterum, una сит judieíis

`quatuor Academiarum, qua.’ Saxonilzur Tran/ilvanieis Di

«plomatis Papalis inflar mijn funt. An. Dn. 1561. De

breeini ex Oficina ЕРШ/даёт To'rök. Ан. 1564. 8.

(4) Apologia 655 ab/Íerfio Ecole/ile Debreeinenßs а Calu

mniis, quibur temere apud Äeademias En" Principes aecufa

tur. Autore Petro Melia. Debr. in 8. к

(5) Eger völgyi Nemel'ség és Fegyveres nep Val

lástételc, Cat/eolica Confqßo. Debr. 1562. 4.

(6) Samuel és Királyok и könynei, mellyeket Világ

ra botsátott Debr. 1565. Fol. Ez igen jó Munka;

ha az, egé1"z Bibliát úgy adhatta vólna Világra, drá

-ga dolog lett vólna.

»(7) Brevis Confeßo Paßorum ad` Synodum Debretìni

24. 2 5. 26..` Februar. Алло Dn. 1567. connotatorum

‘ cele
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celebratam I de una З’Л/э 2 De .îebava Ela/.wim feu де

Triade, 3. де Mediatore. 4 de Caufa peccati. 5. де Sor

dibus Anticbri/li damnandis. 6. de Preede/linatiane. 7. де

Libero arbitrio. 8. де Staluanimarum _Sanitaruim 9. де

Cœna Domini. IO. деРапе Слете. 11. de Ari: @5" Ve.

ßibus. 12. де Mullerum ani/ma 699 Нфп'тетопе. Refu.

tatia Argumentaruia Sabellianarum. Debreeini. Mob. To'

rök. An. D. 1567. 4.

(8) Petri ‚Маш Propofitianes de 3:12: 69” _'ïebo'uab, jku de

шиит 69” Triaitate in Dea vero. Item де Cbrißi œterna

Generatione ¿9%. 2. die Ангаре шиит. l/áraa’. Аи.

Dn. 1568. 4.

y (9) А’ Sz. .îánaßiak tett `?elene’jiaek igaz ¿s irdsßerint

vala Magyarazfat тешите feria, и' jamba, bias,

és tudós вопите/те]: ёгфЁ/Фшдтггееен. Debr. I _598. 4.

(10) Az igaz Kei"eß’tye'me’gnek ro'vid Fundamentoma.

Nyomtattatatt Debretz. 1569. 4. R. Vagyon ajánl

va jános Királynak, a’ kit alkalmas {ежика le-feü,

miért tántorog Vallásában. ` i

(1 1) Herbarium, a’ Fдиете]: тет-81 e's baßiiakrál. A’

Fi'îveknek neveket Deákúl, Magyarúl., Ném'et't'il le.

irta, ’s ugy látiìik Németböl forditotta, Kolofv. 4.

Vagynak fok Levelei imitt amott, nevezetes ket

A15 Duditiushoz, a’ .kit mint tudós, de Vallásban

tántorgó embert, úgy feit-.le rút fzinnel; noha az-is

-а’ Кон-шов feítéket igyekezte vii'zifzá önteni. Bami-_

us Iílván hires Unitarius Pappal 157o-dik efztendö `

táiban irás által a’ Sz Háromság tudománya `f'elett,

és a’ Kriiius Iiiensége felett Vetélkedett; rnelly né.

hol molt-is кашками. _

- А' ’Sidó Görög nyélveket igen iól tudta, Né

met, Török és Arabs nyelveket-is. '

MÉLo.

/

/
' l
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MÉLOTAI NTILAS ISTVAN. Еду nehány

efztendeig elsöben a’ Debretzeni Oskolńlian Profes

for vólr., az után a’ Kállai'Ekkléíia'ban Pap, onnan

`vitetett Szathmarra; ennek tanátsából fundáltatott

a’ Szathmári Oskola 'igen leikséges hellyen. Hoda~

fzi'Lukáts hal-.ila után lett TiFLa mellyéki Püfpök;

“de Bethlen Gabor Fejedelem Udvari Papjának on

nan maga mellé hozatta, és Fejérvári Papnak tette

Манит jöttenek Világra e’ fzerint:

‘( 1) Мент-её tndomdny туш-шт Irtavány, mellyb'âl a’

v‘veßedelines штифте és bamis тлеющие}: ka'rb'azatos

\ weißes Bokrai, az Ijlennek Sz. [её/е a'ltal ki-irtogattatnak

‘is .ze (афишами: laoofség fono" Агата „is lié-@aankan

--bellyben-bagyatnak. Debr. 16I7. 4. R. Az Elöl-járó

-befzédéhen vagyon emlékezet a’ Reformatorokról,
kik vóltanak Magyar oríìágban. v ‘

‘ (2) A’ HiyûdikÚóltdrnak Мышиная. 16 20

.nk effi. 4. R. ‚ f

(3 Agenda, az az: az Anyaßnt-egy-bàzban ßilgdlat

¿[’íèrint-való Tselekea'et; mellyben a' Sákramentvinvk ki-jïol

динамит, és a’ Hdzasúlandók egybe плащик Mód

ja meg-iratik. Nyornt. 1621. 8. R. у

‹4) Agenda., a’ fellyebb meg-írt Könyvnek filmma

За, mellyel ëlnek a’ Papok az Erde'lyi Ekkléûákban

Indian-is.y 8. R. ._ n

‘ (5) Speculam “видит, az az: a’ Sz Háromság egy

bizony örök lüennek, a' Bibliában, ’Sidók НЁМ]:

ban, Kontziliomokban, mint val'a'rni Atze'l Tükör

ben~való meg-múto'garái'a; mellyben az Enyedi Sz.

HámeSág ellen irl: Könyve тег-штатам. Nyöt.

Debr. 1622-dik efzt. 4 R. Vagyon aiánlva aFel

séges Gábriel Király Erde'ly Feiedelmének; mellyben

izamlálja Bethlen Gábornak az Ekklélìával-való fok jó

Tselekedeteit. Ezen
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Ezen haùnos nagy kön'yvben elö adja (I) Az ls

tennek idvel'sc'gre lìükségesY esméretit. (я) А' 52.

Háromság egy lüenségberrvaló igaz Vallá-snak, ’s

azzal ellenkezö tévelygésnek eredetéc. (3)' Traktál

a’ Sz. Ha'romság egy Ißenrö'l. (4) Az egy Iñenség

ben lèvö Személyckr'ó'l, az holott az Enyedi Gy'örgy ~

töl meg-homályoíìtatott Sz. Irásbéli hellyek meg-vi-`

lágoíìtatnak. (5) Az Iûeni tulajdonságok, a’ Fiunak

шумы-инд РЬШесёзе, а’ Sz. Léleknek Ízármazása

elö adatik. (6) A’ ’Sidó Böltsek’ a’ Sz. Háromság.

ról-való Vallás tételek. (7) A’ Paterek vagy Apoflœ

li Férjñak’ vallás tételek. (8) А’ Kontziliomok hogy

értettek. (9) A’ Sz. Háromságot meg-mútató ’s ki

ábrázoló Példák. Ez a’ Könyv jó móddal vagyon

-irva és a’ Generálìs Sinoduûól arra rendeltetett ta

nůlt Efpereílzeknek meg-vifgáláfok után botsátatoct

Világra.

MIHALTKO yÁNos. Eperjen Magyar Рар,

forditotta Magyarra (I)ea’ Zádérus jakab Köny

vét, illy nevezgttel: Az Orök детей ßép és gyönyörü~

séges пуф-2 idejér'o'l-wló könywetske. Nyomt. Ватт 1603-_

dik eízt. ‚З. R. Vagyon ajánlva a’ Nagyságos HQ`

monnai Drugej: Bálintnak. (2) Hét такты az

Щеп Fijainak Отд}: ать—81. Pollío Lukáts Német 1’

rásából forditatnott Magyarra. Bartfán. 1612. 8. R.

MIKOLAI Hegedfzs дзотов. Parakißeáksága

{ЦЕН ment Vólt tanúlni Belgyiomba és Angliába,

Belgyiomban laktában az Angliai nyelvböl Magyar.

ra forclitotta Grofsé Sándor írását illy névvel:v Men

nyei -z'gazsa'g tüzes Омара; а’ melly igen izép Köny

vetske a’ Himek Agazatiról. Е2с ajánlotta Rátoti

7
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суша]; мкм Urnak, mim а’ ki Akadémiai útil

л pénzével fegiltetçe. Forditott máfokat-is, illy ш

lufokkal: Lelkz' Prébenda. Szenzek пара jfáma. Bü

tanni. 41Nyomt.- нищем. 1648. 8.

 

MIKOLA LÃszLo. L. B. Ur а’ régi 8201110

falvi Идиш: Familiából-Való Uri ember, hogy iden

valami haiìnos dologban foglalná, {гс egy könyveu

-két az Erdélyi Uri Familiákról Deák nyelven; me

lyet nevezett: юрта Genealogico Tranfìlwnica; mel

lyet a’ Hiüórxákból és a’ Familiák Leveieikbö'l, há

rom eiìtendö'k alatc fzedegetett öfzve 1723-dik ст

Nyomt. Kolofv. ngi-dik ei'zt. 4. R. Nagy kár1

hogy a’ Familjáknak eredetekre `s dítséretekre tan

`tozó dolgokat Világofabban és bövebben ki nem doI

gozca a’ Diplomákból; holot a' mint ишак azol:

kezén vólcanak.

MIKO FERENTZ. A' régi Mìkó Stzitíai nagy

Uri Familiából-Való vólt Erdélyben, fzületetn 1534

dik eiìt. nagy és gazdag Uri ember, nagy Politikus,

kitsiny Theologus. Minden Vallásból капот: va

lamic igaznak lenni; a’ Reformátufokkal vallotta az

Iůennek òrök VálanCását, a’ Katolikufokkal a’ Рига

засогйишос, ‘az Unitáriufokkal tagadca a’ Sz. Há

romságot. Bethîen Gábor Fejedelem idejében ’s az

után~is 'vóltì Kínts-tartó, Tanáts-Ur, Tabla-fija,

Tsík, Gyergyó , Káí'zon Székeknek Fö-Kapitáñyok,

és 'mikor Brándeburgika Katarinác el-vette-Felesé

gi'il Bethlen Gábor Fejed. lF Követ Bécsb'e'és Ber

linbe. A’ Haza dolgait igen jól спаса ’s Híüóriá

balis Aírta azokat, a' mellyek Bátori Sigmond Fejedel.

Mihàly Vajda és Вата ídejekben тетенек véghez Er

délyben. ‘ ~ Neve
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dmandab'atur lunga! Orator ad ату; ‘ 1 » rw,

- f'EthPatr'ne partii'Pacé/ferebat upem. _ \ .

lnte'rîeî-'f'i Gemzanurumque cohortes,"

.' '~.;~~`i‘ пес non сметают crut. ___

genti. fervore Цент fiudiuque тем: А -

‘Et мл: jura' Магию, Templo ,» Scholar. «f _

eVita lujira (гагат tantum uno нафта anno,

\ Perpetuum in Regno Ngmen ubique garet.

 

11=.-. ._ - _. ' ‚

а; MILES MÁTTMS. Eredeeer'e nezve seen
Мета-й, lazABaza.:cltìlgaìl'ian tanúl's-ember, a? ki Kö

_uereegbeefie kinderen a2 отгадка] márekkel едут:

.aï'Bétsiilldvarlrnz.y _;A? Magyar; orlìági és Erdélyi

-dolgokr'ób . ift.; egy '_ Kronologiát д Nëmet nyelven;

-inellyetiSzebenben Világra botaátolzt 1670~dik ей

~Í€Í¥1Cl-.;."4.:R. iflil" ' y ’ < e. . л -

1.-.'.ïg . ’

L§..MIL.ETZ ILLQ'TÈS. Poi'oñifMagyar Pap, Néo

теша .Magyarrarforditott egy könyvetskét ,illy ti

лишат: Bárdnyoknak az ii' jó Páßtorjuknak ‚(тата-рам

„ ngybegyi'îj-zeréfek. ».Avëgy bátorságoavezérlés, y_mike

-pelnîkellefsék aziiîu-K'erefzty. embereknek, az Ur-Ya-.

:snráiá'th-valeuelsö iárúláfokban, _magokaç a’- ¿léfus

Kriltufnak bé-mútatni. Lipíiában_»..1736. 8. R.

MISKòernGÁSMR. ‘_ «Akeaemnkoilgiem»

ban ¿in_dott;A Yilágraiuegy könyvetskél'.l , 'mellyebfigyi

nevezett: Алёна; ‚1цггер9пс1етжпгщ ,_ avagy :l az ,

[ш Feuyitékbon , és a’ killsb' тет3Щ5'261ёт штаб jó rauh:

tarta/bichon mindern Reform. Ekklëßáktól kůlömbäzii fcjztlerrl

_Labsag;"Nyomt.f'Trajekt. 1654. N8. ÀRe..l YRIT-«iliabi-î

"zony'oä ideig Srimlyai'Pap, 'az mánr N. Bányai.; de44

шпаг: 1689-dik~-el`z't. a’.Vallásériz-való' i'îldöztetés-.l

и f Юг, .L'f- nek ‚`
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nek alkalmatoíêágával ki háboritatott, 'jött Erdêlybe

LXI. eûtendös-ko'rában, Tselédeivel együtt 21218

ten-félö'4 Uri emberek által itt tápláltatott, migaógif;

dik вы. vitetett Igeni Papságra, onnan`-Udvarhel

lyi Elperellsségre. Erdélyben bújdoítában a’ Fran

zius Farkas élö állatokr'ól {юсе Hiûóriájât fordítot

ta» Magyar nyelvre igen iól és FLépœir-neveztehè

Kertnek. Nyoint. Lötsén поз-анкет: 8. R. Igea

gyönyörlìségefen vagyon nyomtatva-is. AjánlottaA

Èfzegeí .Vas.György Urnak, és kedveslHázas Тёща-д
nak Nemes Maria Uri-Afzi'zonyńak.  _. ..

~ MISKOL TZI FERENTZ. Györi K_irprgus' írt

egy Könyvet,. neve: Manuale UJirurgicuirq.‘lgirurgi-`

ai Uti` társ; mellyben az egéfz Anatomia, Ездит

gyeknek ereiek: a’ tagokon történhetö Nyavalyák.,

a’ Seb-kötés’ Er-Vágás-által-Való orvosláfa, Flatt. .

rom, Ungventurnok kéfzitéfe, Kérdéfekben é_s_.Fe.`

leletekben elö' adatik. Nyomt. Gy'o'rben. 1724dilç

elzt. >3. `R. Vagyon ajánlva a’ Na yságos Szent

Györgyi Adolfl Рядами Szerzetekböl Györi Pils?

pöknek, Györ Vármegye Fö-pránnyának. - -_,

MocroRosI ELER.l Nemes ombér этаким

vette eredetét Erdélyben,’akkor az .Achédius, 'B1'.

ílerfeld, Piskátor, Opitzius kezek alattigen faépen

virágzó Fejérvári Kollégyiomban tanúlván, úgy met

Fránékérába tanúlni. Onnan a’ Hazába мы jött

és lett a’ Kolofvári Ekkléûában Pap', az’0skolába'n

Profeffor. . . ~

Mé'g Fránékérában laktában adott :Világra egy

ùép könyvet 1641-dik elzt..0illy tituluífal: yPanoplia

Cbrifliana, Vere Fidel Изо/Шт appa/ita. Kerefztyén

~ М z _ ember
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.embernekegéí'z'Fegyvere. Itt `мощи: a’ Sz. Irás
bëli hellyeket lrxl`agya1ázza és óltalmazza, a’ mellyek

b5! a’ два ok Valláfokat' eröíîtik az e'llenkezö Val

`lä'fualt. ' ez'divaKMóí'es elsö köńyvén, ’s mégyen

végig 'az e'géfz. Sz, мат. Deák nyelven.

« vMomvmraf> ставите Таптс‘ШсёЬегдйЬап

f55§dik~elìL¥Lettaz után Kolofváratt az akkor

Hevezetes Gskolában Leôtor. Vólt hires tudós eru

ber; követte a' Helvétziai Tudófoknak ércelmekec

az Ur-Vatsoráìa matériájábań; de kevés ideig Vilá
Y'oskodottjglefaen Házában, meg-hólt 1558. eût.

dòtt vólc Világra egy Deák Grar'ńatikát. Е1етё'ш

Grammatz'm Latina: _pro reôta Scbolçz/îz'cœ yuventutis in

ßitu'tiane ex твари: Grammaticomm Prœceptis a Gre.

атомам: сожжем. ~Claudiop. 1556. 8. Еще]

а’— Grammatik'ával éltenek tsak nem'minden lVallá'fu

embeŕek'^ñiútén a’ jelen-Való idöig Erdélyben és

Magyar Aoxi'iìágbanf - Mikoron Mólnár Albert ezt

valami "hì'eg >i`gazitáfí`al kî-nyómtattatná 1 604:clik etz.I

’temzlö“tájbaèlrll` `Noŕirnbergában , minémü verfekkel

digsçjgpemeg,'.amaz nagy" Litterator ’s yurg'ßonfultus

{ищут/ёж, nem lehe§_hogy ide ne írjam. `

‚утопи: тат: quamvis Луг ßemina Рати:

r .. Pm'wa тат daâtìfunt, element@ Vm', -

витаминная. Twreâtè banc difce унитаз.

fr.' Tw«quòquq,e4m депутат Magi/ira doce.

«Largïuhhàcßin тег ‘vulgò решат нищие,

Рещие manu: error тат innumerus.

штампам: шину. А: «mafia rl-folumina енот/ат?

. cagnofcatwderít ante puer. ‚ ‚

1 ъ j“, c '..\ ‘Il д. ,3. ‘E g

‘› _ an д ` Aver
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Диет/55 animi: nunquam bene афиш „на Ат",

Ingenio ф ala/Ji, ut qui: bene dife/1t, opus.

Èndice me, bcec brevitas pueris e/Í apta docendis,

.AIOLNARMS Ungaricis quam dat UTERQue Scbûlis.

Non Open' eff laudator приз. Res ipfa probat fe.

Et отит prœßans от: ö’ alg/que bedera.

Gramm habeas parvum doâtorque puerque laborem, ‘

Sicuz babes. Magnum dant quoque рати lucrum. f

Spermata qui fpernit, nunqiuzm illz' @reverie arbor,

Sic певце qui temm't Grmmńata, дойку ст.

 

моышк ALBERT. 52eme rzüierenca’ köz

jóra 1574- :iik ст. Sz. Mib. Havának ŕ. Napián,

mellyben fokatis munkálkodott. Edes Atyja vólt

Albert, nagy Atyja Ferentz, ennek Atyja János,

a' Székelyek közz'i'il-való Katonája Mátyás Király

nak, a’ ki a’ Mátyus földére telepedett vólt, az u

tán a’ Dunának ifalami fzakadékjára Malmot épiLvén ,

an'ól neve'ztetett Mólnárnak. Tanúlt a’ Hazában

Gyôrben, Летит/‚т, Göntzön ’s más hellyeken-is;

a’ Hazán kivúl Vit/ébergában, Heidelbergában, egy

nehány rendben, Argentinában a’ Vilhelmiták Kol

légyiomjokban közél három eíìtendeig vólt ‘Alum’

nuskaz holott Borostyán-Kofzorut-is nyert: Bak

kalauruílsá lett 1595-dik eiìt. Rómában, Altorf

ban két elìtendcig vólt a’ Kollégyiomb'm Alumnus.

Marpurgban fzálláft, атак adont néki a’ Lándgráf.

Tanúlt Herbornában, Ángliában ’s.más hellyeken

is. Hívatott a’ Pataki Kollégyiomba Profeffomak

I598-dik ст. а’ Редётёгй Oskolába Bethlen Gá

bor Fejedelem idejében Reéìornak: hívták a’ Battyá
iii/Ura'k-is Német-újvárba a’ magok Oskolájokba;

de azokat mind el~me|lözte; hanem lett vólt az Op

M 3 penheimi
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penheimi Oskolában az után Retter. Mikor ofztán

idövel 1629-dik efet. engedelmeskedvén a’ Bethlen

Gabor Fejedelem Hívatalának ’s akart jöni a’ Feiér

vári.Kollégyiomba, a’ mig Magyar orfzágon egyik

nél máiiknál jó-akarói között töltötte az idöt,

jövén akkor egéí'z Háza népével együtt, a’ Feie

депеш meg-holt, ’s ö-is Omán а’ Kollégyiombéli Hl

vatalra nem alkalmaztatott.

Mind maga (гс, ’s mind pedig máfoknak íráfaíkat

forditotta Magyar nyelvre feles fzámmal. Illyenek:

(I) Lexicon Latino  Grœto- Ungaricum ö’ Ungarico

Latinum. Mellyet {гс Deák és Magyar nyelven el

söben ’s Világra botsátott Fránkfurtban 1604-dik

ст. De nem fokkal az után belé` tette a’ Görö

göt-is, és új'yabban ki nyomtattatta, meg-bövitvén

a’ Magyarját-is. Annak utánna Beer Kriftóf belé

tette a’/Németetis, és úgy nyomtattatta ki Norim

bergáb. 1708-dik eíìt. ~

(2) Magyar Grannnatika, melly nyomtattatott Han

.noviában 16m-dik efztendöben. 'Ajánlotta ezt az

Щи Hafïìai Moritz Lándgráfnak , a’ ki kiván

ta a’ Magyar nyelvet meg-tanúlni, és ugyan az irá

sáramaga (erkentgette Mólnárt ’s a’ maga költsé

gén nyomtattatta ki. y

'(3) PoftillaSeultetica: A’ Vasárnapokra ’s f6 Inne

pekre rendeltetett Evangyéliomoknak Skultétus Ab

rahám шатаю Magyarázatja. Nyomt. Oppenh.

:1617-dik ei'zt. 4. R. , » `

(4) Az Heidelbergában 1617-dik ешь. véghez vitt

Jubiléult Magyarra forditotta, ’s nyomtattatta Op

penheimben 16:3-dik eíììt. 4. R. Aiánlotta Beth

].en Gábornak, fzámlálla az'Elöl-járó bei'zédében az

Reform. Ekkléûák JÓl-tévöit és Táplálóit. '

. ~ (5) A’
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>(5) A' ’solcárokac verfekbe теще, РгапШа’ Nó.r

tákraa, a’ mellyekre Gaudimélus Dávid leg -elsöbenI

Frantzia nyelvenyaz után Lobwáfer Lajos Némeì

ЕЁ! íìabták ’s `ki заик vólt, rendelte 1607dik~ ст; `

(б). Egy Könyörgéfes könyvetske, mellyben a’

Kálvínus jánniìól {гоп íìép Könyörgéiëkláláltat#

nak. Hannov. 16u-dik ат. 8. R. ~ » `

(7) А’ Palatina Kátékéñft a` Belgyiomî Agendá

val együtt, a’ Kátékeflñ; а` Száráñ Ferentz fordicá»

fa cmrinc 1608. 8. néhol a’fzólláfok formájit шев—

obbicván, ki nyomtattatLa. -

(8) А2 egéfz Biblia't kétfzer adta ki fzörnyü nagy

fáradtsággal kisded formában Hannovíában 1608—

dik efzt. és Oppenheimben 16u-dik efzt. a’ Káro

'lyí Gáfpár forditáfa fzerint; úgy mind-az-álcal, hogy

az irásbamvaló híbákot meg-jobbicocta 's a’ darabos

fzolláfok formájit e'keûtette. Tselekedte ezt-ig a’

Haßîai Fejedelem költségével; hogy’ ezt meg~inditsa

ап‘а ferkentettc еду Nagy Szombati Щеп: félö gaz->

dag kereskedö Reformárus embçr: Алые: Andrés;

a’ ki három Рай: Tallér iúcalmat ígérn vólc акта}: a’

Könyv nyomtatónak, a' ki ahoz hozzá fogna», Ma

gyar Bí-bliátis ö-ki'îldött M. orfzágról Heidelbergá.i

ba e’ végre a’ Mólna'r kezc'be. Az elö'tc vólt a’ Vi»

folyi Biblia; de a’ mind igen drága vólt, mind pedig
olly.nagy,y hogy hordozni nem lehetett. y

(9) Magyarra forditotta a’ Kálvinus `Iaînos Ke

reíìtyén пацанам tanitását. Clgri/h'anœ двигали:
Lvßilutz'onem. МеПуЬеп‘ а’ Hitnek Agazati bövón ésl

fundamentomofon elö adatnak. Az egéíì'Munka

vagyon négy Könyvekre fìakaíìtva. Az elsb' Könyv

ben [aniratik az lfìemlek efméreti, ugyrnint_: Те

remtöuek, Gond-vífelönek. А‘ maßdz'kban a’ те—=

M ‚е nyíbell
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ηγἰΒοτι πιειΒέτ ει' ]έΓιιε Κι·ΜιιεΒοη Μο8-νάΙτότιειΙτ

Ιειπιὶ ωττωμ. Α' ΙοαππαάΜακ πήητ Ι68γϋηΙ: Νωε

ΓεΙτ ει' Ιίι·1Ιτιιε Ιτε8γεΙπνέΒοη. Α' περακΙΜοπ ει" Ιτί1ΙΓδ

εθΙ:626Ι(ττΉ, ωεΙ'γεΙτ έΙτειΙ Πω τπἰιαΙτετ ε' Ι(ι·ἰΡτι1ε'

τό1°[28έ8Π38 Ιιέν έε :Μοτο τΠεε-τεττ. Νγοπιτ. Ηττ

ιπον. Μη. τω. 8. Β. νιι€γοιπ εῇέιι!ντι ΒοτΜειι

(ΜΒΜ Ρε]τάεΙεπ1ΠοΚ , ει' ΜΒΜ; ΡατευτεοΙετ]έΒόΙ ίστ

σ;Ητοττει 'ε τ6ρΜΙωτοττ εΒΜ11 ει2 ἱτἰὅὶνετι.τ

(ω) έ' Ζε8 ΗΜ 3°ότόΙ, ΜεΙΖ_γο·ε ο' ΡΊΖάἔ πιὶπιἰτπ&οτοπ

  

β·έκ),επ ταά8]όά2Κ , α, Β£Μα έ: Ι/ίΖάδέ βΙ:-[έΖε ΗζίότΙάΙεέ

έ” έ: ΡέΖάά!τέττ οΖυα:@α Ιεετίυε: έτ ὐαβαο: Κότηυ. Με·

@στα Γοτόίτοττει ει' ΤΖἰε!οι· θγόι·8γ ίτέεάΒόΙ; τιπε:Ι

Ιγετ πενε2εττ8 Βῇωήὶιτ ά έπτεπέτωέπε τσακ: Μυστικα:

τωπ ΤΙ:εοΖο8έσα.τ., ΕτΙ›€σιιε @ !!Μοτάσα:. ΜάΓοΙτ ιπενε2·

τέ:Ιτ νΠέε ΤἴἱΙτὸτόυεΚ. νε8γοτι ε:2 :ψίηΙνει Ρωτώ

ΒετΙποΙτι Γετευτ2πεΙτ ωἰτιτ τω” Ρότι·οοιιίΒέΠεΚ έε

τέρΙίιΙἐηέΩεΙο ΕππΙέΙτεΖἰΙ‹ απ, ει' ΟγύΙε-Ρεῇότνὲἱτἱ

ΚοΙΙέἔγἱοτπΒει :Μπιτ Βίνειττε ]έτισε ΚΙτέ!γ Βέπιιτε Ρέ

' τω: ΡάτἱεΒόΙ., Βτετοττ Ιίτνέιπ Ζ:ιΒαι·εΙΙάτ ΡείόνέΒόΙ, έε

ΒετΙ1Ιοπ ΟέΒοι· ω: ιιτέιιι Μ” Ειιι1τΜΙτε. Νεοπτιτειττ.

Ι..δτεόπ. 163ο. τι. Β. ”

Π” ΙέτίϋΙτ, απο ίοΜαιΙ ε: ιιτάτι ι11εΕ-ΜΙτ Ετ

άόΙγϋεια ΚοΙοΓνάτοι1, ΙτἰπεΙτ 'εωΙεΙτεεετέτε .44/Ζέά2α.τ

ἰ!Ιγεη νετΓετ Μ: '

Ηακμτίω (.”ωπα:, εαπ:: ΟιΙατπ£, ΤΒαΙαππέςιιε

Πέ!κο ΤΙ›εαιοπΖω; Πισω Με τασκιιΖωπα. |τ

ΜΟΙ.ΝέΚ 3βΪΝΟ5 ]έΓιιἰτει, ε' τέεἰ ]‹:Ιεε.ΕρἱΪ

Ιετε:Ιώττ ΜΙειπτε Κ6ογνοΙτετ Μ: όε Ματ ν1Ιάε εΙεἰ

Ιπ:. Ν. 82οτπϋ.176ο-άπτ Μάτ. 4. Κ.

ΜΟΝοεει.ο1 .4ινοΙΜε. πωρΓεωτ ΡττΡοκ

θε Ροίοιι1Ρτόροί'τ π: τ” Ι4ϋτ1γνετ ει' δεοητεΙτ ἴεεἰ

ς Ε8έΒἴἰΙ

Ι
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rségůlzvaló тяготы ¿s lmädcarárokról. Nyomc.

N. Szombatban 1589 clik efzt. 4. R. ' Ez ellen írt'

az után Gyarmati Miklós egy nagy Könyvet.

NAD/INTI ¿yf/Nos. A' Keres-Nadányi Fa

miliából vette a’ maga eredetéc, a’ rifztefséges Tu

4dományok által maga't jobban-is meg-nemeíìtette.

Tanúlálhak okáért lakott Belgyiomban feles el`zten

dök alatt. Trájekcumban dlfputált de 3fm-e Belli

1658-dik éfzt. Leidában laktában írta és ki-botsá

torta a'Magyar Hißóriát Deák nyelven, illy titu

lus alattf: Поти: Hungarìcus, f. Rerum Налёт-{ватт

Cmpendium. Amit. 1663. 8. Ott a’ Magyar Ko

ronáról ezeket a’ verfeket írta: '

Genti: magnanz'mœ radium per femla Sídus

Clarins anne Solo, шиш: anne Sale:

Dum fulges gemmz'fque Vírís, te Prec/ide dudum

Patria рте/степа credidit qUe Deum.

E’ ìó Könyvetske meg-írása уедет: -tobbet hat Шт

könyveknél egybe olvafott, dítséretefen-is vagyon

ez ki dolgozva. . ‚ ‚

Mig idegen Orfzágokon bújdoí'ott az alatt az é

des Atyia Nadányi Mihály 1662 dik efztendö táj

ban az Fejedelmek fok változáfaik között megöle .

tent. Erdélybe jövén az Enyedre nem tégen plán

táltatott Kollégyiomba teccék Profeiîornak az Lo

gikának, ’Sidó nyelvnek’s holmi egyéb fzükséges

Tudományoknak tanitatáfokra, Orált, az linycdi

пазу Templomban a’ Tudományoknak öregbülfyekïb'l 1666

dik eiìt. De a' tanitáf'a épi'iletes és jó rendel folyó

nem lévén, fokat panafzoltak a’ Tanitványi ellene.

A’ Kúrátorok nem igen igazithatták а' dolgát, mi.

vel a’ Fejedelem Afzfzony. Bornemifzfza Anna` atyjaf

M 5 ' ha lé
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ña lévén , kedvezett néki 7s hozzá nem {брык Vég`

re ez a’ hír indúlcaránt'a: поду а’ Fejedelein meg-'a

karja fogacni; mint-hogy a’ Fejedel. ellen ‘pártolkœ

dó Urakka! egyec értecc vólna; a’ mellyben valósvágì

gal femmi nem vólt: azzal- ki iiefztették Erdélyböl,
es így oíìtán/hellyet: adott Tsernátoni 'PálnalL Ma~v

gyarra fordicotta vólt az Miza'ld Antal'Orvos Doktor

Könyvét, телу ‘vagyon a' Kertekn'ek дот-тафты, élu

литий], óltayòkról, a’ НЁМ/шей orvos-boßzaikról, Суй

тйтбк’ штифты. Nyomt. Kolofv. `mög-_dik ей.

eend. 4..= R. Vagyon ajánlva Bornemiíìfz-a Fejede

lem Aízi'zonynak. 1 ‘ ‘- ~ ~

NADASDI FERENTZ. отд Bírája, >kinelcf

neve Масс adanoct VilágY eleibe Deák és Nemen nyel

ven a’ Magyar Hertzegekröl `és Kírályokról, igen

fzép rajzoláfokkal és le-íráfokkal, a’ r`melly nevezte

шеи: машет Pott. Regni'Apo/îolioi Regumfg" Pri

ташт МШгапт-Нипдагт Dumm  « Norimb. 1664.

Fol. Hathatós fzép Deáksággal vagyon ki rajzolva

ezeknek a' Hertzegeknek virtuíï'ok.

шиты yÃNos. -Nevezeœs. amber vólm'4

jéfuitai Szerzetben, .Hazáiára nézve vólt N. 820111

batból-való, Rómában két Generálifîä mellettra'

Szerzetnek Nikkel és Oliva mellett Sekretär-ius vólt.

Eleonora TSáfzárne'nak g'yóntató Papja Bétsben. Sok

könyvetskéket адов: ki Deák nyelvcnaï kegyefség`

gy'akorlására tartozókat. л ' ` '

к, УМ: Cavittinger. р. 283.A ‘ .N1 ‚ :

МАНИПУАКГРЁTER. канате щам: ед Bel-_

gyiomba 1698. dik efztendö täjban maga kölrségén~`

_ - Y . Bethlen
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Bethlen Sámuel Ur, a’ ”гашиш, 1йсй1`па15‚гпа1|ёз.

nak okáért; vilìlzá-Jövén a’ Hazába, vólt azen Ur

nak elsöben Udvari Papja; annak uta'nna .lett М.`

Vásárhellyi, vég're Száíìvároli Pappa, a"ho`lort vé

gezte-is életét. Hires tanitó vólt, es mint valarni.

Krifoßomufnak úgy tsudálták a’ Prédikátziójit. En

nek nyóltzvan négy Prédikátzióji ki nyomtattattak;

mellyekben azrigaz Valláfnak Sz. Iráfon épiiltfum

damentomos Agazatai bövò'n és világofnn ki befzél

tetnek. Kolofv. 1741-dik efzt. 4. R.4 y д ._

Ezt a’ Könyvet Gróŕ` Bethlen Kata Ur Alìfzony,

néhai I-mperialis Gróf Szëki Teleki Jósef Urlítent

félö zvegye: nem tsalc maga költségén nyom

tattatta; hanem el tévelyedvén a’ nyoxntatás aláké

fzittetett íráfa Nádudvari Péternek, fok felêil-keres-`

tette egybe a’ Prédikátziókat, 'elsöben Udvarhellyi

Mihállyal a’ Kolofvári ProfelTor-ral rendbe kezdette

fzedetni; az ki halván belölle., az után-Szathmári

Sigmondal, ’s úgy látott nap-fényt az a’ drágaMun
'ka. Egy nehány efztenclökkel Vannak utánna> a’ Kö

leséri Sámuel könyvei közzül, a’ Nádudvari Péter

nyomtatás alá. fzépen kélìitett iráfa-is elö keri'ilt;

mellynek illyen тишь adott vólt: Idoqßég Utja. Ez

az egéfz Munka a’ Hit Agazati köri'îl-Való dolgok

ban ollyan, mint valami Tar-baz; a’ mellyben bö

vön találtatnak az ldvefségnek Kintsei.

NADUDVARI BENJAMIN Az АЬгид-‚Вё.

nyai Reformáta Ekkléfiában a’ Kriftus Szîilgája. Вог- '

fai I/lva'nnak a’ Zalatnai Királyi jóäâgnalŕ~UdvarBí-_

rán. és vanni @my kéféfekre т еду Кбпубхдё:

fes Könyvetskét, illy tituluilal:._Mennyei Udvarral.

v'valli Sz. Tarsalkodiís, az az: olly тщета: buagó .K'iinyörs

Мёд
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έξ/δε7ε, υπε:ΖξγεΕστ α' Μππνεί έ: ΠέΜί Πεἰωτπσιἱςβὸἰἔάἰα

]οΙεΙ›‹ιπ_ἴστ·ἔοΖό‹ἰό Βωῇιέ Ι/Συάη έ: Οχόηέψ ἐέτ Σί8_γαβα!:287

εἰ:ὅ|›επ Μαέο!ε βέτποΙσπι :ια έΖπ·ωά- Βάσηα€ Κε/υπααααι ΕΜΜ

/ἰ‹ι Ζ.ε!ΙΦΡέβιοπέυαΙ ΖΨάάτιάυαπ ΒΜάιπίππα2 &Μπιεπε

 

πε!ε;άε ακπαΙε πωπω Μεπκε2 εάψ2Ιωάπ2 Μοάπό Μἰπιἰσπ Ζέ- |

Μ‹Μ @Με !είτάκτακαΚ, πααςοΙε ΙεδΖτσέ€ε7εεπ Η ὐοπά£υάκ.

82ε:ΒοηΒ. τα. Η. Κἰ ηγειττ1τεττειτοττ πεπι ΓοΚέτει :ιι

ιιτέιπ ι761-εΗΙ: Μάτ. Κο!οΓνέι·ου, $2εΒεπϋε-ἱε ιά1]οΙει8.

ΝΑΘΤάΖΗ- ΒΕΝΕΒΕΚ Βοτοε-]επὅἰ Ρερ , ει'

ΙποΙοτε ει1%επ επ ἰὸὅΒετι ἰἐετι Μέι) Πεΐοι·σ1είτε ΕΚΙΝό

Πε ν:ιΙα, Μ ἱΠγ πενε2εττεΙ ε” ΙώογνεπεΚέι: @με

Ρα2£@ι Ι(εσ·ψη·έπ. ΜεΙΙγηοΙ‹ ηενεΖετἰ Μπι: εε ἰ8:ι: έε

Ματ εΙόὲπ ιπεἔ-ἰεει2ἱτό Ηἰτ Ριετ2δ οΚειἰνεΙΒ τὑΙεῇὸοι1·

εἐ8εὶνεΙ, έ8 ΜΜΜ Κόνοτό ίάΠΚεόεοε άο!εοΙ:ΜΙ ει'

δε. Ιτέε ίὶιετἱιπτ Πάει εΙεἰΒε Μετά. Νγοτιπ. νέτειά.

165·ι. 8. Π! Ι.ιιΙ~:ότε Ι)οέΙ: ΚὅΙεεόΒένεΙ, ει' ΜΜΕ να!

σου ηΜοΙνε. ΕΖ σ' Η1ετὅΙ ἱεειπ Γπόρ έε τευόεε

Κότ1γνετ8Κο. Α

Επσεκ ΙΜ νόΙτ Ναἐφ «Μ Σ)Βόεο], ει' Μ ΑρειΗ ΜΝ·

ΜΙγ Ρε]εόεΙεπ1 π1οΙΙετε Ρερεέδοτ νἰΓεΙΙ: 1δ79- Μ( εθ

τειπ3. Εοβνα 1694-ὸὶΙ: είᾶτ. ιπεΙΙγϋετι τπεἔἱε ΒόΙτ έ·

1ετόποΚ Χ1.κωπκ εί;ιτ.. Επ οΙΙ·γειτι πως), ΙΙΙγόε ΜΜ

νεΙ Ντό επ1Βει· νόΙτ, Γιο” ει' Μ επιπ:Κ ρ;έἀἰΙ‹έΙΙάεά

το πω;; Μπιτ τέτ1:., Ι(ϋτηζϋι·86εότε Κότ1γν-Βι'ιΙΙειτέΓέε

παω ὶτιόύΙτ, ιτπε8-νοττοτεττ εωΒει·τιοΚ τεττειτοττ. Ρο·

τωειπικ ιπέ8 ετυΙόΚεεετϋευ πέττιεΙΙγ ΡτὲὸἰΚεἰ:2ἰὁϋ. Ι

Βευ Μ” Ιζέτ, Μ” ει' Με τη·οπιτπτέε :Μ Κόίϋτετ1:

¦ 'νόΙτ π, α'~ Ι56νετΙωεστιάό ΜΒοι·υε ὶὸϋΙὡεπ ό” ηπει

τειάταΙζ, πέτηε!!γεΚ ρειΠ8 ΕτιεΒοΙἱυΓοΚ ΙπειεΙετε εΙτειά-_ -

πισω:: ΜειΒγειι· ΑττιΒι·οΠι1ε, και” ΤΠΗςεοπ νόΙΙ:

οι, ενεη;γτεαΚ Ιἰὁτιγνεἰϋεπ ΙεΙ1ετε!:1: νόΙπε ωσε

εΙενει1εόη3.

' ` ΝάθΤ
|

.
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АИСТ BÄTZAI узду Ватт M14'ril MS (mi.

vel .mind a’ két-képen lratik az a’ név) {гс verfek.

ben illy könyveLPHzfìórz'a a’ Vitez Húngyadz'` Этна:

Vajda'nak , Beßertze Уайт-тёще FÚ'prdnnyának a’ Mat

thias Király Азу/али fok kil/limb Icìílömb ‘viadalja ¿s_ßeren.

tséje. Nandor.- Fejér'va'r alan .Mahomet Вашим/с йЗЦе

megverettetéßz és a’ Magfyaroknak' ott nagy gyìí'zedelmek "s

jo' темам. 1570. Nyomt. Debi'.V 1575. 4..R.. Az

után-is fok rendben ki nyomtattatott.v . ъ

NÃNÄSI GÁBOR. Az e'lött Sáros-Pataki, ak

1:01- pedig Fejérvári Deák, [мы Tudakozdja; melly

ben a’ kegyes Lélek meg tanúlhatja az Щеп Órök

Dékrétumának bizonyos jeleit. Nyomtatt. Kolofv.

1675-dik elìt. 8. R. ’ ~ f

y ими/51 Isn/.4M sok emendö'k ат: N.

Bányaí Pap, adotc világra egy Könyvet illy titulus

Га]: Szü Titka, az az: az ember ßífvének {тифе ße

rim-való гоминидам e's annale kä'vetésébb'l ßármazott тет

tsalárdsa'gainak ki nyz'lazkoztata'fa és томам. Nyomt.

.1670. 4. R. Vagyon ajánlva a’ N. Bányai Tanáts

пак, ugyan annak költségével is vagyon Világ elei

be botsátva. Ezen Prédìkátziókban megmútogat

tatnak az embereknek tselekedeteikben-való fogyat«

кошек, és a’ bì'înöföknek magok mentségek vifz

fzá v`eŕettetnek. l'Jeles ñép könyv, Angliai nyelv

böl vagyon nagy'obb réfzént forditva.

мнил yosEF. Haydn. Böeörményi Pap,

Magyarra forditottala’ Huldvîknjakab lJános Tigu

-rumi tudós Profeíïor és Páp Uri-Imádságra lírotxt:

Prédikátziójit, illyen печеными: А: Imádsdgok

. f l ’ [тад

l
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шалаша/с, l:lz az: a" Sz. il/Ii-Altya'nknak, aoagy az

Uriмамаш .-'Titleaay Nyomt.y Kolofv. 1761  dik

eût. 8.'l R. 4Gyönyö'riiséges fzép Prédikátziók arra

 

a' шашни. `

- 'NEMEN MHHALT. szaioreio впитать
metiben V11538-dik“‘elìtt...`tanúlt azV ott-való Oskola

han,iD._\°.brr_:t_zenhen','Patakons Belgyiomban. Az

‘ Hazába _vileizájiivéns` lett Göntzön az Oskolában

Metier , 167.0-dik ст. az Ekkléfiäban Pap.,- ¿d'e пеш.

-fokára foñnan el' tizetvén, töltötte._az 1673-dik =el'z

tendöt .Debretzenben ,if onnan. Kolofvári -Paps ágra.

vitetett, az holottnagy íìorgàlmatolèággal 'e'sflmg

fzonnal fzolgált 1689- dik »eFLte'ndeig, mídön életének

LI~dik elìtendejében a’ Vilígból ki múlt..

Sok halznos Munkákot dolgozott ’s adott-is Vi

lára: ’

Í i) Ä' Reformáta титан lé'vb" Idoeßégriï.

. (2) lgazsllg Próba Köve. Koldo. 1672. 8. .

 (3) Igazság Próba Köoének пут- Pere. 5 - f

(4) ’Sida Grammatika. Fránéle. 1667. 8. R. ‘i

- (5) А2 egy тет Ällatban [доб Haicom Щеп! Személy.
._çknek mntató Tilkörei «Nyomn Koloffv.v 1.673.,_ 12. R.

.1(6) `anngyéliamnak~zvilágos Íîlkäreŕl. .. -' ' . , ,. .

.» (7)"- Evangyélioini Dminika,fvagy . iß'fVasári/iagpnba ren.

денет: Prédikátziók.; ‚тщета alsßéteßtyéni Hitnek Ä»

gazaiai шубу; ki Magyam'zt'atnak. f'Nymnt..Kolosv1 1 67 5.

4.- R. Az Eliildáró befzédben..'meg.mútogatia Apo

iloli ígaz Valláfunknak az Apoltolok-'idejek'töl-fog- f

.va-'valo meg-tartataßái., és так rendes Folyasát;

.emlékeziklzä Magyańêvhllzági Reformatzióróleisi,t Ez

jeles io, ¿M unka, ialïrnc-:llyel атак: ’s `meltán 'élhetneko

'is az Еву-112121 .Tahitók.„ ..1 naw. ‘2.1 i

- _ (8) Во-`
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‘ (8) Dominikális тащить Tóldalékja. Kolofv. 1686. 8.

?(9) ’Sóltárok Magyarázatja. Nyomt. Кайф). 1679. 12ь

(lo) Meimyeí Тат-Ми Kúltsa. Igen fzép, minden

alkalmatofságokra alkalmaztatott Könyörgéfek.

( 1 I) Наши Centuria, az az: Sza'z Наши Prédiká

гите, mellyeket minden rendben ’s (гидрант; lé'v'o" emberek’

ßl-temezteté/èk’  alkalmanysdgdwl т ’s el-z's топали. Ю)

lq/ìz. 1684. 8. R. ‚ ‘

(12) Prédikátori Eröße'g. '

(I 3) Catecbetica Dominica.

Számlálja mind a’ ki nyomtatott Könyveít, а во;

’minikális Prédikátzìók Tóldalékja nevü könyvében,

s mind azokat a’ mellyeket már el kéfzitett , és 1636.

dik ст. nyomtatás alá kéŕzen Vóltanak. Illyenek: ‚

(1)»Az Ápcßolok Tselekedeteikr'âl irait Könywe, és a’

Sz- Рад minden Leveleire ( a' ’Sidókhoz ш Levélen

kívül ) i'öfuz'd Magyarázat.

(2) Két Mfcellanea Centuïid.

(3) Egy Innepi Септима.

(4) Profétai és Арфа]! Refarma'ta Удиви óltnlmazó

Рифма. ~ e ‘ _

(5) А’ `îléfus Krifius Отд/с I/lense'géröl kiedlt-képen-‘való

тащишь. ’

. (6) А’ fïéßis Krißus Orök Ißenségc't tlzgadó Enyed'

Könyvéyzek Prédikeítziókban-‘való meg-tzáfolmiáfa. ^
(7) Evángyéliom'i Igazság Sajtója; mellylienI 'egy Sodoma

begyén tezmett Szb'lö gerezd megjìzjtoltatott. ' к ‘

‚‹ (.8) Мазут Kareebetica. ‚ ..

' (9) Nabugodanozbr паду ШМ-Кёре. (а) д:

Hogyl ezek a' nyomtatás alá már el~kéi`zitett Mup

— - ' y kák

(а; Laid 'a' ватт; Préeikáiziók тамада Еды-игр

шиит. '
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kák vagy-a’ maga Fija, чаду Fogadott Fija, vag`y
máfok által ki-nyomtatódtanak vólna: {emmi jelét

nem láttam. Azért jó az embernek a’ mit ír magá

пак ha lehet ki nyomtattatni; ne»- hogy máfok fói.

cáfnak квашни, es а' путан “rán шмыгать

Meg kell itt azt-is iegyezni, hogy» vólt: Kolofvá

ron másNémeti Mihályds, a’ ki lett: Pnofeiïorrá

1696-dik efzt. meg-hólt pedig 1769dik efzt'.

 

NE'ME TI SÄMUEL Kolofvári Profeiror. 52:1

letett Èzathmár-Németiben 1658-dik efzt. a’ kinek

k¿des Acyja vólc N. Szombatì Sós Márton, Bétsben

-tanúlt és nevekedett tam'llt ember, a’ ki lakását

helyheztette vólt Szatmár-Németiben. Tanúlc az

Hazájában akkor {ìépen virágzó Oskolában, . Kolos

várt, az ùtán XXII. efztendö's korában Belgyiomba

menvén: Leidában, Trájektumbań, Fránékérában.

“Vifzfzá térvén a’ Hanga, lett elsöben Udvari Pap

a’ Bánñi Diénes Ur Ozv'egye Udvarában, nem ‚Го

.káralaz után 168;-'dik efzt. a’ Kolofvári Kollégyi

orñban Profeíî'or. `De a’ F5 Rendek' tetiìéfekbôl

az ifju Арий Feiedelem mellé adatacott 1693 -c'lik

efìt. hogy tanitsa a’ Hitnek Ágazatira. Profeíî'ori

îHlvatala mellé'onnan 1695clik ef`zt, vifìlìá jövén,

fok változáfok közöct‘XXXlV. efztendök alatt min

den-f_éle Tudományokat azon Kollégyiomban feré

nyen és 'hafìnofon tanitott, ’s Hívaralát jó lélek~

kel follytatta.` Az alatt adotß ki egy nehány Копу

vekec Deákf’n`yelven. Е2е1‹"а201‹: - -

^( 1) DeIPerennidnratz'one Mantis. ' -f т «

п (2) De Regno Dez’.

\ (3) Metapbyjìca Reali“ D; Dee, Llame, (у Cor

pore.

(4) M0»
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(4)' Maß: Explicatus, feu: Cerimoniarum per quen

latarum deteEta veritas. Claudiop. 1696. 8.

(5) Epißola S. Pauli ad Hebrœos explicata- Franck.

1695. 4.

(6) Commentarius in Prophetiam Zaebariœ. Franekerœ.

(7) In Danielem, Malachiam etiam elaboranit Commen

tarios; qui editi non junt.

LaíTan lali'an a’ máfok fzolgálatjokban el fogyván,

meg hólt 1717-dik efzt. Karátson Havának XVII.

dik Napján. Maga. magának illyen Epitapbiumoz ire;

Me genuit Szatbma'r; Urb: Claudia fwit adultum,

Traieâtum Эпитет, Leido4 Franekra dein.

Claudia at Urbe пашет ехсфёеп: matia'vit bonore,

Мула Lingvarum guar Cananœa флаг.

Hellafque 69” Sophia, mox Numinis eloquiorum

Poß prorum duâtum Prineipu` Apaßi.

Munere quo funïtum, Urbreadem max alma recepit,

Et jußït тати munus obire prius.

In quo ter denis quatuorne ßuentibus annie,

Quad feci id fecit Gratia та Dei.

vÈfam fraítus euri: mœrorumque agmine, Mentem

Commenda Chri/to; debile Corpus bumo.

NEVErLEN KôNraEK, a’ menyeknek non,

vagy Forditóji a’ magok Neveket bizonyos okok

ra nézve fel nem tették, hanem el-halgatták. Ide

tetŕzett hogy téteíTenek az idö' ùerint, a’ mint Vi

lágra jöttek.

(1) Cantionale, az az: Наша: Énekes könyo; телу

ben kìilömb kälömb-féle др dolgolc ‘vagynak nyomtatna a'

Magyar Királyokról. Nyomt. Heltai Grt/pdr. Комнатка

1574. 4. R. Ebben fzép egyb°e ùedett Hiitóriák

vagynak mind verfekbeäoglalva. ‘

(e) Paz.
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(а) `татьфлииндощд ‚тет Dtiséretek. Debrerzenb.

‘1590. 4. _ . .

_(3) Едет dolga, az Eûcr Könyve Vagyon verfek

be fogllalva. Kolofv 1577. 4. R. f _ ‚

_(4) `Е‘идтшё!1071101: ésl Epijioltík, mellyeket eŕìtendön

kénc min-den Vasárnapon fzoktak olvafrii.` Szcbcn.

i 1597-dik efzt. 8. R. -

‚(5) ЗаёрНШбтш а` töke'lete! Áßßbnybállatokról; melly

n' Piutárkusbóifordicarott Magyar nyelvre. Ко

`1_0f`v. 1577. 4. R. . . '

(ó) _gelesßëp Htl/fória ke't Göräg Hertzegekr'o'l, er'És Ä

ja'ksról és b'ötts Штаты, 'mike'pm шпаг/гелий és perlekcdtek
ar’ To'borban az Ágm'nenmon Kz'rály ei'o'tt az eros Ákbílles

fegyverefelett. Kolo/Iv.- 1592. 4. R. ` _

(7) Solomon Kiráiynak a’ Ваша Fшт Markolfal-fuolí

tréjolbe/.deének Könyee. 1577. 4. R. Ez költött never

séges Hiítória; de elmés Tanuságok vagyhak benne.

 

(1) Лиф—мыл; a’ Шар-пущей Indio'bo'l és а` No 

темы}; az Evongyéliom terjcdésér'o'l t'rott Lewelek Leusden

Запиши az Uitra'jektoini Profeßòrboz. mellyek Magyar

т farditatfuán ki adattak Коши. 1694~dik ф't. i2.

(2) Liturgia, vagy az Ur Vatsorája ki (201361

.tatásának 'módjárók meilyec так а' Tifza körûl-va~

ló Papok meg-egyezerc akaratból. Nyomt._1655. 8.

(3) Hunnus M iklós Lubékai Püfpök Könyvets

kéje. Magyarra forditátott illy tituluffal; каш: és

ßindameittoiiios Trakto; nieliybäl a’ kegyes olvasó a’ Ro’.

moi és Evangyélíkft тафты itéletet telnet.ŕ Nуотс.

“1690-1111: eût. 12. R.

(4) Hornius 'György a’ Hiíió'riában hires Lei

дай Profcffor. írt'égy Könyvet, Imellyet,nevezett:

Sz. Genealogiának; a’ mellyey; Magyarra forditott és

. i ki bots'á
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ki botsátott P. j. Váradon 1658- dik et'zt. Vólt
Váradon azon idöben Profelfor Pil/pöki Запах; Pap.>

Pianoki 3221105, mellyik tselekedte, bizonytalan.

(5) Gyúla- quériiári Páterek adtak ki a’ Kornis

Kata' Haller jános Ur I-Iázas' Tárfa költségével egy

illy nevezetli könyvetskét: Sz. Irás Summaja. Ko

lol'v. 1,6 95. 12. R. Igen fzép betükkel vagyon

ny'omtatva. ' `

(б) Elfen Miklós lrálìból vagyon forditva.E 4Nagy

lila kis ß'ikrdja, Lojola Sz. Ignátz Exercitiuma. ‘Nyom

tact Bétsben. 12. R.

(7) З’фиа Páterek Тише, а’ magok iráfaikból

fzedegettettek. Nyomt. Magnovárdiában. 1657-dik

efzt. 12. R.

(s) Papi/fak manina azdözéßf o’ шиши, телу e

Kérdésben magyarúztatik-meg: Ha flîiballé valakit гутт

kal V'Valla'ß'a ke'nßeritmi. Anno ConfortaMInI KaLDe.

Jofue XXIII. 6. 12.. R. °

(9) MeifnerBóldisár Vitébergai Profel'for Kato

likus Válalìlza az Esávita eretnekek Kérdéfekre:

Hol Íuólt intbérus el'o"tt az. igaz Vallas? A’ Pápillák kö

zött ùorongatásban lévó igaz Évangyélikus Kerefz

tyének halìnokra adatott Világ eleibe 1627- dik

efzt. Magyarra forditatott 1690-dik ezt. 12. R.

(lo) Polgári Törvények; rnellyek a' jufliniánus

Törvénnyei {ìerint fzedettek rendbea’ Bibliából.

Nyomt. Debr. 1610. 12. R.

(11) Skotodulos ¿1D-'afanes Bgße'lgetáfei; egy Ма

gyar könyvetske Illy'titulus aiatl'.: Атак Ьёз fejü ¿S

il., fam, fene ße/nán azi barßnnyoz ’s drago kooala fel

„дышит tJawlzna Rabillonnalz, телу az '1i pardznasagá

mk „rf-1y quárba галди rel/ŕgltli „мышата: meg-re’

ßeo-:ette a’ тете]: lakozóit., mezitelenségének Til'köre. Ny.

A671. 8. R. N a. (12)
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‘ (ф) ышма'тьгг Шт Trója Va'rqfsdnak tz'z

ienaêkigmzó шедшим; г: aaadamaii. [топ 1 569

` dik fanyomt. 1656. L'ötsén.. 4» R. .

_ (13)? роптать Üdßár Нимфа, miképen az Ё

`Fijdt Qleétziafna/i hét bills Meßerek által штат a’
iijfießégeg штатам. Lötsén.v 1653. l4. lì. Ez

Vköltött Hißória s. deazmútogattatik benne, hogy

a* Зоной Alìfzony, melly fok ártálnias dolgokra

veheti alFériét; véshogy `а' tudomány, rhelly fokat

hai'znâbd Nemes шиш.
I (14)' Magyar Esópas, az az: Esópiyìzak egç'ß’ élete

‘éq fabula'i; тиши Göi'iig nyelvblil Dèa'kra, Deákból N'

. чтет, Németböl Magyai'ra forditottak. Lötsén. 1673

dik efzt. 4. R. `

‚ (15) Fortunátafról irait Др nyajas be/íëdü Hi/io'ria.

1651~dilc ат. 4. R. _ _ l

n(16) Kegyes tselekefletek убит О]°оёпу1её]е. 12. R.

(17) Temeeéß Pompa a’ néhaiTekineetetes Nagy

задов Gróf lkrári Bethlen Péter 'el takarittatáfa al

kalmatol-'ságával egy nehány таинств Orátzi

6k. Várad. 1646. 4. R. 

\ (18) Liturgia Claudiopolitana, az az: Közönsége:

Еву-МЫ ßolgdlatnak тифа. 1678. 12. R. `.

(19) A’ Kereßiye'm'r Tadománynakt даем fiamma/a;

тону а` Termali/és 'Ibrdai közönséges смятым 1562.

е: 1563-dik eß't. közöiise'geßé тётей. Patak. 1655-dil1

eht. Иву! tartatik, hogy Medjeů Pál, a’ Lórándñ

Susanna Papfja forditotta Magyarrá, és botsátotta

Vilá fa»

(go) Ki teit Tze'gér,_ ‘melly által fel тиши дыма.

. if, miaémü ротам és тёще: tejet fejtL Kei-eßwlri P41 Er.

délybeiiv egy шиитами}: tömleje'be ;' ne'mi'l nem». gez-del.

herga трёп n'ó'tt , Маш: tebeneknektölgyélibl a nekarlêígtm

. и ez.
ь . ,‚.



.‚ . .-.M „NÈZÈ i5?

ßületett ' tsetsemìi `:Kereßìyémzekáßipìatäsára.' 'Pofopbam

1640. 8 R. 'L ’ “ ‘

_ (211. Magyar> or/fág Рам/ед, `Nyomt.. Kafsán.

1620. 4. R. Vagyon a’ P_analìegyeńefebben af

orfzági Püfpökök és PapokA` elleh,4 a’ kik mind à'

Vallásbélî íìabadságot, ’s mind а:‚'во11;1аьдц a' jó

rendetfel forgatják'. `‚ „ "_' - " “ _

A(2 2) Szivek Нине, avagyKrìikus Urunkmfzenlvè

désén ’s halálánfoliáfzkogló könyvetske." Tsikban.

168 5. 8. Rl Vagyon ajänlyaQApór,Iilzvánmkjï

( 23) Apologia, .а2 az : Mentségreçvaló 1124533}; i.

Миша вьттштатиап okokból ke'nßèrittettenek Tse/J 012°

ágnak -mind ba'r'om Statufì, kik az qulfatsora'ját. mind

a’ két Жён ашг oeffik; magok' óltalma'éŕŕ balla: foga'dni.

1620. 4. R. ‚ _
' (24) Rövid de igen bizonyos Relativ arról',” `im'ke'ni.’

e' jehen-'való 1634-fiik ат. AlberçasJ/alen'ßeinef Ц 74121: ‘

Ferdinand FÜ- Generálißimußa megébiinteuetett. I_.Q'uchl

1634-dik eiìt: 4. R.' l Y ‘ " 

(25) т, Ма1<`‚231‹1 hangen mamar; Ve.

те: wmf. Ан. 1666. u. 3K1; Páœrfrafa,ivailás

felett-való Vefzekedés. _\ ` `

(26)` Politika Риф/{ад okoskoiiás Идёт-шт rende:

élemek Pëldájain_ngeilyet,*galamelly Y[/ŕenét, шиш, Ki

rállya't' агнца/аз zìfgazfdn'f_lîwïtìil New; ember. ‘ G. C._ L

Deákból Машина fordiwán', a’ _nza/lain“ Udearisdggalltel- ‘

lyes ЕЩЕ Fijainakemiéjekbez тещи, дьйгднфбабдгпщагэ

jok és iudâmdnnyokj.',nzegjobbitásáïa тетей; ,_

167,448.1 ’ „

1“(2:23 А" Vigaßtalayoknak baßzo; идиом 'af' Áîelki

Hartebfm; 12. ' ' . „ _ l ЩИ;

(зад ` Tefiírokrrabgifgokb'an'ńyemorgìíknak ЕШЬ/ем kiÉ

"Q _ N 3 Lengye `



initiierten» o "realtone frenar. reintegrare,

'Krimben мышь, Nyomt. Iz. R. " д. "

 

i (1) “А”n Unna any Kif/tonie ‘Te/tonnen.

gno/t r.Giiriig nyelnblil топит Magyarrìi forditat'ott,'A ё: пё

melly шиты, érlelemreßilgalo (Magyardzatokkal, azen

Ней! mindert Kbnyfö ét Level eleibe.te'fêtet_t liaßìgo; ut' mú

ИЩИ és közönséges Elfo'l-jdró дюйм kt' таща“.

‘Lïaúbánbaù Sil МКМ: betujieel, Дум—(ИК ЬЁЕЦЁЗЗК.
'Kik munkaîvlkoçltanakl ’ezfV Leubëní .Í'Ieltameátórńnak

Magyarpyelìreñ-yalók'i I’ada'tgçísábari ,o -nia okat'îmeg

`riemjïjelente,tték.`. ` Akár. kik/vriltak, túdâstegyes
`çr-ribei'eknek bizorlyitja tselekedetek".l ` _ '

(a) Ärnd gano: >igasa Kereßtye'nre'grÚZ irott` négy Köny

`finer'. Magyàrrà fòrdíttattak лиман efzt. 8. R.

. (а) ¿www? 'ereïeßyën «fl- В. C- nI"rl’fl§¢1’eos.`Keio'

щепы. " Kolofv.`“1747‘. la. R.. Nyomt. M.`_Gróf

'EöldvzárígrsebeëUrßůùony., Gtóf Túldalagi Mi

’_hály"‘Ur zvegy'e költségével. „ „ '

.§41 Аида/гала Koigfejio, ара: ila" Hitnek azen valla'

p1'‚ man@ „Зам R. `_7raßnraak1'I/;alk кетгут, az

лимитам; Gyi'ile'sben 15.3oîdik -` ¿Kil-2 5. 3fa

Áel olifanten. ¿.„Moeegrtlf kij 'ignoranti затем

i 1746- ‚12. R.

_<51 Hoare' ¿s ¿irlanda renderanno oe. Élie elm
'_t'zélozó'ësigazrágot ¿letali ‘lelleele'»ldpldltittnale.jA `(1,721. 1 z,

’ МагёЬап {дв1а11а`а"‚В‹3шёй МаЦйГпак fundamento

náir'. Se "kunnen 'voetnoten .es noem
;nákotj mellyeke't Vifcoifmzilriak a’ Pfoteitánibk'elfen. '

. (бы Kon orienteren ггг.1<ёпхщ„ше"УЬёпи шт

ветви а’ mag'ókkal "és vetemériy'e-kkel báńni' elö a
шик, ..Koloi`_vj_.,.1732,.Ä а, R., ` " " " ' i

(t) A" шпарпак тщась" Sanità-vilo lié-ee

N
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_t-yén Elméikedéfek; mellyek Ánglíainyélvendratcak

Lukáts шита 52. I. M. Doktor álßal. Debretz.
1758~dik etìt. 12. R. l . ‘ f

(8) Manni János Olafz nyelven {гс valami fabulál ~

Elmélkedéfeket a' Paraditsomrol és a’ Gyehennáról

’s ezeknek, örökké-valóságokról; mellyek Magyarra

fordicattak, és ki~is nyamtactattak lio'lofv. 1712

dik eíìt. 12. R.

(9) .Neuman Gti/)dr Boroleói Pap írt.ŕ vólc еду kia

K_önyvetskét, melly Magyarra i'ordil;atvárx~ печей

tetett: Imddságok ищешь Nуошпассацоц Pofonb.

173.7- 8. R. 7 “

(lo) Ofterváld Fridrik.]ános Helvétziáhan Ыеоо‘

lsomi >Lelki Таим, т a’- K'erefzryének közöm az

idö' {zel'inll uralkodó Ronolottsägnok` Книге/511231; тег—2

Iyer Magyarrá `forditott'ak és ki nycmta'ttak Debt...

1745~dik efzt- 8. R. _ ‚_ y.l -

.(1 1) Platzette János a* Kuppenhágeni Frantzîa Ek- .

темпа]; Lelki итога, adocr:v ki Iegy Könyvet. »f

melly Magyarra fqrditatotc is ki adacçtc- illyfnéw

vel: A’ Kerejftye'n ‚аммиак, avagy Erkältsöknek, tudûv’

mánnyának röfvid fummdjo. Debr. 175e. ‘8- R.. . ' " Í'»

1(12) lSolorom' pires Tyitkmony;~ mellybqa’ Rómaï Рё

piûák öröme bé rekefztecnek. Ыуошсаспа. Kßfsám'

1719. 8„ЭВ.‚:"Уа1ашй jubiléufra iron;` .Magyar ver

fek, ellen-x jsákA eztv -а"р1гоз. дщёйу‘ЫНеСЁ a’` паду!

eröltetésben.verefedett-meg. _ K ‚. ь . f

(i 3) Szakáts. »Metierségröi йоге Кёпучеззйе.„К9т

100". 1745211; «Ray ,Lift-„1.5- . ‚ . к. Í ’

(14) Hoera. az az:_- материей винтика БУЙ!

ladotc- miki, шнуеь аддвдьш;штифтами

Szashmämkïámiäába@ ад? Усы; Miàztiy .udafvcaló.-Es.i:¿.

geref: пардон .Leá-nyára [Iori ютамядам? еды

1;.; 1; N 4 Julius*
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Juliufnak mál'odik napián. Melly .miatt mindiá

meg-holt. Nyomt. Kolofv. .1716. 8. R. Vagyon

ajánlva a’ Nagyságos Béldi Susánnának, Veífele'nyi

Pal Záleós Ur Özvegyének , _kinek költségén-is пущ

ъацасосп ki. Vagynak itt ezen nagy Patrona Afz

.fzonynak verfei és a' meg-keieredett Atyának ví

gafztalására Levele-is. Ezen könyvetskc'ben fzépl

Elmélkedéfek vagynak, mingi a’ Filoiofìa, ’s mind(

az Щеп befzéde Izerint az Egi Tüznek, Tüzes ésl

Tüzetlen Meny-könek terméfzetiröl és Munkáiròl. _l

(15') Zengedczîí Mermyei Kar. Rigi és тощи: ßêrez-l

шеи: vdlogatott тет Dltse'reteket és lelki Enekeket тлёй

ban foglaló Gradual. Frankf. 1743. 8.

_(16) Rövid és hiteles le iráí'a az Щеп itéletinek,

mellyel 1755-dik ем. Fôld indúlás által Portugalli

át és némelly más Tartomán'yokat oftorozott. Пуб

савсасос; 1756. 8. R.

(17) Ars beate mariemli. Bóldogúl-való meg-halás

- nale Meltersége. Mellyben le raizoltatik, miképen

венами embernek magát ’s Felebarátiát a’ bóldog

ki»` múlali'a el kéfziteni. _M_elly Sz. Irasból és Ekklé.

fiai Hiítóriákból fzedegettetett. 1753. 8. R. .

(18) Idvefség- Ronde, a’ Penitentziáról és az Ur

Vatsorájárol-való oktatás. 12. R. . .

<19) Imddságos- Könyvetske; melly az Uton-járók és

Kereskedök hañnokra íratott. -]énáb.' 173-5. 12. _Rf

(zo), 'Sóltároknak négyes Nótájik, ésa' Hármo.

таз Eneklélì'öl-való röyidl Tanitás. Debt. 1743. 8.`

(21) Geográñal Tudománynak elsö kezdete. Há

láhan. 749.-:iikf efzt.~.12.~=‘R..c . `- .

v(21,2) '.'Kolofvìári yKi'111yv`ez¿'>`:« .ilzifi'zrlekv «Hiftóriáju

meg-iratorelaz .ott-való'Pâter. катками. Кое‘

lofv. 173'5..12.\R. . .. ' г _.;...l ‚д. ‘

' ' `9 ‘ l í'_ (23)

к“
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(23) Száz -és négy válogatott Biblia-béli Hifióri

ák; mellyeket az~ O és Ui Teůamentomi Sz. Irás

okból egybe fzedett Hübner `lános, Magyarra for

ditott F. P. MA. TH DE. Ваш. 1754. 8. Км "

(24)«5е11ует ereíztéfnek módja; elégséges le frá

fa annak, mike'pen kellefsék Eperj-fákot es Sellyem

ereízt'o" bogarakot fìaporitani, Németböl forditatott

'Magyarrzn Szeben. 1754' 8. R.

('25) Ha'zi kiilönò's orvofsdgok; mellyek az orvofok

пака] fzúkölködöknek fzámokra az а. ь. с. Ьесак

rende fzerint fzedettek egybe. Nyomtatt. Kolofv.

1761. 4. R.

(26) Erdélyi llfíe'betske; melly a’ Méhekkel-való bá~

náfnak titkait és Meíìersége't rövid fummában fog
llìlvárŕl,l íìemünk eleibe terjcfzti. Kolofv. 1762. 8. л

(27)V Recipe, az az: a’ Ros virágjának fokféle gyó

gyitó Найти-61 és ercjeröl. Tslkb.`1758. 12.

моск/ш мАТТМз. A’ ser Réie meneer

N. ‚варю: Рар, és а‘ накатаю Ekkléßáknak Püs

pökiök. (1) Angliai nyelvböl fordironra az LI-dik

’Sóltárnak Magyarázását, mellyet nevezett Idvefség

Kapujdnak. Nyomt. Kolofv. 1672-dik eût. 4. R.

Nagy Vaítag Könyv., fzép Munka-is. Vagyon aj

вант Apañ Mihály Feiedelemnek; és némclly U

raknak.

(2) Lelkí Próba KÉ: mellyea az Iember mind magdt ’s

шлам; meg-tzirkdlbazja; feit Наш Ne'pe'nek-is Szene ú

га: mútatbat az egyenefm-‘való jard/ia. Debr. 16 51-dilr

efzt. 12. R. Vagyon aijánlva Kerckes Mihaîllynal;

éS Feleségének, Bagoly Katanak. -

OL/ÍH MIKLOS. Neve-{zerint ugyan Óláh

~’ N 5 nem

 

/
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nemzetségblökvaló Vo'lr а шиш maga-is le írta ma

gát , ’s Forgáts Ferentz-.is az Hiiìóriájában. (а) Szü

letett Szebenben I493~dik eiìtendöben. Serény el

"inéje és i'zorgalmatos tanúlái'a álcal arra ment, hogy

’ még ifju=korában Pécsi K'ánonikus lenne 1518 -dik

ст. Egri Püspök 1548:dik ei'zt. ' és ofztán I'Qkak

nak bofzuioki'a Efzterg. Erfek 1553- és Primas. Erfek

újváral: kezglette vólt; ugyan` a' Törökök ellen az

elöcte-‘való Erfek'épiteni; de ö vivén tökéleteí'ség

re, отд-щита kezdett vóìt hivattatni. Mikor

az IV~dik Pius Pápa meg-engedre vólt a’ Magyar

oknak a’ _Ferdinánd és Makûmilián kéréfekre, поду

kén hin alattélhetnének az Ueratsorájái'al 1564

dik efztenclöben a’ Makíìmilián Király paramsglat.

jára ezt а’ Pápa rendelését ki _hírdette a’ maga keze

alatt-való ТагсотапуоКЬгш7 (b) Deák nyelven а

>c_ioteVilágral, helmi Könyveket, némellyik'ugyan
hólta utánlett közönségefsei.l ~

'( 1') стоит ас Cbri/ŕiánoe Religionis- preecipua выделит

Capita de Sacramentis, Fide ü'Opéribus. Vien.156`o. 4.

Hungaria, jive: De омуты: Gentis, Regionisr/ì

ta, 'Dini/ione.,l 'Habitn aigue ofportunitatibus, Liber jin.

Щит. ; . .

g(3) Attilio, five', De Rebus gejiìs Ä/ttìllee, У

Meg hólc, 1568 -dik efztendölp.v `Eletének LXXV

dik ci'ztendejében. _ `

- Окомпылgomas. verfekbe eedœ mirri.
piu'l:lr:urr.ot:,v4 és Víägra boçsát'otta Lötsén. 41648,

-QL Manus ¿MDM/s. szebeni Fö-Pap

(а) Vid. Hang.Y Cap. XII. Гоп; in Hifi., Libr."

X115@ XVÍ- ('12) jl/ïvánjì'ëld (15.1156. 1361524: МПа“

. - ‚а

1

шт Hang. р— 483; Í 5
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Kapitulurn Dékánnya, mikoron Barth Krefcely a’

Száfz Nemzet Püfpökje, látogatná és vifgálná az Ek

kléíiákot, ’s Szebenr-is` 165o~dik efzt. mondott el

egy Prédikátziót, a’ mellyben elö adta a’ Szŕlliz'lîkfÍ

kléíiáknak, mellyek a’ Szebeni Kapitulumhoz tar

toznak Reformáltatáfokat mint kezdödött, és hogyv

ment elö. A'ì [пену Prédikátzió több oda tartozó

dolgokkal együtt, ’s holmi Monumentumokkal ki

nyomtattatott 165o-dik efzt. 4. R. `

OROSZ FERENTZ. Rem'ete Pál rendéböl-va

ió Szerzetes; azon Szerzetnek és Szerzetefeknek

Hiitóriájokat rövid fummában foglalta Deák nyel

ven "s ki botsátotta._Sopronb. 1747. 8. R.

oRosZHEGrI ,MIHÄLr Deák zetelen Роем,

a’ Fenyö fának hafznos vóltáról, és a’ ’Sendely tsi

náiokn'ak кепешесез мипмдокгдиаю limone: fr:

és botsárott emberek közzé. ` ` Nyomt. 1655 -dik

efzt. Jeles {zép elme'syerfekkellvagyon írva. Vad

erdö'knek fzelid élö faja.

OTROKOTSI Faris FERENTZ. Rima-Szétsen

fzületett Magyar oriìágban, tanúlt és tanitott mind

a’ Hazában, ’s mind az idegen orfzági Oskola'kban,

. nevezetefcn Trajektumban. Rima-Szétsi Pappá lett

az Hazába-való vifzfzá jövetele után; de tzitáltat

ván ö-ia más Helvetika és Auguftana Konfefiìón lé

vö' Papokkal egyetemben Pofonba a’ Vallás dolgá~

ban 1674-dik ст. òtt' meg-fcntentziáztatott és a’

Нейрона Gályákrael adatott; Orman a’ Belgyio-

mi Hatalmas Ordok kegyefségek és fzorgalmatofsá

gok által'fok fze/ngedéfei ptán ki fzabaditatott; rnëtL

Belgyiomba és Augliába, egy ideig ottmúlatozott,

. ~ az után
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az után jòtt Magyar orfzágra, és ott Gyöngyòfön

’s Kafsán-is Papságot vifelt. Катай Papságából va

larni becegségének alkalrriatofságával máfuvá tétetett.

El ment az ucán ifmél: Angliába és Belgyiomba, és

- ott valami Kónyveket Világra bonsátott.

Hazájâba jövén ifmét Magyar orizágba, azzal

kezdett álmadozni, hogy Щеп ötet váiafztottavól

na Közben~járónak5 a’ ki meg-egyeztetné a’ Prote

íìanfokac a’ .Római Katolikufokkal. Mclly- igyeke

zctét: máfok hellybe nem hagyván, áital ment пуп

ván a' Római Katovikufokhoz, egy nagy tzérémóni

ával~való Prédikátziót. tévén a’ Sza'zadik el vefzett

`Iúhról. Esígy minek utánna minden nyomorusá

gol: el izenvedett vólna az igaz Hitért Vallásért,

annak utánna el hagyta. Confeßori nevezetet ér

demlett vólt ’s vett-is fokaktól; de a’ maga

Példájával meg»bizonyirotta,_hogy tsak addig áll

az ember mig ‚Щеп tartja. Által menetele után egy

ideig úgy motskolta'költött hazugságokkal a' Ке

» formáta Apoíìoli Valláit, mint-ha azt foha nem

tanúlta vólna, és mit hidjenek nem шага vólna,

íráfa által olly modnélkül való fzinekkel Реймсе,
mellyet az után maga-isl meg-fzégyenlett. A’ The-_l

ologiában, Filofoñában, és Jusban Doöìori titu

luft és graduít vect ’s пуст: magának; de a’ Ró

maì Vátikána Bibliotékában a' Bibliotékáriufságot:,`

a’ mellyel: igen kiván't vóina el nem érhetett. Во
roleóba menvén azl Biblia. nyomtatásjra fiferzett

Tipográfrai мышек, a’ mellyec az Anglufok és.

Belgák adakozásokból a’ végre ventek Vala a.’ Gál

Iyákr-ól meg-ñabadulc Papok ’s ö-is адовы együtc,

hûgy _al Magyar Bibliál; _ki-'nyomtafsák ‚ @Ladça ’54

° таза
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maga kifilönös, halìnára fordította. Idövel Nagy

Szombatban töltötte többet idejét, hol _lult tanic

gatott,` hol pedig föképen írogatott a’ Káptalan

ban holmi Magyar Hiftoriára tartozó dolgokat, Le

veleket I'zedegetettrendbe ’s 'a’ több. mig 17x7-dik

efztendöben meg-holt. . `

Ado t~ki fcles fzámu Könyveket Deák és Ma

gyar nyelveken mind Református korában ’s mind

az man Római Katolikus korában. A' mellyek e

lö fordulnak ezek: `

(1) Kereßt ат: nyögìi Magyar Izraelnek bald adó és

künyörgli [тату Nyomt. Kolos. 1682. 8. R. ~

(2) Idoofséges Beß'e'lgetük, némelly válogatott Sz.

Irásbéli hellyekröl Prédikátziok, mint Sodoma vét

kéröl vefzedelméröl, Tántzról 's а’ több. Nyomt.

Kolosvárt. 1683-dik efzt. 8. R.

(3) -Azötödik Angyal Trombitájáról az Jelené

fekröl írott könvben Deák nyelven. Apocalyptica

Tuba Quinta: тат, pragreßilmâg9 interitum Loca/laram

- решает. Amft. 1699. 8. Itt a’ mélységböl fel

jött sáskákat magyarázza a’ Római Ekkléíìában наЪ

ló fzerz'etefekre, nevezetesen a’ `Iéfuitzíkra. Va'gyö

aiálva Villámnak az Angliai Királynak; a’ melly a

iánló Levelében hofzason le-írja és panafìolja az ak-,_

kori Reformáta Ekkléûának Magyar orl'zágban va

ló 't'ildöztetését ésfzorongatását. Irta vólt Gyön

gyöl'r Pap korában 1683-dik ст.
V(4) Némellyek az Koktzéjus fententziai ellen {zol

lottak, mintha o' tagadta vólna, hogy az Щеп

meg-botsátotta az O-Teílámentornban élt Hivek

nek bì'înöket, annak alkalmatofságával KaII'ai Pap

korában 1689-dik efzt. irl: egy kis Könyvet; mel

lyet nevezett: Sententia Media ас Paczjicatorla de Re

f mi zone



206 ` i

mzßîone Peeeatorum Veteris 65° шт Tie/lamenti Fideli.

um   Ám/Íel. 1690. 8. ` _

(5) Irenieam fea Рит Con/ilium pro Unione 659 Сопит.

dia ad Fratres Proteßantes ~ . Franck. 1692. 8. Ma.

gyar orizágbanírta vólt 1682-dik'efìt.

(6) Quelldo decantata: Ubi {Едет Ecclé/ía Reforma.

ш ante Lutheram, Zwinglium ¿9” Саммит. Ämßelod.

‘ 1661- 8- Vagyon aiánlva a’ Magyar Királynak

Jósefnek. ' 1

‘(7) Origines Hangaricee, feu:y Liber, quo ‘vera Nan'

onis Hangarieœ origo 659 aniiqaz'tas, e 'veterani Мопитеп
т `Lingnis preesipaz's pandantar. y2. Тот. Franekem,

16 z. 8.

(89) Veritatis antiques Apologia. Ezt Юз Imre Péter

ellen írta, a’ ki a’ Bibliának ki nyomtattatáfa ellen

akadékoskodott. .

(9) Tlieairam Апатитах 69"’ Nonitatis Ессгффт.

(Io) Fiiror Вед/Ига contra teßcs :fda Chri/ii. Ez az

utólsó а" Tigurumi Bibliotekában kéz irásban áll.

' Minek _utánna Vallását vált/oztatta, a’ Római Ка.

tolikufokhoz liajolván, adott'Világ eleibe illyen ne

vezetekkel-váló könyveket: ‚ ' - „

‘ 1) Á’ te'velygîi ЗИМЫ-шт Prédikfítzió a’ CXIX. ’Sól

{атак I76-dik verséböl, midön a’ Római Hitre ál

tal állott N. Szombatban.,1694 dik efzt. XXIX.

Napján Kis-Aiìlìony Havának. v `

(2) А' jó lelleießnéreti-ieìe maga тент tanabizonysdga,

a’ niellyel maga жившей: az emberek вши lmentegeri.

Nyornt. Káfsán. 1694. 8 R. Mind Deákúl’s mind

Мазут—Ш ki adta. Ha Valaliol , itt a’ fárban

hagyta Otrokotsit a’ tildománnya; mert ez a"Könyv«

is igaz hogy kevésböl áll; de a’ dolog-is benne é«

pen femmi. .

(з)
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(3) Lœtum ad Lugentes Sion Nuncium , quo iig/Ème

iempus Симпатий 'lurcarum refer-t. Tyrnav. 1696, 3.

Irta vólt ezt Reformáius-korában, az után а' RÓ

mai Valláfra állván, fzúrogatott belé néhol holmit.

Az idö' тез—шпица, hogy in/òmnia vana, haíìonta.

1an álmadozás, nem tölt benne femmi. -

(4) Róma титек Sz.. Шиша, vagy olly Munkáts

ka; mellyben _a’ XLVIIl-dik ’Sóltárt Lelki értele'm

{zerint {ìabia Remára , hogy Sion és Jerusálern áb.

rázòlták Rómát. N_vomt. N. Szombatb. 1698 dik

eiìt. 8. R. Deakúl „es Magyarúl vagyon ki nyorn.

tatva. Ez a` kònyvetske tellyes a’ Sz. Iráfnak vét.

kes el tekerésével, és a’ Proteiìanfok ellen költott

hamis vádokkal; mellyeket jól tudott maga hogy

nem igazak, ’s még is mintha Vallàfunkat ,nem tud

ta vólna, vifziìá kiáltó lelki efmèreti tanubizonylä

ga ellen, fel -írt ’s Világ eleibe botsátott. ч

(5)v Examen Reformationis Lut/ieri (а? Soeiomm ему/и.

fium,_mode/Zuin   Tyrn. '1696. 8. Ezt a' Köny

vet megexaminálta az után Angliában Woodrofïe,

’s meg-mútatta {ìél ellen-v_aló Pókfhálónak.

(б) Az Ifiennel jdrúknak zökelletefségek, mellyet nagy ré_`

ßin egybe [Медаль a’ régi fltydknak нафта. Nyöt.

1699,-dik cfzt. 12 R. DeákúlMagyarúl. Е2 igen

Piép Könyv; még Reformatus-korában irtal vólt,

hanem az után tóldozott néhol hozzá.

(7) Theologie Prophetica, feu: Clavis Prophetîarum

£9” Typorum S. Scriptum. Tyrn. 1705. 4. Refor

matus-korában írta ezt is. '

(8) Antiqua Hungarorum Religie ‘verë Chri/Hana у Ca.

Фота temporibus S. Stephani Primi eoŕundem Regis fifae

pta. Tyrn. 1706. 8. _]elenti ezt~is a’ fellyebb valóval

együtt Reformátuskorában hogy. meg-irta; de az u.

tán fokképen'változtatta, pallérozta. ' (9)
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(9) Re/iitutio Ifraël finura-_Viena 1712. Eze-‘1s

Reformákuskorában még 1692- dik elzt. Fráne'kérá

ban таим; de annak utánna pallérozta; nagy

Könyvl,I de tsak fomnus fallax, álmadozó elmének

képzelo'défe a' ’Sidók meg-térél`eki"o"l;v a’ mellyet k1’

ván a' jó Kerelìtyén, de hogy és miker iéfzen?

az bizonytalan. ‘ '

(Io) Breve Specimen штатом: in Èuri/prudentiam

Methodieam. Tyrn‘.`1699. 12.

 

ОЗОН/Ц IMRE. Az elsöbb rendbéliekközîil

vólt, a’ kik Melánkton Filephez, Lutherhez, Vel

kur'óhoz mentenek tanúlni Magyar ori'ìágról Vité

bei-,gábar Volt ez ott 1530-'dik efzt. Magyar orfzág

ban vólt oiztán Tanitó Békësben; az holott a’ La

dányi, Maifai nagy Familiáknak ti'indököltette4 az

Evangyéliom világát. ` '

ORI/ENDI Mólnár FERENTZ. Irta verfekre

a’ Bibliában-való Réizeket egy Könyvbe'n; mellyet

nevezett, Lelki Tár-háznak. Nyomt. Debretzen.

1666-dik efzt. 8. R.

PA'LFI LEOPOLD. Е2еге$ Карйсйпу егдшг,

Világ eleibe botsátott egy könyvetskét, illy titu- 7

lulTal: Hadi embernek отпадёт. Iratott Faber Kreiiely

Farkas által. Nyomt. Kafsán. 1759-dik el'zt, 8. R.

PÄNKOTAI FERENTZ Szalontai Prédikátor,

így nevezte a’ könyvét: Sanätus Hilarius, avagy min

' den féle fzomoruságoknak neme ellen-valo Elmél

kedés. Nyomt. Várad. löse-dik efzt. 12. R.

.FANNO
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РАЫАЮЫШЗ _ff/mos. igen hires vers fw.

z'o'I Pétsi Püfpök Mátyás Királly idcjében. Anyai

Áqon vólt a' Vitéz Familiából-való, Vicéz Боты——

та léve'n az édes Annya; `de az шумы-ы íráiiban

nem emlékezik. Valami verfekböl штат-швы, mel

iyek forognak az embereknek kezeken, úgy lehet

hozzá verni, {югу lett vólna a’ Garázda Familiá

bói-való az Atyja. Olafz orfzágban ifju-korábanti»

zenkét efzcendeig lakott а’ ranuság kedvéért. Ma

gyar orfzágban Eíìtergomi Erfek lévén az édes An'

-nyának teiìvér B'áryja, ö-is a’ Tudófokat; {zeretö

és- betsûllö Máttyás Király alatt, hamar még ifju

korában el 'érte a’ Pétsi Püfpökséget. De .ugyan

a’ Báttyával együtc a’ Király haragjába eíìenek, mi

korarra ůándékoztanak, hogy Máttyás hellyect

Gázmért a’ Lengyel AKirályt tegyék Magyar orfzág

ban Királynak. Meg-is hölt mindenik hamar, az

Eíìtergomi Erfek öreg ember Vólt, Pannonius pe

dig mindenkor beteges; hólt-meg 1479..dik вы.

Sok Verfei forognak az embereknek kezeken, a’

mellryeket egyik és так Világra bocsátott. A’ `Ma

gyarok Hiíìóriáiokat-is verfekkel {на vólt; mellyet

kerefnek a’ Tudófok ’s panaiìomak, hogy. nem ta

_ìáliák. Ki nyomtatták a’ Munkáit: nem régiben-is

Bu'dán. 1754-«dik efzt. 8. R.

 

PÁNNONIUS TZÉLIUS, más és igaz néven

Gergely Ferentz, Rómában a’ Sz Iûván Király Ud-v

vari Házánál {fokáig vólt Prior 1540-dik eFLt. rájban.

Az' Énekek Enekére, Mennyei Jelenéfekröl (гос:

Könyvre a’ régibb’s újjabb Irókból fzedegctett öíìve

_Magyarázatotm melly ki nyomtattacott Párisban

1541. -' аи urán=Velentzébenis 1571 -dik ейс—

' Y о » PAMI

i
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PAP/11 Paw-z IMKE.- Pápáról vert eredecer,

kereskedö embernek gyermeke vólt, tanúlásával ar

ra ment, hogy lett Défì Pappá, éç a’ Traktusban

N Ef'pereiìé; az után vólt a’. II-dik_ Rákótzí György

Fejedelemnek Papja , ’s egyf'zer’smind Fejérvári Pap

is. Bé köv'etkezvén a’ fok-félq háboruság az Ог

fzágba , meg hólt {ìáraz beteggégben 1666-dík eût.

Irt vòlt egy kis Könyveftskét.,l mellynek Keskeny út

nevet adorn. Мену а’ Lelki-efméretbe akadou; ké

telked-éfeket a’ Theologiai materiák rendì fzerint í

gyekezi/el hárztani. Szép móddal,_ )ó rende! tudófon

iratoct Könyvetske; mellyre nézve mint hafznos

Munka fokiìo-rfnyomtattatorc ki. 8. R.

 

PAMI Рта FERENTZ, a' гепуеьь 1e fr:

« Imrének Fija.y Született Défen 1649dik efzt. Bes

tertzére агента Vólc el az Atyja magát a’ Hazábam

lévö Há'boruságban, 's hogy~ a"gyermeke меде: el

пе vefztené, Vásárhellyre Aadta vólt tanúlm', атм];

utánna ki'ildötte Enyedre. Annyira végezvén Епуе

den tanúiását, el ment Lip'ůába az Orvoů Tudoma

nyoknak tanúláfok-ra, Frankfurcbp, Márpurgba,

Heidelbergába, az holott olly kfed'vefségel: (ìerzett

magának , [hogy a’ Filofoñai Profeíîbrì Katédrára Hi

vatalt adnának nékí. Baůléában több -idöt _töltött

El, az holott az Orvoû Tudományban ritulufì; és

graduft-is nyert ö magának, nem рай, hanem a’

Baflléai Akadémía Adfeíïbra шиш-15; а’шеПу ked.

Ves tituluifa Vólt mindenkar. Erdélybe vifzf'ìá jö

vén, az Enyedi Kollégyiomba'n туб-шк cfìtendö

сё] fogva ProfefTox-i Hívatalt Vífeît 1.716~dik ей.

tendeig, a’ mellyben ofztán vége lett f'zolgálatjának

és éleßének. Vólt ez jó Deák.9` Görög, Német,

' Fran
/
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Frantzia, hires Poéta, jó Filofofus, Hiíiorikus,

Theologus; az Orvoslás Meiterségébê’ ymerö Esku

lapins, igen haiznos ember; kinek fzép hire neve,

mindenkor fenn léizen Erdélyben. Az Enyedi Kol

légyiornnak-is meg-betsi'ílhetetlen és meg-hálálhatat-'

lan fol-:at fzolgált,” annak fzámára fzerzett az idegen

Orizágokban Alumniákat, Fránkfurturnban jablon

ski Dániel által a’ Pruilîai Királytól kettö't, Leidi

ban a' Hollándiai Hatalmas Ordoktól kettö't, Frá

nékérában: az Angliai Pénz-is, melly az En yedi Kol

légyiorn íìámára jár, ennek okofsága, tanátsa, irá

Га, és a.’ végre oda kì'ildött Fija, Pápai Ferentz ál

tal PLereztetetg. _

Sok jó könyveket írt és forditott а` maga Nem

zete haiznára; a’ minémüek:

(1) Par Anima. A' Leak вещам: ё: ame дуб.

nyörüségérůlvaló Trakta. Mellyet Molineus Péter irc

vólt Frantzia nyelven. Nyomt. Kolofv. 1680 dik`

efzt. 8. R- Vagyon ajjánlva a’ П- clik Apañ Mi

hály Fejedelemnek. Kerefzïyén ember oktatására,

hafznos jó Könyv.

_’(2) Катит fal fel e'püléfe, avagy a’ Magyar тужа; ¿s

Erde'lyi Ekkléßáknak, a’ Reforinátzio жадеит fogvawaló

Hi/iória'jok. Mennél igazábban, binebben ё: )Singalmatw

fabban lebetett, Мое ßîzdegcttetett, meg-magyaráztatott és

a’ mint ‘végbez ment le z'ratott Pa'pai P. Регата М Dr.

és az N. Enyedi Kolle'gyiomban egyik méltatlan Тати dl

tal 1685 dik ст. Vagyon ajánlva a’ Debretzeni

Tanáts egyik betsì'iletes Tagjának , Boros-Jenei

Bernard Зиме/пай. Е2, a’ Karafa Debretzent akkor

fattzoltató kegyetlensége miatt, ki nem nyomtat

tathatott, noha bövebb a’ Deáknál. Deákúl pedig

ki nyomtattasott Szebcnb. 1684-dik efzt. az után

. O 2 a’ ma
l

\
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a’ Maga életével hövitve Tigurumban. 1mg-dik

степа. 8. R. illy tituluiTal: Rudus Redivivum, feu:

Brenes Катит Eccle/ìaßicarum Hungaricarum ё’ Tran

jîlfvanicamm Commentarii. °

(3) Pax Qorporis? Аз emberi Teji nyavalyäinak, oka

iról, киты, azoknak orvosla'foknak módja'ról ‘Ualó Trak

ш. ."Sokfzor nyomtatatolt ki. Az elsö nyomtatás
vagyon ajánlvaeßornernifìíìa IKatának, a’ LofTontzi

Bánfïi Diénes Ozvegyének. ' '

(4) Pax Sepulcbri. Id'vefse'ges és igenßük'séges elme'lke-y

dés arról,r mikejien keileßék embernek mind Kerefi'iyénül él

ni, mind pedig тираде/т meg-balm'.f Kolofv. 1698

dik efzt. 12. R. Vagyon aiánlva Teleki Kriíìina

Afìlìonynak. a' néh'ai Malomïvízi Kendeñ János

Ur Ózvegyének, тек kónsége álml лают ищ

ot. „ Е2 а’ Könyvetske a’ Kereiiìtyén életre’s ból

dog'halálra kéFz'ittö iìép Regulákkal és Iñenhez-va

ló fzép foháfìkodáqukai tellyes.

С5) Paie Аиде.“ А’ b:,SoJamon агу nebány ‘válogatott

Reguláinak 4rövideeien-naió ед? adafa: meliyek~ az embernek

itt az ¿leihen-‘vaio b_'o'lts maga vißzlésére, kindlike'pen a’ Mél

iós a'gban és a’ Méitdságok eiìittßiikse'gesképen meg Ногти:

nak. Kolofv. 1696. rà. R. Ehez Vagyon ragafztva

а’ Lélek és Telf кыш-чаю Hartznak le'îráfa De

ák verfekkel. ' - _ ï“ .

(6)'Pax Crucis.' 82. David Királynak és* Profét. CL.

' ’Si/'Zuni , mellyek a’ Sz. Le'le/e tze'lja [Шт CL. Känyör

gefekben ki magyaráztattak. Kolofv. 1710.12. R. ’

(7) Вгбгёопатт: Deál: és Magyar nyelven, a’

:nelly a’ tanúlóknak haíìnokra alkaimaztatott. ‘Lö

taén. 708. Vagyon ajjánlva az élsöPruffiai Király

пак Frideriknck, a’ ki Alumniät adott vólt az- Е

’ ~ _' ’ nyedi
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nyedi Kollégyiomhoz két виконт]: tápláltatái'ok’

raa' Fránkfurtumi Akademi'án..»-_ y ..

(а) Ат: Heraldica. Mellyet akkor irt,l mikor az

Auüriai Haz kezére' ment Erdely'ágazgatáfa.
Vagynak fok verfei kiinyomtatva bizonyos al»

kalmatofságokra irattak, némellyek egéiz Könyvet

tehetnek, vagynak fok Levelei', mellyeket minden

felé a’ Tudófokhoz ki'ildözöttl,«a’-mellyeket ugyan

nyomtatás ala-is kéfzitett. f~ .

Sokaknak halotti verfeikkel halálában meg tiiì

teltetett; a’ mellyet maga irt vólt magának тыс

irom. . ~

Pacis aman: Pacem doeui; coluique рифами n'

Ip/ò opere 69” ‘veri non femel шит.

Intentus Paci, proprium jus frepe remifi:

Et potins duxi Радж bonore nihil.
Nec. potui tamen bie folida unquantPaoe , -

Расе ita deferito, foes erat una мрет.

Optima nunc rerum peto Pax Te, Pacis Oliva

Tegmenßlb tutum me guia CHRIS TE vacas.

 

\

PÃRSITZ KRISTOF. запутеш oskoia Mes

ter_Rói`enbergából való, Magyar' orfzágból сядьт

dofván, Német orfzágban töltöttefidejét. -Syok ver»

feket irt, de nevezetes a’ Magyar"Királyok1-óirirolt

Hiíìóriája; mellyet illy titulos alatt tett közönßges

sé; Tabella Hungariœ lDatum 63? Regum смятении,

in quo eorumY опия 759” oetafus, lRegnorum acte/iones' 699

owl/iones brevi penitillol delineantiir. Viteb. 17.02. "8.

РАЗНО KRISTOF. Hazája. a’ 3h01 i'zületett-yyóll:l

Bihar .Värmegyében vSzékely Hidán. Erdélybeizor

galmatofsa'ga és ниша ваш- fzép. Uri Широка

. 7 . ~ O 3 ` ment
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mem. vólt.. Ez Hazának nehéz nyomoruságos ál

làpotjában fokat ùolgált', a’ Törökhöz Követségek

be járt.' ezért fok'a't'.. törekedetr.. Mikor Ваш Po'

1678-dik ert. `a"_Fejcdelem ellenvaió TselekedeteI

та vádoltatnékY és Erdélybö'l ki ijcfztetvén, a’ Tö.

rök Tsáiìárhoz folyamodott vólna; akkor Páskó-is

el ment; és többé .Erdélybe nem iönt; hanem idö`

vvel Magyar oriìágqn. Pacakra ‘keri'îlvém Szám-ki

vetésben ott hólr-meg. ' . ` - .

-. >Arion fvólt Vil'ágeleibe egy_.verfekkel írt ['zép

.Könyzvet .az Erdélymmlásáról; meiiynek ez a’ ti

tuluffa: Ä’ Name: és régen hires Erdély vijfágának ke

ferrie: és Диет Ръф’гёщдтгбг irt Sii-alom. VMellyet 165 8.

16 59. 1660. фетиш-ем a’ Poga'ity Tatar Hám, fol:

kc'borló Kozáksríggol~’rt Tärö/e Notizzettel, Нашу-идти:

’s Móldofvai fok «Kurtány Налим], mindert дудит/фа;

идиш е1{7гбое22тг1е.“.\Еае1ешит to'rtänt штифт Erdély

rick тез-тошуау1ш1ёйщСубгдуа’дТбгЫг/ее!т: и Наг

twival ч’ ъ ama пазу ernie'kezetü VárJ/ŕnak'~keg'yçtlen (Ла

dalok (Шли ¿b'tt Раджу kézbe esése't t'rja le. Eder Haz/1'

jo'rt 's Nemzetén ßifoefen fîa'nakozó Eibar Vármegye-be'li

 метет Székèlybídi Pá's'kó Krijìóf,I a’ mim штат ’s

шашни; igazánnff't'nezés nélkül,‘.még¢ennyi отошло]:

'bari Meg-maraäott kervé Magyar пинцете/е emlékèzetire.

-Nybhitflóógfàiirefá. 4. R. >Ez a’ Hiůória rirka,

~deiigazánvvagyon írva, és igen fzükséges az akko

'riudo'lgoknak '.hellyefen-való -ki ‘tanúlhatáfokra

.MKSL MIHJLT.. . Тапшз, láçás, hailás ked

véért' 1566.dik ст. lakoxt Virébergában; anual.'

futámfìa Túri Mâtŕyáíiäl együtt a’ Nagyságoá Záfz

lósliU-r .Telegdi Miklós ki'ildötte 1568-.dik eiìt.

névába., hat. fzgízïallërokatadván arra való шлага,

ï» ` - ‚ levele
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levele által-is aijánlván Bézának, a’ ki ugyan e' паду

Urnak tett válafzíìát ki is nyomtattatta. Nagy Uri

embereknek' gyermekei lévèn a’ kezére bízattatva,

azokkal lakott 1572~dik éth. Heidelbergában, Pá

risbań és Olafì oriìágban. Magának még akkor
lvóh: `.hívatalja a’ Váradi >Tanátstóì a’ Váradi Osko '

lának tanitására; de az Urñakot: el nem hagyhatván ,

нет vvállzilhatta; annak uránnal Hellopéus вант а'

Debretzeni Ekkléíìába menvén, hellyébe vitetett az

Egri Ekklc-íìába 1574dik efzt. tájban. Ki vagy

nakaakíinak nyomcatva három Levelei , (а) а' mel

lyeket irc Simlérushoz 1572. 1573-1111 efìt. a’ mel

lyekböl, fok ieles dolgokac lehet ki tanúlni a’ mi

HarzánkraV tartozókat. Í .

 

PAMI Bmg' yÁNos. задаст Papsága паяц

lett vólt Száiìvároiì Pappa', Ánglìai nyelvb'o"l fol'
dinott Magyarra egy könyvetskét, mellynek ytitu

luffa: Lelkz' igazgatás a’ betegségbm és a’ Наш ámye'ká

Ьаи. Melly könyvetskében meg--z'ratz'k, miképen падшим:

ják magokat az emberek a’ Nya'ualyában az Наш гит.

Nyomt. Ulnráìekc. lyon-dik efzt. 8. R. ~Vagyon

ajjánlva Bartsai Ábrahárrmak és. Felegégénçk"'Ken

defi Anna Aíìfzonynak. ,

‘PAMI Is‘WAN A.’ Нрав Ekkiéûának' Papja

'az Enyedi 'Tö'rökarak idejèkben. (1) Magyar

ra forditqtta à’ Fives Ватт/с а’ Kerefztyén Férj-y

nek -egy máshoz-való Tiíìtekxföl és Kötelefségçkrölf
(гоп: Könyvéc._' "(á) ‘Irt Iegyl Könyven illyen titu

luiïal: A’ Sákrdmënton-wkról in genere ¿s kißváß'iképen az Ur

" - О 4 ‘ Va
 

'"(a) In .szcellanez's щит.
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штаты 'ualó Käny'vetske; niellyben -Kérdezkede'feknek és

Feleleteknek forma'iban a’ Kerryfeyén гадает e's ¿gaz Vallés

az Ur Krifiu-sTefŕe ételének, és Vére дампа]: igaz ¿riel

rne'r'ò'l; bé [единая]: ¿1 n'zin'dm rendbe'li ténelygéfek ellen Sz.

тут bellyeincl nzeg-erbfi'iietik Patai ИМИ Раут Pré

‚тающим. _An. 1592. 8 R. vVagyon ajjánlva a’

Nagyságos Eningi Török Iítvánnak, Húnyad Vár

rnegye örökös Fölfpánnyának, PápafVároíTa Föl

des Urának .és Pátronufsának. Az aián'ló-levelében

inegirja, az. ott'való Ekkléñákban rnitsocla.Y сету

géfeketvittek bé nem régcn a’ Tanitók a’ Krifìus

ceike Ifelö'l-va'ló értelemben, "s mitsoda ál-lapotban

légyenek а‘ környék be'îi Gyülekezetek.` А: Кбпу

vét Бейте Ifiván Püfpök verfekkel .ditsértefmeg

maga pedig igy iìóllitjameg: .
1141767;“тчл'бшффигш robore Regis,v ’

*l Неф: {99 ad Populurnf'viva lucana pillen.'

I Liber,«fg" redeas anidowum fœnore nobis',

Eßlaieraa ше- nam' Deus ipfe tues. ' т

" 13.2}? arra a’ materiára fziîk'séges úgy la't

-ůik, kivált a’ mintrabban¿azidöb'enjirattatott egyi'i

gyüen inináen~tzifra lnélkiil. Ujiolagk-F nyomtatta

tortleëi'érv1f1643- -d-ik--eiìt`~.\8..R'. ‚нуди-ч ` l 

PATAKI Isшт Kolofvári Profefror. 5211

“ letet't e". ‚Удава 16,41 .dile eût». afkiiiiuságában Ге

тёпу .tanúláfa általllrfn'eg медианы Ёфёатадёс ama;

_magy gazda'g Urralfßániiî Diéne eia an'ötet'rnaga
‚ шведыэдкшаще ai'Belgyiaini(Akademiáköa a’

'çamílìisAI недуги. M'e:l.l§îeklien.~yfz§ló {егёпу tani'i'lgjfà

- _u_tán vifziìá iöive'n I_îrdél'ybe, teit@ a"_',Koloi`v. .Koll
lçlgyionihany Proi'eíiorrá': `f:ls<'5ben"`á’‘.'Nyelvekhen é's

" .Ъ"110Ги11211эап,>а2 щёп-а7.'1`11ео103121Ьап. с Vńlt адг

. l - « вы
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juv Араб Mihálynak-is Tanitója négy eiztendö'k. a

latt. Mellette vólt а' Pátronufsának Bánñì Diénes

nek fogságában ‚ írt vólt nevezetes Munkát mentsé~

géreis, és azokban, a’ mellyekben vádoltatott ár°

tatlanßágánalß;a meg mútatására; melly haaz Orfzág

Gy't'îlésén fel olvaíkatott vólna;, úgy lehet itélni hogy

meg nem fententziáztatott, vólna: mellette vólt ak

ног-15, mídó'n éjtfzaka Bethienvárábanffejét vet

сек 1674 dik'eíìt. ` ‘ 'e'

`Magyarra forditott Deák nyelvböl egy Könyvet,

mellyet így nevezett: E’ Viia'g igazgata'xának Aïe/ier»

siga:l телу ßiz jeles Régulákban шиши еГЗ. Nyomt.

Kolofv. шах-шк eíìt. 4. R. Vagyon ajjánlva~a’

hírrel névvel fénylö Tekintetes Széki Teleki Mí.

híly Urnak, .az Erdélyi Fejedelern Tanäts Ur Hí

Vének, Torda és Máramaros Vármegyék Fö~ Isn'

pánnyának , Hufztnak, Kc'ï-várnak 'és Víde'kinek

F'ó'#Kapitánnyának, Hazája шк; ТеШ fzabadsága

meliett hadakozó Kereíiztyén`»Magyars.’v.1`gnal~îf-Elŕïlà

járójának,I az` Щеп Anya-ùent-egy-házán'ak nagy

Oizlopának és jó Fiának, a’ meg-homályofodott di

tsösegü izegény Magyar Nemzetnek cgyik-Szövét#

nekének. - ч ‘ -‘ ' ' "\ îï"
. Уаёопапоспабъйз eleinte Déiì 'Mártonnal együttr,

minthafújj dolgokat tanitana а’ УаПйз-дощёЬащ Лён

vef'n ö is nevezetes Tanitvánnya K'oktzéjus' Jänosf

nek', a' ykialatt difputált-is -Leidában 1666 лапает;

Defaïtvád alól fel fzabaditatott a’ Radnóti 167441116

eiìtendöbéliSinodusbangi és' nagy haiìonnal f«s1miné

denekyde- .kivált'aîp Fö -chdek elött~való kedvesé f

séggel nolgárc.1693~dik~eiìœndöig, a’ mel'lyb'en a'

Pêfûiä. .alkalmàtoßágászal ‚ е’ . Világból- ki v1111'1lt:f"~‘Eleté~l

nek LII-dik efztendcjében. 7 -

 u
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παπα και.. ·τττΠεεεΠεεΠ·ατατέετε «κατεβώ -

οτίαό8Βαια, Τ_οι·ι1πιιτπϋεη Ρτι1ίΠέΒειο νὶΓεΙτ ΟεΙτοΙει

› Μείτετεέεετ, Ι)τιπτεΙτέιιτ ει' ΜετΙ1εΠεΒοιπ .τ 688-ὸἰΚ

εΙᾶτετ1‹:ὶϋ τέψετι Ρι·οίοΙΤοι·εάαοτ. Λαοσ: ΧΗΜα εΙεἰ

Με ε" :Μπάτη Κόογ.νστεΙτέΙτετ Πω: πγεΙνεπ:
?Με ΏΖΜτ£Ιαἔε. ε. 297. τ · ¦ › - τ

- >ΡέΖΜ.4Ν ΡΕΤΕΚ. $αϋΙετετταΞε: πενεΙτετΙεττ

νέτπὸοι1. Βεττ ]‹ΞΓιιἰττι εε ΜἰΙΕοΠέιτἰιιε Μπεγειτ ου:

ΈαεΒΒειτα; ἰἀὅνεΙ Είᾶτετἔτ›ἰπιἰ ΕιΓεΙτ, Ρι·Ιιπέε εε κα·

ὸὶτιάΙἱε. $οΙτ-ίόΙε ΚότιγύεΙτετ 1ι·τ, ίοιπϋτοττ έ·ε Βο-°

τεέτοττ κατω εΙεὶΒε, Μία Ρεοτἰπτ ωειεςε Πεντε Μετα,

“τα ίαετϋπ ωάΓοΙτ' ιπενεΙτ αΙαττ ΒεέιΚύΙ εε Μειέγειι·ι5Ι.

Δ' τπ1εΙΙγεΙτ εΙδωΙ›ο εΙτετατεΙτ ε2εΙτ: .

(π) 1"αεεεμ Κόαγ·υ: :τιαεει να!ΙέεάΙπο2 αιΙΙ::ιΙπιεττει-.

τοττ @ερ Κόογν. · - Ρ ' ·· ·

(2) έ' Ι/αεέταα!πα εεααε!τε2ετε.ΕτναυπἔΪέΖἰωτιοΗα-υαΙό Ρο·έ-·

· ά2ΙτατείόΙτ. :ΡοΐοτιΒ. '1ό38-ὸἱΙτ ετατειπό Ρο!. Ε2 ?τεμ

Κϋπγν, π. ΑτγάΙτ' ΙτέΠΠΙ(ΒόΙ 'ε ει' ΡοεζέιογοΚ έ!τεε

πιοιιὸἐΓεὶΙτϋόΙ γειαςγοιπ εεγΙσε ίαεόνε 'ε ]ό ν6ετε αΙ

Ιτει!ωειιτειτνει; ι1επιίε τιἱν6ὸὶΙτ ἱεοιπ παΒεγάτει ει' :Με

νειΙ1έιΓσειΚΙτεΙ Ισετπ1ε..` . -

(ε) .φωτ ξεαεψάζετα υεεέτΖ”ὅ ΚαΖααε: υπεΖΙχετ ίπ Ραεσπάει

Ρότα· ?Μια εεααΜ-ϋα!ό Ταα2:ό. "Νγσωτ. ΡοΓοήΒ.

16η-όΠτ τω. ΕΜΗ Ρ.ϋτιεπ ει' ΚότηνΒετι ππὶιπὸετι

έ!τεΐεττ αειιεεωτ έ8 «Νεμέα ταΙέὶτπέτππγἱπειΚ νειίτει8 ?οί

|γειτπατξέτ Μ 6ιιτόττε ει: ε·ΙΙειιΙτοεδ νειΙΜΓι.ιειΙτ ε!Ιαπ τ'

- 11ενεεετάαει·Ευτ ει' ΒείοττπέιτιιΓοΙτ εΙΙεο; εε ύ” Μ;

πιἰπτΙ:_ε νεΙόεα88εΙ ειιοΙτικι!τ Τιιόοηιάαπιγο!τειτ -πειπ

ωεω ενόΙοει; ΙποΙοττ 161 τιιότει Μπιτ α*Μ Ιτί5εδττόΙο

ΐεϋΙετεττ, πενεΙτεόεττ έε ταπάΙτ νατεεω ει' ΚοΙΙέε

8)ή0ΠΠ18η· ~Λα_όττ-ὶἱίττει νόΙτ τόΙΙει θεΙοξὶ Μνεία , ασέγ

` Έ ' ' · ·υτόά
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‘Ui/Íßá kt'áltó Zelki тимин it'rta a’ mit т, jól tudván',

hogy a’ Reformátufok nem úgy értenek és tsele

kefznek.

(4) Alvintzi Péter ellen öt Levelek.

(5) Tanárskozás , mcllyetkelljen a’ kì'îlömbözö

Valláfok közzül татам. Veresmarti Mibály ne

ve alntt. _ ' `

(6) Kempis Tamás Könyvetskéjét a’ Kriiìus kö

vetéséröl Magyarra forditotta.

(7) Á’/êzét Найти Tsillag ими Bújdosó Lutberißák

I/cze'rliije, жену útba {дат/а, a' Vitébergaz' Akade'mia'

Fride'rikits шиты: (Ша! ki botsa'tott Felelete't a’ Катить
т. Nyomt. Bétsben. 1627-dik eíìt.y 8. R. `

(3) Vagynak fok apróság, Vallás felett-valo Ve»

{zekedéfei ki adva, a’ mellyek néha fordúlnak elé.

PELBÃRTOSVALD. Hazáìáea nezve Temee

`várróLvaló , Szerzetére nézve a’ Minoriták tendin

Vvaló hires Prédikátor, élc 14m-dik ст. tájban,

ift holmi Deák Könyveket: ‘

' (1).Аигеит S. Theologíœ -erarium ex Doâtrìna Do'

Лот fubtilis ё’ Bonaventura?. L

`( 2) Stellorium B. Virginia'. Pomœrium Sermonis. Com

mentario in Pjàlirios. `

PERLITZI ВАШЕ]; м. Dokter es Nógrád

Vármegye rend f'zerint-való Рифом a, ki adta: 'I

(_ i) А' Moller Катод; Oreoß oktotdsátmiképen kelles~<

sék a’ Peñis .és egyéb mérges nyavalyák ellen бгй;ь

-kedni, minso'da efzközökkel élni, orvofolni. Budánl

~174odikfeiìt. 4. R. " f _'

Y Тау?! »békefégre vezérl'o Utì- Тётя, az az: Soklfé-`

' le nyavalyákkal küfzködö teiìnek íìükségëre _alkal

шата
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ишиасом Házi és úti Patikátskának rövid és fum

más le íráfa. Nyòmt. Budáu. 174o-dik elìt.~4. R.

 

PER NTESZI SIGMOND. F5 Renden~való Is

сет félö ember, a’ ki añak' idejébeu élt és lakotl:

Királyfalvän a’ Küküll'o" mellett. Botsátott Viiágra

holmi Könyvctskékec, ’s Magyarra forditotta (1)

- Аи Avénárius Könyörgéfeit,' illy titulus alatt: А’

Kegyes Léleknek туфту} ßerzö idvçfség Рати Nубс.

kK'olol`v.\1676. 8. R. ~

(2) Az Шт Апуатгпг—егу-Машшп Lelki bartzot tar

‚из Идемте/е, Lezki sem {шита туЬЦЁЪЦ/ей Ела/г

тот. 1Ие14уедеду tudo's Lelkz' Нажата/е nagy гамака! és

mzmkával шт; Lelki Раны/(21361 kMz'mt Oßtopányi Рег

пдчф’гбгдпюпд._ Kólol'y. 1678. Ez a' Pernyefzì Sig

mund öreg ideiében kegyefségét {ìorgalmatofon gyn

korló embery Vólt: mind egyebekben , ’s mind neve

zmefen _abban, hogy nem tsak könyörgèfc СеЕС’ ша

ga Házábaq tselédi közötc; hanem minden Vasár

nap reggel a’ rendes Щеп] tifzteletnek elötte az Is

’ Len befzédéc magyarázta a' maga Házáuál magáno

fon Tselédinek.

 PESTI амвон. smiling Fejérvári Püfpök ide

jében 153,7-djk'eFL/t. íratik Fejérvári Kánónikus és

'Ugotsqi Ar-kidiakonufnak. Magyarra forditotta a'

négy Evangyélifták тат, illy De'ák ticulus alatt:

Al’._\71rv«uml Teßanfzçnmm, f. Quatuor Evangeliorum Avolumi

na 'Lingua Hungarian donata Gabriele Pannonío Peß

]Jino -z'nterprete._` Cum гита 699 Privilegìa Romance R,

'Majeßatz's ad quinqudmium. 1536. Щит. 8. Még ak

Кот чех-Гоше _az Evangyéliom nem vólt. Verfeket

.irtanak Peüinek паду tudós emberek, úgymínr:

. ’  I Braílikâà
\
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Braiiikánus Sándor, Lázius Farkas, Fáber Událrik.

A' Barátiról úgy látfzik, hogy maga fem Vólt alá

való ember.

PÉTERFI KaRoLr. A’ Magyar' oraágban

vóghez ment Kontziliomokról és azoknak végezé.

feikröl 1о1б- dik efztendö'töl fogva 1715~dik ей—

tendö'ig пазу két Könyveket írt és botsátott Világ

eleibe. РоГопЬ. 1741. 1742-dik efzt. Fol. Szép

Deáksággal; de a’ mellett felette vak buzgósággal 4
és fel fúvalkodott indúlattal, magát embernek nemv

efmérvén. A’ ki fohól iráñban jól, annál inkább

tiiìtefséggel az ellenkezö Valláfuakról emlékezni nè'

tud. Noha a’ hit П’сеп ajjándéka, és ha hitet Fele

barátjának adni .nem tud, azt vagy ñenvedni kell

békeièéges ti'iréíiìcl, vagy azzal bánni atyafijui fze-`

retettel. " l y

Vádeltatik azzal Péterñ, hogy az Otrokotsi kéz

íráfait meiìersóges által-állatozáfial a’ maga nevére

változtatta: a’ mit Heveneii ’s fök'épen Otrokotsi'

fok efztendök alatt egybe gyi'îitögettek, ¿i azokat a’

mint tetfzett maga neve alatt Elöl-járó bei'zédekkel,

Тitulufokkal fel tzifrázván, Világ eleibe botsátot

ta, Én ugyan ezzel Vádolni nem tudom, de a’ kik

közelebbröl i1`mérték, ez az ítéletjek. (a) '

PERENI. _PÉTER Когопа örzö Ur, Erdéxyi

Vajda, Sáros-Pataknak és Magyar p_orizágban fok

Dominiumoknak Urok, Mikor Német-Ujhellyben

fogságban tartatnék, az О és Uj Teůamentomi His-_

tórìákot
 

(a) V.“ Rotaridce Hi/loria Hung. Lirterariœ Штатам.

torum Proleganzena. p. 96. 97. y
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tórińkot Кёр író által igen Izépen le feftette; maga

pedig fzép Magyar verfekbe foglalta a’ Hiilzóriákot,

azok mind az-által hogy közönséges hafzonra botsát

tattak vólna, femmi jele annak nintsen.

PETRÖTZI Kam Впиши/1. Репбш Inval
Leánya, Gróŕ' Pekri Lörintz Házas Tárfa, irt ilyen

Könyveket: - ‚

(1 )ч Klare/ft ne/'ie"f;Í terbe alatt el bágyatt змеи éleßrö jó

Шаги XII. _Lil-iam. M'eilyeket az Ärnii fano.: шиш

шт, és Féijée'rt-wló Szebeni fogsaga'ban annak emle'ke

авт-е ’s keferea'tek vigaßtaiasára ki adoit. Kolofv. 1705

dik efzt. lz. R. Az elöl'járó befzédében befzélli

maga Férjéért-való méltatlan rabságának alkalmatos

ságát. Ujjolag ezen Könyvet ki nyomtattatta 1764

dik- eiìt. Dániel Poliksëna Ur Afzfzony, a’ Gróf

Petrö'tzi Kata Unokája, néçhai L. В’. VeiTelényi lit

ván Urnak pedig keg cs Ozvegye. х

(z) З'б illnttai fußölgb' ¿gaz Sziv. Mellyet a’ Világ

fzeretetiben fzúqyodoz'ó Szíveknek felfferkentetéfek

re az Arnd János irásából ‘forditott. Lötsén. 1708

dik eíìtendöben.
(3) Maier jános Sz.l I. M. Doktor írt еду Кбпу

' vetskét, mellynek Magyarra forditva ez altituluiiä:

A’ Pa'pißa Vallafra bajlott Lut/ieránußnk Lelkek yine'retí

nek kinja, mellylien mútogatja, [году az ollyan ember min

denkor kétséges idneßége агат. Hamburg. [бос-дик

efzt. 8. R. Ezt Németböl Magyarra akkor Гоп-(Л

torta vólt, mikor Férje'Pekri Lörintz holmi ~Vilá
gi Méltóság vel éréßéért; Vallását változtatta: a’ ki

ëiete vége felé halála elött a’ Római Valláfról le

is_ mondott.

Q PÉTSI SIMON. Kantzellárius Erdélyben Beth

len
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1еп Gábor.-Fejed. alatt.` Irásban hagyta Kemény .

jános erröl, hogy ez Pétsröl vette eredetét lzegény

állapotban , úgy hogy Szö'ts melterséget tanúlt vólt.

De az után aftiiztefséges tudományok tanúláfokra

adván magát; fokra vitte tanuságát mind az Hazá

_ban ’s mind a’ külsö orlzágokban. Tudott fok nyel

veket: Deákot, Görögöt, ’Sidót, Rabbinufokét,

Arabfot, Törököt, Németet. 's a’ t. Botskai Ift

ván mellé akadott vólt még Uraságában, Fejede

lemségében Sékrétáriuiia; az után Bethlen Gabor

Feiedelem mellett Kantzelláriuiëágra emeltetett. De

vétvén holmi dolgokban a’ mint a’ Fejedelem tar

totta, megfogatván fokáig fogságban. tartotta, Jó

fzágait el nem vette; hanem azok annak utánna Rá

kótzi Fejedelem alatt foglaltattak el.

A’ 'Sidózókat, vagy a' mint efmeretefebb névvel

neveztettek Szombatofokat ez állitotta vólt fel Ег

delyben. Követték azt a’ tévelygéit örömeít az U

nitäria Vallasban-valók, ’s arra erölI'en-is hajlottak ,

mig az Orêág Törvénnyével meg nem (zorittattak

Bethlen Gábor és Rákótzi György Fejedelmek’ ide

jekben. Maga Pétsi Simon öregségében vilzízá tért .

a’ Reformáta Valláfra, és meg-hagyatván kezénél

a’ Sz. Ersébeti' ища ( a’ többi el vétetett ) het

ven öt hazlobbágyokkal, annak határáról ki men

ni {ìabad nem' vólt, ott а’ Bibliának ’Sidó nyelv

böl Magyar nyelvre való forditásábzïn töltötte ide

jét, ’s abbaia «hólt belé. `

Forditott vólt a’ Tálmudból Magyarra illy titu

lus alatt: A’ Sz. шумы kijsedegetett Tanurdgok, Ma

gyarra ’Sidóból forditatott mind Magyardzatjánal egyetem

ben, Pétsi Signonto'l, az Шеи Ybr've'nyét ßeretb" Ätya/ìak’

манекен, és e'pi'lletekért. Ennek elein illyen irásgagyö:

' ' rum
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Primittas ортип fuor-um Äuîtar Simon' Pétsi dono mi/it

Spec?. ас llfagnißoo Francifco Miko de Hidve'gc, Affini

/iro cbarißimo. Ezt ha ifnbkorában та; annál inkább

ha Heidelbergában tanúláf'a alkalmatofèágával Mikó

‘Fercntz nagy Uri embernek .mint Sógorának, arra

mútat, hogy eredetére nézve nem vólt Parafzt

Nemböl-való. ` ‘

 

РЕТБУАКАБ! PÉTER. _vendi паду rudes

Pap, botsätoït Világra egy ió пазу Könyvet; mely»

nek titulufï'a ez: Petwáradi Péter-nek Váradi Lelki Paß’

tornak Feleleti Pázma'yn Péternek Eßtergomi Erfeknek, két

Könvvetskéire. Meliyeket a’ Sz. Irdß'ól és Änyafßent-egy

bázról irt és Bihar Váriizegyének двадцати 1626-(12Ьф’с.

kibotsátott. Debr. 1629-dik eiìt. 4. R. „Vagyon

ez ajjánlva Fodor Benedeknek, a’ kit arról dítsér,

hogy fok fhellyeken a’ romladozó Templomokat

fel épitette, néhol egélzfzen maga tsináltatott, ma

ga költségén Akadómiákra Deákot идиш. ’s a’ t.

A’ Könyv markofon és fundamentomofon vagyon

meg-írva az П’сеп beí'ìédéböl, és a’ régi Atyáknak

’s Kontzíliornoknak végezéfeikböl.

PÉTSI SIGMOND. oieh újreiuban ez ole mei

lett jó nemes ember gyermeke vólt; de hogy a’ tu

dományok ált l ékeůthetné nemefségët, el тет: а’

ki'ìlsö Orfzágo 'ra 1589 dik ei'ztend. és fok nyelve`

ket ’s egyéb tudományokat tanúlt-meg. Détsi já

nos így'ir néki egyebek közötn: ~« ’
Äß te Nobilium Soboles Sigemzmde, Pareńtum l

Non ‘fmt/ira tenait Teutona terra dirt. "

Nam tibi Divina: Caput exeruijfe per artes,

Cura fuit Lingvas 659 didioißè bonos. `

- ~ Hic labor

i
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Hic labor Hebrœas, Grajas, Latuyque Qmœuas,

Et duplicem Sop/)iam рта; amore fìbí.

Quid quod Teutonico, magnum bocßzrmone афиш

Sarmatz'co рот es Iverba referrc ßmo.

PETÓ (шведы. Irc egy киты: тувин

шШПЫ: Röpz'd Magyar Króm'ka, ßle генами Hißárz'ds

KönyvekbÚl тду1йт5а1тагфддга1 egyhe ßedegetetett és {—

raton. Petö le hozza a' Hiftóriác 1626 »dik elìten

deig; az után bövícették Kálnoki Sámuel Ur és>

Spangár lAndrás. Ez a’ Kronika meg-lehetne ha

olly fok költött dolgokkal és valláû motskoló Ье

iìédekkel kedvetlenné nem tették vólna.

PIL TZIUs VÁLINT. A’ szepefségröl ‘valo-vu:

Hazájára nézve, Hivatalya iìerint pedig a' Суша

Fejérvári Oskolában vólt LeEtor Vagy a’ mint mal

nevezìk Profeífor ió Beák Poéta, írt a’ Kováfo

tzius Farkas ditséretére, a' ki akkor Erdélynek egyik

F6 Igazgatója vólcTanáts Ur, és a’ Tudófoknak паду

Méczénál'ok az Tudományoknak betsüllöjök, fzép

Deák v_erfcket, mellyek ki-nyomtattattak Kolosvá

rant 1584-dik степа. 4. R. 

PILTZIUS GÄSPÁIR. А' szepefségen VII-315111

fzületett, Akadémiai tanúlása után vólt Pataki Pro»

fellbr a’ mint énel'lì rolla egy tanitvánnya Deidrik

György Erdélyi Tekei ñu:

Sed neque te ( Patak) [аж titul-ißjue minoribus auget

Pileius Aoníae gloria rara lyrae.

Qui дуг/лете digitis dum та ßmautia галди,

Attmitas Bodrogus jiumz'm для aguas.

_ Р Сата

'—ьщн‚_‚„„ „ ì _
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Calliopeque jui: comi'tata jbroribas illo

Dicere non dubitat pleôira rnofuenie cboros.

Vólt annak utánna MárkusfariPap ugyan a’ Szepeg

ségen, és keményen veiìekedett a’ Bremziámlfok.`

kal, kik ellen adott ki könyveket illyen Tituluf'okkal;

(I) Brevis- {99 рафии курок/{азид maledicam 699 fu.

тет Apologiam Martini И’адпеп iefiameniariam Bartl;

pbae edita'm opera 312250125 Wagneri Mini/irl' Eccl. Вт.

pbenfìs infiituta а C11/pare Шт Vdr'alyenßs Ecole/ieg

Marb'uiilanae in Scepufìo Paßore. Вал. 1591. g,

(2)#Cafpari Pilcii Äßèrtio Regularuin Синие Domini

cae Sententiam cornpleëiencem adverßls вата-идеи; examen

nomine Ecclejìae ä Scbolae Ватт/зет: Per luam-„mu

 

I“

Wagnerum. Вед/21. 1591. 8.

PONGRA'TZ MIHÄLr. szárz rebesben {тесен

e’ vilâgra. Tanůlt’a‘~~killsö orfzágokban ’s nagyob

báraa’ Roíiokiumi Akadémián, az holott a’ Tör

vény tanitáshan Doyëìzori tituluft és gráduft-is ér

demlett magának; tanitottis azon az Akadémián

fzép hirrel nével. Orman az Eperjeii akkor igen

hires Kollégyiornba vitetet-r Hiiìóriát es Törvényt

tanitó Profeii'ornak.` »Abbanaz >állapotjrf'xben adott

ki egykönyvet `Kafsán rIóóg-dikeízt. mellyet ne

Vezett, Traâiamr Politico - Hifiorz'co- garidicm. Aján

lotta Apañ Mihály Fejedelcmnek. Kereii és vis

gálya ebben e’ Magyar Törvénynek eredetit; de

úgy ишак, hogy a’ mit a’ Székelyekröl és 825—

izokról í-rt azok’nen1 eléggé helyefe-k.

Pos/111.421 гиков. TanúiiTráieaumban 1653.

` dik eizt. annak-utánna Magyar 'Oriìágra jö'vén letß`

a’ Pataki Kollégyiomlóan Profeifor; az holot йог;
Y ‘ ' galma

l
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galrnatofon tanitott a’ Filosóñában Ãrifloteleíì, yaz

Théologiában követte Voetiuü. A’ Kärtéíìus és

Koktzéjus tanitványit nem kedvelte, hanem azok

nak fok kedvelenséget izerzett valahol lehetett.

A’ Rákótzi Udvar 1661-dik efztedö'töl fogván a’

Római Valláfra kezdvén hajolni, a’ Jéfuîtákat bé

vitte Patakra, a' kikkel a’ Vallás dolgában fzünte

len Való Vefzekedése vólt., mind addig a’ mig el

vették a’ Pataki Kollégyiomat 1672-dik el'zt. Ak

ker egy rélìével a’ tanúlo ifiuságnak Erdélybe jött

а’ Fejedelem és Urak tetfzéséböl és chérvárra bé

fzállitatott a’ régi Kollégyióm hellyére; melly im~

már mindë Fundatiojával Enyedre tétetett vólt által.

Egy nchány könyveket írt és adot ki ahoz a’

Vallás ¿felett vefzekeclö világhoz `alkalmaztatta

kat. Illyenekr f

(1) Igazsa'g тата, 'nagy olly шииты/г Tanitás ,

mellyben a’ Kerefltyén Refoïnia'ta _Vallas bìïnön meg-ma

душат, és az ellen tufakodó fortélyos patearlqzrláßik el

len, nevezetefen a’ nagy kalauzos könyfu ellen olialmazta

tik. Nyomt.. S. Patak. 1669dik eíìt. 4. R. AVa.

gyon ajálva Bornemií'ìfza chedelem Afzfzonynak.

Nagy könyv-ez, mellyben a` Hit-ágazatira tartozó

dolgok böven meg-íratnak. `

(2) Harem катает lvaló Felelet Sámba'mak.

(3) Az bdrom Kérdéfekre való meg-ei'òßtéfle. Nyomt.

Расак. 16ms-dii»Jv enc. .

С4) Ben siilt «veres Kolop, шагу Ki: Páternek ‘veßtett

Peri. ‘

(5) Veres Tromfosdit млад Sandal Barátnak ja'te'k ‘ve/f

téséért Azialó meg-piritskeltetéfe. Nyomt.` 1666dik eízt.

8. R. egybe vettetik itt а' Reformátufok Vallá

‘fok a’ Váldenfcsekével; Jéfuitäké a’ régi Páterekŕ

Р 2 -Ve
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vel,-l mellytöl ez igen fokat külëmböz. Tellyes ez

a’ könyv ClméS éS rend€S5 de nem motskos tréfá

val. A’ neve a' ki та itt nintsen; de itélem len

ni PÓfaháZi ífásáßak, тазу Tzeglédi Iüvánénak.

(6) Sibélíus Сиг/рапид Sz. [ниш ßedegetett e's kü

lömbekülömb féle alkalmatlyìágokm rendeltetett könyörg'â é;

bálá-acló Imádsa'gi, mellyeket Deák lzyelpbÜl Magyarra

{отит Р. 1. Kolosv. 1673-dik efzt.'8. R.

(7) Pbilosopbiß питай: ‚ five introduïtïo in tbeatrum

паште. Palak. 1667. _ ‚

(3) Syllabus Äßërtiomlm avapotbe/ïum illarwn, qui

bus Neoterici quidam Tbeologi 69” шифры, bac tempore

in Belgio Hungarz'à £5" Тип/{тата Scbolas 65° Eccleßas

штат, ех proprlis {Моют fcriptis сопеть: cum/ilccínêta

ацетата/гоне Autore" jfob. Pojâzbázi. A. L. M. A.

D, 1635. 4. Е2 ellen írt Déü Márton Deákul és

Мазут-Ш, de a' ki nem nyomtattatòtt. Holt-Meg

изб-дан eiìn. Pünk. Hávának III  dik napján, az

муза так Pófaházi Ран газам Рар, еппеК—йз а; в.

lei Papok _vóltanak a’ Reformátzíotol'fogva, ugy

hogy ez kilentzedik vólna a’ Papságban спец famili.

ából. V. Allgßmm Bremens. р. 493.

APJRÃGAI ANDRÁS. Tanmalr a’ Pataki Koné

gyìomban, yOrman Súri Mihály Pataki Pap maga

költsége'n küldötce Heidelbergába, a’ ki-is 1617dik

eût. a’ jubiléus'alkalmatofságávai prédikállot; az

Akadémíán. Paposkodoct Magyar Oríìágban az

Szerentsi Ekkléůában, a’ holott lakván Magyarra

mlmátsolta a’ G'véfua'rmi Amal Eejedelmek диета: О—

mit, mellyeket irc a’ Márkus Aurelius életérö'l, bö

viEvén azt maga-is fok jeles mondáfokkal. és rudo

mányokkal. Вахта IózS-dik efzt. Fol. Vagyon

' ajálva
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ajánlva Rákótzi György Urnak és Lórándfì Silfán

_na Ur Afzfzonynak, kdknek költségek által nyom

пассатом. › ч _

 

RADÄN БАБА/5.- Debretzeni Pap-is volt, ’s

rnás hellyeken-is дотам, lévén egyik az elsö rend

béli Papok közzül, a’ kik a’ Reformátziót véghez

vitték M. orfzágban. `Ielen vólt а‘ Beregfzáfzi Si

nodusban 1552-dik вы. holorc a’ Sákrámentom

ról-való igaz értelmet eröiiteni kívánták. Vólt

Beregiëáfzi Pap is, az hol meg-öletett az igazságért.

Egy Ének vagyon nekes könyvünkben, mellyben

az ö neve találtatik': Buzgó Забит] te Лат. Biafra;

дамп, а' vers f'o'kben a’ vagyon. '

КАПА] P/IL. Magyar erfeegban mene-rele',

kegyes Uri ember, a' ki igen jól tudta mind a'

Mennyei Koronára, ’s mind a’ Magyar Koronára

tartozó dolgokat, fokat-is forgott mind a’ kéc Ko

ronának dolgaiban 1721~dik ст. а’ Vallás dolgában

fel állítatott Peßi Kommifiióban elsöben vóll: Aña

“Tíufífannak ucánna Kommifsárius. Hires tanúlt _

Haza-Fiának , és nagy kegyefségü Uri embernek

tartatort. Magának ésl-hozzá tartozóinak hafznok
ra, ’sV a’ kegyefségben való gyakorqlcatáfokra kéfzi

пес: fzép Imádságokat és Énekeket,~ mellyeket ki

botsátott мы Hódolás titulus alatt. Debretzenb.

1724dik efzt. 12. R. '

RA'DETZIUS BÁLINT. Kelefvári шимми

Рар és Püfpök, `adorn köz hafzonra valami Reggeli

és Eiìvéli Könyörgéfeket. Kolofv. 1638dik ейс

8. R. IrC a’ Sz. Háromságról és аЁКгЩцзЬап-т

Р 3 lÓ kéß
*s
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l'ó kéc termél'zetekr'öl, a’ mellyeket minhogy ö Val.

láfa fzerìnt nem hitt, azoknak fel fordìtatáfokr'a шаг.

lozó az íráfa. v

 

PAIX/II GrôRGrzágrabi канатные, а' Ног

'vát oríìági Királlyokriak ’s Bánoknak Hiůóriájokat

ша és bocsátotca Világra Deák nyelven. Bétsben.

1652 - dik eíìt. Foliántban.

RAITSÃNIv ¿yf/Nos quinta, ador: ki Duik

nyelven a’ Reformátufok ellen egy könyvet a' Val

láf'nak igaz és hamis Reguláiról, de тега: @faQ/2: Fi

dez' Regula. Kafsiin. 1723. 8- R. f

RÁKOTZI GTÓRGT Eideiyi Feiedeiem, а' ki

követte édes Atyját Rákótzi Sigmondot az igaz Val

lásban és {ìép tudományokban. Az egélì Bibliát

a’ fegyver zörgéfekben és hadakc'izáfokban-ís XIV

fzer által olvafta. Mikor a’ Fia Rákótzi György

az Oskolákból ki butsuznék , adott eleibe annak

tanitatására Oktató Inre'ß, mellyet a' Fija Deákra

forditván 16 38-dik eíìt. ki botsátott. szután

hafonlóképen 164odik el'zt. mikor Rákótzi Sig

mond el-hagyná az Oskolákban-való tanúlását,`an

_nak-is eleibe f'ìép tanátsot adott mint Atya, hogy

vif'elje magát az Iflenhez és emberekhez, hogy Is

' ten és emberek elötc kedves lehelî'en. lîzt а’ Fija

Deákra forditotta és ki nyomtattatca, a’ maga bu

tsúzó_ ’s Atyia a’ tanitatásában-való jó akaratja't meg

köíìönö Orátziójával , és fok tudós embereknek ,
Gelejinek, l1’\lí‘cédiul`nak, Piskálornak ’s Biüerfeld

nek örvendezö és kölìöntö verieikkel. Fejérvá

rant. 164o-dik efztend. 4. R.

` RED
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REDMETZI T. душ/поз. тес: közönségefsé

'egy Könyvet illy tituluffal: A’ Felse'ges Betlilen Ga'

bornak Ijien Anya sent-egybázrinal tselekedett jó téteményi

riilJoaló Ko'nyn. Mellyben meg íratik: I. Az 1619—

dik eiztendei Táborozáfa` 2. Az el pui'ìtúlt Ekklé

fiákban hellyre állitatáí'ok a’ Tanitóknak. .3. Beth

len liivánnak Akadémiákra kì'îldetéfe. 4. A’ Bib

liának Oláh nyelvre forditatáfa, ’s az Oláh Papok

jó 'rendbe fzedettetéfek. 5. Az Ariánufok és 820111

batofok ellen-való Difputátziók. Nyomt. 4. R.

 

RÈGENI P//L MIHÄLQC smeren Ко1оз

váratt ’s ‘ott-is nevekedett és tanúlt az Unitaria

Ekklélia kebelében. Annak utánna Dresdában foly

tatván tanúlását, el hagyta azt a’ Valláû, adott

egy Könyvet Világ eleibe a’ Va'ltsdg Минуты D'e

ák nyelven; а’ mellyben~is nevezetcfen- az Eredend'â

Biinr'ó'l, a’ Kri/ius Szaméllye'riil és Tißteiriil, Hala'lának

сидя, e1 шаманит. Lipßáb. 1688. 12. R.

REIKERSDORFER отдаст Erdéiyiaégeni

Száíz nemzetség vólt, I. Ferdinánd Magyar Királynak

Sekrétáriuíïa, Erdélybe ’s_. az Oláh orfzágokba tit

kos Követje. Botsátott köz hafzonra valami Köny.

vet, mellyben Erdélyt: és Móldovát le írta, ст

nograpbia Transylvania: ö’ Moldavia? a’ tituluffa- Вгаз

fikánus tudós ember illyen Verfekkel dítséri:

Ex aliorum alii fcriojèrunt plurinza (ЛЕЩ,

Ед, ternerè auditif [игре babuere

Hic Urbes., quas- ipjè adiit,Í qu@ jiumina faillit,

' Prudenr rGeraci tradidit Hißoria. t .1

Rai/Az PE'TER. . Túróczi Gróf és ноток;`

Р 4 örizöa
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*örikeö Ur. Iflu-’korábah tanúlt Árgentinában az ho

. lott egy nehányiìor közönséges hellyen Perorált.

Két fzép Könyvcket adopt Világra, a’ mellyek

rök emlékezetét tartják.,

(1 ) Commentarius de Sacra Corona Regni ~Hungariœ.

Лиды/Ё. Vind. 16134 4.

( 2) De Monarchia 65” Sacra Corona Hungarian Centiiria

feptem. Franef. 1659. Fol. Ez igen {ìép rendel jól

irott Hiikória, a’ mellyet méltán Florus Hungarian

nak kezdettek nevezni. jongelinus Apátur ezzel

а' veri'elY :litsérte-meg méltán: '

Regions Hungariee Ydas 1Vitam; Illi tibi Famam:

Аттик ße res altera pen/at орет.

 

REZEKI :yA/NOS az Eperjefi Oskolának Tani

tója , {гс Vólt a’ _Magyar Oskolákról illy tituluilal:

бутики/догмам five.' Ill/loria Sebolarum 69” Relitorum in

'Hungaria oelebriorum, a’ mellyet ofztánl-ennek halzila

után машет: Samuel fokakkal meg-bövitett ’s nyö

tatáa alá el kéfzirett; de írásban maradotr. _

‘ RIMÄI ÈÄNOS. Magyar orfiágban tudomán

Iiyal és vitézséggel c'keskedö' Uri ember; a’ ki fok

Í'Zép Magyar Enekeket irt, a’ mellyekfokiìor nyom.

~ tattattak ki а‘ ВаЫГа Bálint verfeivel együtt, és

forognak az embereknek kezeken. - "

ROGÉRIUS. Va'radról-valónak irja magát ere

денёк-е néive-is, ugyan oda-való Kánonikus-is (как, l

mikor .aê negyedik Béla Király ideìében a’ Tatárok

el puliztitották Magyar orfzágot, a’ mellyet ö Fic

mcivel látott és kefcrvefen érzett, másfél eíztende

5g fogságokban nyomorogvän az holott élni дуб:

‘ ' ‚ relem
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ге1ет‚ meg-halni öröm lett vólna, a’ mjnt maga ír

ja: morißlam'um, ‘vita ßqoplioia1n., Ед: а’ 'Tatárok ál.

tal-való el rontatását: Magyar oríìágnak meg~írtá

Rogéríus bövön., a' Könyvének titulufTa ez.' 1W,

Rogerz'i Hungari I/dradienßs Capitali Comunico' , lill/éra

bile Carmen, feu Hißoríaßlper deßruïtgone Regni Нип

garz'œ temporilms лет IV. Regis per Tartaros faâta.

Elc ö 1250. efzcendö .tájbam` ‚ ~

нише/Ь Pf/L. Le та а‘ maga Kon/ionizi

nápolyi Utja'l fze'p Deák verfekkel, éá Ibíagyar отдаёт

_panaßßìít Német щит; mellyet Melánkzon „Filep,

Kamerárius, Akontzius és máfok verfekkel meg

tifzteltek és ditsértek. Vite'berg. 1544'dik efzt. '

С

sßLANKI GTÓRGT. Leidában tanuláàának

alkalmatofságával Magyarra fordittotta Erafmi Embl

rz'dion МИМ: Cori/limi illyen tituluS alatt: Roterodámi

Rezmánnak a’ Kereßlyéni Vitézséget tam'tó kézben стай;

Könyvetskeje` Nyomt. Lugdunumb. 1627-dík efzt.

8. R. Vagyon ajjánlva Rákótzi Györgynek, вог

fod vármegye Fö-pránnyának.

 

жмет/11 зак/поз. samariai Máténak а'

Galgotzi Papnak Fija, N. Szombati Oskola Mes

terse'gböl 1609- dik eíìtendöben kì'ildötte Heidelber

gába tanúlni a' maga kölrségén Aíìtalos Andras`

N. Szombat Várofsában Vallását íìeretö Ií'tcnt-félö'

ember. Vólt az után Haláíìi Pap, és a’ körül-va

16 ЕКЫёййКоп Püf'pök, адов: köz jóra illyen titu

lufok alatt-való Könyveket’.

( i) Magyar Harmonia, az àz: az Augujhínajs Hel- "
тётю Kolofon/lío Ärtz'kzzlrfßïualc egyezì; Ve'ïlelme./ Pápán.

Р 5 1628 _
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1628»dik ст. R._ Mind az Augufìána ’s mind

a’ iielvétika Konfeiîiók itt ki adattak Magyarúl,

“sf úgy némelly régi Levelek-is. `

(2) А2; Heloe'tziai шиши-шт ЕШШдРтлЬ Egy-bázi

штативами; és Rend-tarta'ßikról-voló [Шпунт/ед az

egyiigjyiiekriek штифта köz; akarotbólhiratott Sam. yá

nos шаг. Lötsén. 1636-dik eiìt. 4, R.y ~

Ezen Könyvben XXVII- Réfzekben, traktál a’
'Templom fel lSzentelc'{`nek módjáról: Eneklésröl,

f Sákramentornok? ki iìolgáltatáfokról, a’ Gyermek'

fzi'îlö Afzí'ìonyoknak Templomokba be' mútatáfok

ról, Excoimmmicatioról és iiinét bé vételröl, Betegek

leteegeeefekrei, arde-ig kifereeeiben мети-61 ’e а’ с.

Molly Rend~tartai`ok közziìl nétnellyek idövel meg

`változtanak , vagy tellyefséggel el hagyattattanak.

sÃMB//R MA'TTTÁS. Jefuieei szerzeeböi-va

ló, iìületett Váradon 1617~dik eizt. Sok idököt

сбыт a’MiHionáriui`ságban Magyar oriìágban, mint

regen Pázmán; de annak nem érte el fem tudomán

пуды, fem niéltóságát. Sokat vefzekedett a’ Val

lás igazsága feiert az ellenkezö Valláfuakkal; de az

ol; шк gyiimölstelen `motskoiódzifok vólcanak in

káb'n a’ mini: bizonyitják arról irt Könyvei A’ Val

lás falen való tzivódásban, emlékezetben maradott

{гати ‚ hogy fogadásból a’ fogát el veiìtette vól

na. (a) Azt akár vefztette ’s akár nem, dejó és

kedves hire't fem hagyta maga után. Forognak е

lo’ moitie holnii apróság Könyvetskëk az ö neve

вид; а' mellyböl akárki-is igen keve's épi'iletec ve

her, lianem-'haj'máü vagdaló, motskoló formuláts

kákot
  

` (a) HS/t'or. Dipioirzatica. pag. 64. l65.
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kákot tanúly; a’ minémüek: Hdrom idfuefsc'ges Kérdés.

Fö-vanyen épìilt Haz.. Бай/гуд]! Tsd/Cauy. Kantsalok ókulár.

jak.. Xy ut Tök ’s tòbb más hafonlók. A’ mínémü

Könyvek’ íráfaikkal az Apoílolok nem igyekezte'k

a’ Pogányokat tériteni; de а’ Római Katolikufokjis

a’ kiilömbózö >Valláfuakot: el idegcnitik inkább ,

mint magokhoz édefitik.

\

  

SAMBÓKI ÈÄNOS ‚ а’ maga akkori íráfa йе

rìnt fïobaimes Sau/bums., Születet 1531-dik efzt. Та

núlt Nómet., Olalì, Frantzia orlìágoklian; a’ liíre~

febb és nagyobb Oskolákban, a’ Deák, Gö'rögfés

egyéb nyelveket, ’s fok féle tudornányokat jól meg

tanúlta vólt, a’ Gyógyitás Meilerségében Diplomát-~

is тес: vólt. Az honnari magának egéfì Europä

ban a' Tudofok elö'tt nagy hírt never iìerzetc.

Poéta, Orator,./Intíquaríus, Hißori'ous,Medious. Ma'kíì

milián és RodolfTsálìárok elött nagy kedveí'ségben

vólt, Vólt Tańátsoil'ok, Hißorikuífok és fö“ Оптов

fok Arkiáterek.

Sok Könyvekct adott ki, a’ Görög nyelvböl

Deákra forditván. Sokakot leg elsöben kéz-íráfok..

ból tert közönségefekké. Sokakot írt Deák nyel

ven; írta a’ Magyar Hiftóriának-is azt: a’ rélìét, a’

melly efett: a' Máttyás кашу ideje után elsó' Fer

датам alatt, holmi Váraknak: mint Egernek, То

]:а1па1с; Szigetnck, Tcmefvárnak, Gyúlának oüro

molraráfokat, a’ mellyek a’ Bonñnius Hiilóriájához

vagynak ragafztva. Sok régi Könyveket iìeclett

egybe ’s hozott világofságra , a’ mellyel паду dí~

tséretet érdcmlctt. a’ Tudófoktól. Eleténck LIII

dik elìtendejébcn mikor mc'g jó eröben vólna ,

múll: ki a` Vila'gból 1584~dik eth. а' Tudófoknak

' {ìOmOru- .
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ίἔοωοτιὶεεἰἔοΙ:ϊε.Λ 80Κει1 έττεικιΚ επιΙέΚε2ετέτε νε::

ΓεΚεε; Με ίτοπι τηἰηεΒοἔγ τὁνἰό, 8' Βέ2έότ.

Βιππ 6222 οΙψω·ο (Μι]ιπ @ΜΜΜ Οα:σιωπα:

ΟϋΖέυ2οπ2: ε @και τ

δαππΙ1ιώσε, Ρατσ·Ζ‹ε Ζωπανι πατφἔμε !πεαπει'ό

ΔΤο/2'το ΜΜΜ [πωσ.

ΌοφοτΙ: εκιιτ'££:··ῇ›οἰέαιιιπτ ῇώαΖἰι°, έΖΖωπ

-λ!οπ·τα!ίϋα: απο” ἰπυἐ‹Ζεκ:. ~

δρα Μιά: τωπεπ. Ν·ωι ω ρη2€||Β ριι£ε:κω:?

?ΜΕ μ ωωεωωι υποπποε.

Μέωυπ ΔΜΤΤΜε 1έωεω, ω” νειέέμ

ΒοΙωἱ ερ_ι·‹5 Ι(ϋογνεπεΙτέΚοτ ΡὸΓειΗέΖἰ ]άτιοε ει' Ρετε

Μ ΡτοΜΤοι· εΙΙεΪμ ε' τηε!!γεΚΒοπν88γΙ18Κ ει' νει!

Ιάε ίοΙοετ-νειΙό νε:έΙΙ‹εἀόΓεΙ:. ?

Ν

ε/1Νοοκ ωνο:Με. εΖοιθτω Τοι·όέτ1 κ”.

Μ( οίὶε. τειι1ύΙ1:7Νέωετ οτθιέ8Βοη ι555ΦεΙὶΚ εθ.τετιό.

]εΙεο νόΙτ ει, Ρεῇέτνέι·ὶ Με τπειροΙ: ΔΗΜ πετώ Ι·ιίτοε

ΒἰΓριιτέτ2ἰόΒεη, Μάι· ειΚΙ:οτ Μένω Ρ:ιρ Ιόνέτ1, ό8

στο @Κ νἰἴοΙτε ΙΠΒΒάΕ 82 ΛοτἱττἰτιἰτέτἰιιΓοΚ ε!Ιοη Μέ

! Πιιε ι1τέτι ό·ν61ι; ει° τπέΓοάψ, π' Μ πω” ΒειταΙοιϊπεΙ

όΙτεΙι11ειΖη ει: 18ειεεέεςο8:.' ΤεάΙἑιἱπιἰ ΙΙ'ενέ0ικιΙ 82.

Ηείτοπιεάἔ ι€ε1€ειάό ΡειρρἑΠ ε' Κι·ΙΠ;ιιε ἱἔε: ΙΙϊ;ευεέ8ε

έε Κ62Βοτι-]ότόεάΒε ΓοΙ62τ νεπόΙΚα3νέπ, ΑττόΙ Κάη

νοτ Βοτεέτ:οτι: τιιἰΜεηἱΚ; ώ: εε ἰεειι τὶτΙ;ει. Τεέίἑ

:πεί νόἔτο ΙεΙΙ:6Βοη τηε8-8γὅ2εενὁι1, θεό;; κακα απ:

ει' ΚτΠΕι1ε ΙΙὶεοεέἐότὅἱ σε ·:12 ὅ έιΙαιΙει-νειΙο Ιόνοίξεέ8

τό!. Μο8-Ι16Ιε Βένέπ δείπάοι· Ατιάι·έε έ!ετόπεΙ:--1.

Με είὶτοηὸεῇὲϋεη, π579-ὸἰΙ‹ Μάτ. ΔΙ‹Κοι· νόΙε πιείτ

ΒεΕοι·ττιότυε ΡϋΓρ6Κ, τηὶπόου τεηόΒέΙἱ εππϋετε1τ οΙόττ

ὶἔεπ πο” ΚεόνείΒέ8ϋ. 'ΕτΠ!έΚοεοτόπ ίει1Ι1 ΜΤΒ 8'

Πένπἰ ΤειΠΡΙοπ1 όΙόαΙάβετι ε” ίτοτ:τ Μ.

' .5'έΖζ

κ
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БАКК/ЛЧТ ВАШ). м. vásárhouyi Doekse

ga és Belgyiomban való tanúláfa után vólt a' Pa

taki Kollégyiomban Profefï'or fok efztendò'k alatt

a’ Görög nyelvben, Hiftóriákban és a’ Filofoñában.

Mikor Tanitványiuak a’ Görög nyelvet tanitaná,

írt a’ Sz. János Apoftol Harmadik Levelére egy

fzép Мазут—526 Könyvet Deák nyelven; melly ki

nyorntattatott Helvétziában igen'fzépen negyed

гей. formaban. l

SARKÓZI VÁLINT. Mago koiroégoo самка:

ta a' Német orfzági Oskolákban Rákótzi Sigmond,

akker Egri Kapiteîny,` az után Erdélyi Gubernátor

és Fejedelem. Тес: közönségefsé egy Deák Orá

tziót e' Világnak fzemlélésérö'l. Viteb. 1588-dik

efztend. 4. R. `

SÁRPATAKI MIHALT. Koiofvári Pop, ire

és közönségefsé tett illyen nevezettel egy Könyvet:

Nóé Bárkája, az az: az Ätya, Fiu én Sz. Lélek egy

örökké~való I_/iennek efméreti  - az О ¿s Uj Te/Ztamentomi

Летит: egybe newe'n XXII. Demon/iratiókban a' Sz. Ha.

romsdg Tudománnycít meg-világo/itani igyekezte. Nyomt.

Kolofv. 1681-dik efzt. 4. R. Ezen Könyvben

hathatófon meg-magyaráztatnak azon Sz. lrásbéli

f Hellyek, a’ mellyek eröůtik a’ Sz. Háromság egy

Iůenrö'l-való Tudományt. `

SELТЕ] Bazog ISTVÁN. orvoo Doktor es а’

Fejérvári Ekkléiìában és a’ máfodik Ra'kótzì György

Fejedelem Udvarában F'ó' Pap. Mikor 1657-dik

`eFLILend. Rákótzi Feiedelem Lengyel oriìágba ment

nagy Haddal; néki~is Hivatala fzerint el keller;

menm
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» menni:_a’ holott: fok E'rdélyi Urakkal és Kemény

János Fö Marfal'Generáliífal a’ Tatárok’ rabságok- `

ba efert. Krimböl Kemény `Ia'nos magára vállalván ‘

rabsága шкивы, Levelekkel Erdélyberki ki'ild'o'tre. `

Erdélyben nem maradhalván békeségben, Hufzn'a

vonta elwmngána’ Hazának abban a’ Háboruságá- ‘

ban , lett`oíìtán ода-чаш Pappá, és 1665«dik eíìl.- i

. tend. а';‚ Tifza mellyéki Püfpökségben -Generálís

Notái'îus. ' `

Annak- utánna lett a’ Hazájában Se'lyén Pápa kö

гШРар és a’ környékbéli Ekkléfxákban Püfpök, ’s

midiin 1674-dik efzt. Magyar orlìágról Bofonba

tzitáltattanak a’ Vallás dolgában a’ Papok, ott meg

'jelent5 ártatlamil a’ többekkel egy'útl'l meg-femen

штаты, tömletzeztetet, a’ Néápoliů Gályákra
yel adatott, a’ Belgyiomi Ordók kegyes fáradcságok

által ki ñabadúlt , és meg` Hazájába jövénà ott 1161:

‚ meg пазу vénségben.

Мёд Eejérvári Pap-korában botsátott vólt Világ»

ra két Könyveket, egyiknek neve: Temetb" Kerl,

mellyben Halotti fzép `Prédikámiól: vagynak. Ny.

„ Váradon. 1655-dik eth. 8. R. Máfìknak: Utz' Тал,

mellyben minden alkalmatofságokra tartozó rövid

Tanitáí'ok foglaltatnak bé. Nyomt. Várad. 1657

dik еды. 8. R. Szép Prédikátzìók vagynak benne

az Innepekre tartozók-is. f, '

SEPSI sz. стакан мм ANDRÄS. Та

nulását ìelefen folytatván, `magának máfok е

Iö'tt kedvefséget: talált. Nevezetefen Kovásótzi

Farkas Erdélyi Kantzelláriils Fijainak tanitatáf'okat

reá bízta. [r1: ,Deák nyelvenv a’ Pátronufsának

Kovásótzi Farkafnak máfodfzori Házafságára Ken-_

. . f di Kriíii

r l
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di Krìůináyal, {ìép Verfekct., mellyek пуошсасс.

Kolofv. 1'593- dik elìt. 4) R.

SESÈUS KRESTELT Chrifiianus Schefzeus.

Szûletéfe Feerint vólt Medjcii Száiì. A’ vers irás

ban-való lìép tehetségeért Borostyán _Kofìoruval

ajjándékoztatott-meg Nemen orfzágban. Lett Pap

a' Hazájáloan Mediefen , ugyan ott-is hólt-meg.

Nyomtattatott' Deák nyelvcn illyen Könyveket:

( 1) Ruime Pannonìcœ continentes Statum Reipuhlicce 65"

Religionis in Hungaria, 7i‘aig/‘z`lnania, штиле Regio

nibu." imperante З'оаппе Secundo Eieâto Rega Ungariœ,

шиш ejŕ Hi/Ioria de Bello Pannom'co Soliinanni Imper.

Turcarmn бунт ¿9° Szigeti expr/gnationem continerts Аи—

tore Cbrijiiana Scbfjieo Medien/i Тип/Лгала. Viteberg.

15 I' 49(Y2) Огайо de Vorigine тратта E5’ propagate Cœießis

Водите in. Íi'anßlvania ё’ ‘vicina Himgaria {recitavit in

Synodo Birtbalbini. d. VIII. Maji. Ceiebrata А. 1580.

(3) Р[а1ти:’ХС. tempore luis pe/íiferœ Iranßlvanos ad

J'ìigentis, Sacri: Medttationilnrs сто/Бит. Ann. 1580.

12. Dedicata: Cbri/iopboro ‘Bat/)ori Principi Тип/Лилии.

SIBOLTI DEMETER. Tanúlt a’ Német ог—

Akadémiákon 1557-dik efzt. Az Hazában

vólc Pap elsö'ben jfókrín, annak utánna vitetetl: N

Szombarba, az holott:` fokac fzenvedetc a’ Kriiius

Évengyenemáere а' Рагракёксбп. Teiegdi Mimes

Prèpoik 1564-dik elìt. embereket fogadott, a’ kik

azt bizonyitanák, hogy Sibólti Bornemiiìfza Péter

rel együtt a’ Szentek’ Képjeiket egybe törte., a’

Nemefséget a’ Király ellen támafztotta; de ezt Геп

ki el nem hitte. Annak unánna reá harangozca

tort
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сои; és fok tzerémóniával a’ gyertyác reá k1' óltor

`ta a’ Templomba; a' mellyel nevetséget tsináltl

halgatóì elö'tt és magáról azòkat el idegenitette..
Vólt annak utánna Györì Pap és a’ Duna Ímellyé;

ki Superintendens fokáig, ’s nagy halìonnal fzol

gált azokban az Ekkléůákban.

SIDÉRIUS дымов. ТатШ: a' Némei Orriigi

_Oskolákban 1583-dik стема tájban, vólc Tár

tzaliPrédíkácor, Aha-újvár ée Torna Vármegye'k

béli Ekklélìák’ Efpereßjek , nagy hi'rii kedvefségii

és íìép tudományu. nevezetes ember. Köz akarat

ból {гс egy Kátékifmuii és botsátott: Világ eleibe`

1597- dik efztcndöben. Mellyet a`z után-is {они

nyomtattak ki és közönségefen éltenek véle a’ Re

{ох-тёса ЕШЫёпйКЬап.

SIGLER MIH/ÍLT. SzebeniNotáriusirt egy

l Kronologiát a’ Magyar, nevezetefebben az Erdélyi

dolgokról, kezdvén Kriüus Urunk >Születéí'e után

36o-dik eŕzt. végezvén l1563`dik eñtendön. A

замша Bátori Шуба ЕейеасющпеК, а’ ki Lengyel

Király lect vólt. IAz idövel kerülc Bél Máctyás Po

foni Pap kezére, a’ ki Világ cleibe botsácotta1735

dik el'ztendöben. ' ` `

злит 'yf/Nos. Trinisréni von: mind Hala.

jára ’s mind Papságára nézve, de 1676-dik efztend.

tájban az {намёк által onnan el kergectetvén, Lu

sátziába ment és ott múlatott, Világ eleibe terjefzt

vénI egy Könyvetskét, illy tituluíl'al: I_/lennel 14

#A Mnl'

` ЗНАК!

i \ ' » '

~ f
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SKÀRITZA MATE. szuleœrr а’ Вогоппуай—

gon Kevi nevü Várofotskában 1544-.:1ik elìt. Sze

gedi Kis Iftván Sz. I. M. Doktor igazgatta tami

áfa rendit, a’ ki ugyan valami költséget adott ide

;en orfzági útjára-is. Tanúlt Tólnán. -elsö'benyaz

1tán a’ Kolofvári akkorizépen virágzó Kollég'yi- `

>mban a’ Károïyi Péter keze alatt eiztendeig. Er

iélyt egybe járván, még a’ Székely földénfis, ki ment

Magyar oriìiágra,I és hogy magának útra kóltséget

lzerezne, jâzberényben Oskola »Mefterséget vifelt.

Annak utánna egybe (zedegetvén minden tehetsé~

gét I56'9-dik ст. Bétsbement, onnan más Erdé

lyi Urñakkal és tanúlókkal Olafz orfza'gba, az hof

lott Patáviumban XV. hólnapok alatt tanúlta a’ Шт

lofoñát,'.MathefìIt a’ nagy hirü tudós Тanitók-a

latt nagy izorgalmatofsággal; akkor meg-tanúlta а;

Olafz nyelvet-is. A’ nagy Várofokat mind rendel

meg ljárván ,’s Rómát-is, ment az 157odik eûten

dö Vége felé Génévába Bézához, onnan a’ több

Helvétziai §Várof`okat~is egybe járván, telelt Baüle

ában, az holott a’l ’Sidó nyelvet meg-tanúlta.

Ment az után Argentinába, Heidelbergába, Vi

tébergába Német orizágot lel járván, vFrantzia ог—

fzágba Párisba ’s más Várofokba, Angliába ’s anf

nak nevezetes Várbil'aibá. TiVégre fok'nyeiveket ’s

jó tudományokat meg-tanúíván," vifzi'závtért 1572

dik efzt. Vége felé Magyarforlìágba Kévibe 4az He

zájába. ‚ . ' _ .Y г- f /

Тзйпйпрву nehány fzép Ditséreteketiïa’ miné

müek az Enekes Könyvben `
David Docg' gonoßîrdgát vbogy мм

Hogy yérusálemnck .drága Templomcic

A’ jó Май ember fíèlidfe’ I/Íilágon

Dra'ga
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_ΗΜάηλ· -βέμβζ/ίω!πεσμ Μπέεκβατό έξνά|ιωμ ` _ 7 .
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δΟΜΜΕΚ :ῖ/ἶΝΟξῳεΞ.Κ`εῇΤειὶ_νόἰτ·ΜΖἔἱἑτε πέέ- 1

νο, ει' ισ πευιΐιΊτ 'λἴἱ£ἐΒοτἔς&Ιιϊιιτρ1542 -_όἱΚ εί:ιτ._ άι:

ει: Μάτι Μ)! έΠ1 ,5νωεξΠε ωίιέΒΒειο , @επι Ϊ

' μ ιιιό:ΜΚ. ~
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τω!ειπ!!ε. Α' ωε!!γε!‹ετ !τιπι!‹: 8οπιπιετ 1:!ποΓτό!_ιπ!ης:

!εω ]ο ΒοάΒτό! είε !ώιπιγϋ νοτε-!τότό! , Μειεγ:ιτ

τω: @Με ιιΒγειιι, άι: πω! νό!τ Μεέγει-τ Ωϋ!ετέεότε

πό2νε, Μπεω·Μ!Γη!έι!πό! ν:!!ό.ν Μει€γειττά !εττ·οθ·

ω!! !ε!εέεάτει!ε Ηίνετε!!άτει ηόενο; π1ε!!γει: ν!Γς!τ Ετ

ε!ό!γΒοη. ΠΒγειι;-!ε ει' πιειε:ι Ηε2ά!έ!›επ 8οτοτυ!πι!ί

!ετε!ζε-ΚοτέΒετι ε! !!ειξςγνέπ ει' τετιι!!έΡε , ει' Κειτο-π'

ΜΚ !ώ226_έ!!οττ, ε' ΜΜΜ Γο!όό!ε νέ!τοΖαΐοΕ Μ!!!

26ει: ττ!επτ Μ6!ι!ονέ!σει. ΟΕΕ ττιεΒ·ι!τινἑτι ει' ΜέτΓει!Ξ

νει!ό τέτΓει!!:οε!έι!!, !ετ!τει' Μό!ε!ονεἱ Βε!;ιροτ β.·πη!;

Τειπἰιόμι. Ι)ε: ει' Βεί;ι:Ροτ: Με:: Γε!! Κε!νέπ τιέπιε!»

!γε!:, Ηέεει-πέρένε! εΒ);ϋ:!:11ιε8-6!τόΚ , :Μ 8οππωειά_ _

έ!ετε τιε!ιε·2ετι ωειτα!οττ-ωε8. Οτωεπι Γο!‹: Βύ!όρεέ:Ρ

Γε 'ε. ρετειίάτ !ζόι1τϋεΒετι ν:ι!ό Βυ]όο!κ!έ!`ε°ιιτέπινε:ϋη

άϋττ Ει·ς!ό!γΒε Βεί!:εττΖέτε. ΜοΒ-εΓττιόττοι:νέπ σα”

που! Γο!ζέτει πι1ειξς_άτ νε:ι·Γεί έ!!::!ι!, Κοει!ετί: Έγετπιε!τε-'

Κα: ταη!ταιι!. Ε! π1ειιτ Βέτο !ό ΒεάΙεσέΒέπει!: 'ε Ροέ-`

τεεέΒέπει!ζ, 'ε ΜΠΑΚ ιπάηηε πιἰιπ! ει' Βι·ε!!”ει! 'ε Μα!

ει' 82ο!κυ! Ο !ζο!έ!ζ!σετι τειηἱτοπ Α!ς!τοι· Με!. νό!!::;;·
ΙπυΜπ Ζωή: _/Θεότι!α:, @ποΜε δσερττωπι -

,πο/Νο _αιρία2 που!!πε, παπι «Με Με?

Πε ὶω·Μ πιατα: Δε!! @ι:ξ!5ωτοτ »Μα

ΖΩ! τέρ:ι: ·υεπέαυπ βιιυτ(.`έϋίπε πω. .

Αιχηει!ε_ πωπω νπετοτε ει' Κο!οίνέι·ϊ :Μπος !”έογεε.

Οε!ιο!έ!ορ3 ει" Μ: Γο!: ω;ΙΙ:οτεέ88ε! !)έν1ε! Ρε·τεητι .όεδ

Β!ειικ!τπα·ει' ωειΒο!π νει!!έΓο!ετα νοπνέπ., επέι!εει[

ίο!αιτ τεε!ε!ζοάτευε!: ει' ππι€ο!: να!!έ,!”ο!‹` !:ει·1ε!άτέεάζ

Μπη- ωἰη;;_ π' Κ! α_οεέκ έε θϋτὁἐ πγε!νο!‹οτ εξ!!ςε!ὲ_

ττ1ειΠπιτ τιιότε. Μφ;ε!€οΓοπ Μ: _οί=ιςέτι οι ειι·ΙΙ'εοπξ

Βιετηέ!γε!ς ο!!€ι1, Κτ!ΡειΞε ε!!επ, π ποτοε!ετ! !σί!οΕΊτέ

μ! ΕειΒ12!έιπι!ι;πι' ΒάιπϋωειπΒει· Με!! _εΙόττ-`νει!ό σκέ

!εε2ύ!έεέι:1.ιιτ!ποτ έε Ιἰέ!ν!πι1ε τε!εί!πιέι1ιηήτωι!έ, ει”

ΚετεΡιτεόΒετ €γοι·ιικΚ! τόνα!!γεέΓτω!ε, σ.').?ε! Μπα·

Ή! ` / (2 2 | ε!έΓιιυ.!:
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66Π1τιΙτ τιιόοττ;ι:Μογέτ τοΙοιπόεάτωειΙζ; ει' ιπἱητ :Μιά

εεεΙτ 11γοτηττιτάεΒεη Μ τιεΙοττ ΜιιηΙτέιΞΒόΙ Μ τετίτιεποΙτ.

ΜἰνοΙ Μ: τω, ιιεττεἰιπγ όΜΒ ότιττιΒ ωυττΙτέΚοτ ΠοέΙτ

πγεΙνειι; πέωεΙΙγοΚφτ πιέΓοΙτ πιενεΙτ Ματτ:

(τ) Βέωταττο εδω Ρετττ ΙΩποΜ Μιά ΡέτσΕσέξω,

]Ε:τέρτα τι :βασικο δοπωσετσ Ρττπεπ_/ϊ, βεΕτοτε $σΙοοΖω Πατι

άΙσροΖέταπω έκνΤταπ/ίΖοαπέρ. Μἔ0Ζ/Ζπεἰἐἰ. 1582. 8.

(τ) Ήαδτατωτ α2ητιστ Οοττ/τίαπσε ΖΐεΖΣ,2τ'οτιίτ. Μέοβαά.

1583. 8.' τ

· Α' τ11ἰνεΙ επηγἰτε-οἙ ΜτεΓετΙεττ τα Τιιόό8*επ1Βοι·

 

τὸ: εΙδττ, νόΙτ ει' ΜεΒγετ ΙἰἱτεἰΙγοΙτι·όΙ έτοττ ΜυπΙτέ

ῇετ ΒολέΚ νετΓε1τΒευ. (1)Έζεέεε Ηι1τιἔειτἰω. (α) Ποτ

ττὐυε-ἰιπἔεπυἰ ΜΜΜ; (3) ΕΙεεἰετιιω ΗΒοι· ιιηι1ε.

_ η) Τγτειποίε ΟοΙ-ἰοεε δττΡοςΙεει·τε;. Α' νοι·ΓοΚ ἰΒοτι

έβοΙτ, *ε τοϋτοτ ει2ο1τειτίττει τηέ844Μεοτ Κει·είἔττγόπ

ῖῖεἰΙἑεϊστιυ-ἰε ντ5Ιτ.·· ·!.οτἰΙτἰυττ Ξ” ὸὶτεὲτἱ:

Ευ·οκτυπα_ ΡαπνιοΜο;·δοΜπωπιτ Επστπστκα πω:

' Ρκπτωτι, Δω @εστω τωπ5.

Βΐι116τιτΙοττ τπτ -οτωτότ τι' τιπέΓοόΠτ μΠω του

166137 ίε1τ·ττ 157ι-6Ητ τΡιτ.-ει' ηιεΙΙγ Η νειΒγοη ηγεμο

τετντι. ΠΒγειη ποπ τω!όΚεεετέτο Μ: ΗεΙοττἱ νει·

· ίεΙτετ-ἰε, έε ει' Κτ:€·γοΓεέε Ρειι1ετίιΡτέτ νοτΓεΙτΒοη. Α2

Πι1ἱτέτἰει ντιΙΗΓηαΙΩεϊ τει·]-ε?ιτέεέϋειι εΙοἰπτο (Ματ

τ Ωόιέτιτ; τπτ: ει' ω τι' 13ωιετε@Με ηγεΙν8Β€τ ω

Ρέτι τιιότει; εὶε εττοεΙτ υτέρωτ τονεἰτ›Β ωρυτ; @τοϋ

ὐεΙἐ ΓοΙ-τέωεόάεέτήτ ή:έι€εάνότ1·ζ επτ18έτε8όί;:. ΑτΙιευε

πει!ςΙοττιπἱ Με8-ωύτ;ττε;. Μ%-ΒόΙτ ΚοΙοΓγάτἰ Ρω

ξ6Ήότεέεέϋπο :Μπάτη Ηέ2ε-11όΡέιζε1 ετ;γϋττ ει' :ΠΜ

ό6811ττΙάΙΒαπτ Ι.ιίτττΙεπεόττεοΙα ·

εῷοΜ6©πτΜΜΒ?κυε.` Βοιτττ ε26ιωτ νετ”

€γἐπεΚ Νοττττα115; ιππΒέτ Ριο1ττει'ττπ5 έω197Μα.ε δὶ

τ Ιττ:τ ·ετει'-Μειωαι· φτΙὶέἔ _έε ΕτόέΙγτ

.τ Ηἱίτότἰ
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ΗὶΙὶὸΦἰέιῇ6τ,, Ιέε2άνέπ οτι: α” Μ! ΒοπΗΜι1ε νόμε-τε

νόΙτ τ59ο-ὸἰΚ οΓιτοπόόω όε νἱτ1:ε ει: 16ο6-εΙΙΙ: είᾶ.›·

τευὸὅἱ€. Νεπ1 εΙένει!ό επ ἰτέΐε: ΡιέΡΙ(έΡ20ΙδόέΓε:Κ

 

Με! τεή2οΠει Κ: ει' νέτ-Ι:ΜΙάϊοΚατ; τα υτοΙΓόΒΙατέ&ομ

Βεπ ΗἰίὶότἱέῇέπειΚ ιιπαἔε-ἰε Βοηιπε ίοι·εοττ: 'ε εππέ!

ἰ€ε2ειΒΒειτ ίτΠειτοττ. Α, ΒέΙὶει έε ΜἰΜΙγ ν'ει]όει έ!

τειΙ νέ8Ιπε2 νΙττ ΚεξςγετΙεπεόεεΙζετ πιεεει-Ιε Ιέττε,·°·ῖε

ύεγ τω: ποΙττό! ΒΙΖοηγεέΒοτ. γ

εδΜοεΙ ΡεΠώ θεέ/Νοε. ΚόΖϋΠ8έεθίΒό ω:: ω?

11ενε2ετϋ Ιζόογνετ: [Με έ: ΜΜΜ: ΙυόΖάσις:ά8τα ακό?

28 Π». Νγοπ1τ. 8. ΡειαιΙ4. 1656. ·

808 πεευ:ΝΤ2. κικιωιέ8Π ΡώΙοτετΙ: 167ο-όψ

Θα. τεούΙτ ει' ΙἰοΙοΓνέτἰ ΚοΙΙέεγἰοππϋἀτι οΗγ όρἱἰ

ΙεπτοΙ, Ιιοεγ ωεἰΓοΙ: Ιὲετοτετέτ-ἰε_ ττκι86Ιποε Μι]ωπέ. ·

ΟΜΕ ΒετΙ1Ιετι Ι..άίάΙό έε·Ι.οΙΤοι1τ2.ἱ Β6οΒϊ Ρόκα ΠΜ;

ε!εΒεάεπάό ΙιδΙτεόεετ: εὸνάτι, εΙ-ΚύΙόόετόΚ εΖἱὸεΒετι

οτίὲέεἰ ΟεΕοΙάΙψει τιιτΙοτηέτιπγει 6τε8Β5τόεότο; παώ.

Ιγε1: τπε8-]άτνέτι, κα: Πόνειι·1 Πρ ΒετΙιΪει1 Ι..άΡΔό

Πτ11έ!; ει: Ιιοτιπ:πι ηοο-ὸἰΚ εί:ιτ νΙτετετ1: ει' ΚοΙοε

νέι·ἰ Νόρεε ΕΚΙζΙέΒέΒει; Κ: εΙεόΒετι 1710-τΠΚ είἄιτ.

ΕΓρετεΠεόεετ, ειοηειΙζ ιιαἰοπε, ι;·η-ώΙζ ΗΜ ότε Μ.

Β6Κεάιςετ, ππ:ΙΙγ ΗἱνειτεΙϋετι ΙπόΙτ-πιεε 17πο-άΠε εΙᾶτ:.

ΕΙετέιπ:Ι: .ϋτγειπεὸὶΙε ε?ιτεπόεζέΒετι. -

Δ' Ι)68 ΙπιΜΙ υι·αΙΚΟόέεέυειΙ€ εΙΙ:ειΙπωτοΓεέΒένειΙ Μ:

17ι9-εΙΙΙ‹ οὐκ. ΠεέΚύΙ όε Μ:ιΒγειι·ύΙ. Δ' Μειωσα:

ΚόιαγνέηεΙ: τίτυ!ιιίΠι 02:_έ' Β6€ ΙπιΖάΖ Μαι Ηαττω

|εσπ&ετ·ε&Ιεε!. Με2ΖχΜι πιεἔ-υπά£ατόά€Ι: Μπ2 87ὅΖεἐεΖΜε:|‹ε

ιϋΙ: Με” α” Ή/Ζεπ; τπά!κέρεπ [στ_.%φι επεΙυετ ππι€άισ εΜπαι

α' ΗαπαΙ:ακ , έ; Μπέκπϊ Ηαό2 Ι‹ΜΉΙειε Ιέέ;:γοπ αττα Με

2ατ;ατ€7ε. ΚοΙοΓν. Παο- .8. Β. Α' ΠΜ: ἰτἐεάτι:ιΚ

Ρεώ8 ε: ει' τἰτυΙιιΙΓε: Ριγίι€οπο.ε «Πε ΙΜΣ” βάψω ω.

Ω 3 / ωιωθω
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l‘laeiationia Sana: Капот, Experiential? longe/riem Sec `

confm'mes. Claudiop. 1720. 8.

sol/¿RI soosI квиток Nagy Uri mbe

vólt: ez Magyar oríìágon ‚ fzèp tudomzínnyal-isliirt

a’ ki a’ Vitézség hellyett a’ Tudományoknak meg

tanúláfokra adta magát. Könyveket botsátottill;

titulufokkal: .

(l) Po/iilla, avagy a' Vasárnapi Innepekre valo Prédi

kátziók. Bartfa'n. 1597. 4. R Í

(2)14' Szent Projëtáknak ( kik lìám fzerint titel]

ketten Vagynak és a’ rövid tanitáfokra nézve MÍ

norefeknek fzoktak neveztetni ) irdfaiknak Priiii'ß'

«tziúk ßerint-való Magyara'zatjának вы; Réße: орды, ЗОА

Атм. Sov. Soos Kri/ióf dita! iratottßartfán. 1601

»4. R. Vagyonraìjánlvaa’ régenhíres neves, ¿l

moil: meg nyomorodott Vitézlö Magyar Пеший

nek` Erröl Bokzitzius Jfános Borostyán-kofzont`

Poéra fzép’ verfeket ift, emlitek belöllök:

Hem vos Hungarici Proceres, щите, quid aras

_ Plus deooret ‘Ue/iras, Martis an Ат: bonos.

- Bella что: fatíztnt: фа. Liberriina virtus 

Plus agit,- beic раной fortibus ф licet. l

.Exemplaire invidia nel teße Soo/ius bic e/ì- l

Cirrißopborus, fecit диет pia penna Virum.

А]: quant formare generafceret, Нижние: ora i

Si {или tales ferret amica Soos. `

SPANGÄR ANDRÄS. Адосс köz meer

egy Magyar Kronikác 1738-dik efzt. 4. R. MON

vben igéri hogy clé" эфа Magyar orizágnak régiö"

moiiani отит, Réfzeit, Tartománnyait, VárOS

fait. Epúleceir, siziiiábei-vaie ki затем, nea

` kozáfait,

l
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так ‚ lróir,` Könyveit, ’s a` 'mit az ember

. gondolhac. - i

if. '.inIEITZI-JL. MÄR TON. ‘ _Biafra-.an mieren,

‘.áíì vólt eredetére вёл/е; де mivelhogy a’ ма.

'i'.g'ar orfìágban fz'uleretr Тапок ‚ és az Erdélyben

.îrJÄle-tetlbsláflok ha egy {ìót jól nem шалаш Ма

' farli/l, mégisaz idegen Orfzágokban Magyarok»

‘rfffk' ГНОМИК тазокаи úgy vólr Smeiczel-is. Nem

vlehec ettöl a’ nagy tudományu ió embertöl faj

fgfillani a’ Magyar never, a’ ki (1) А' Magyar Hié

:_'f'iriát írasávalifokképen ékeñrette. (.2) Hálában

~rofeíî`qri Hívatalban lakván, Magyar orfìág Hiüó

каштанов, ki'iiön az A.Erdéiy Итогами-девы fzép

“Ад-гиде] és kéíìi'ilectel az Erdélyi és Magyar `orfzági

»fluságnak el Самсона; а’ melly által fokaknak Гие

VH-itiekel'. fel nyitorca ’s ltcanitáfa álral nagyobbakra й—

at ПУЁОШ (3) А" Magyar Hiûoriára салон) köny

leken .egybeíìedte , Laiftrornokat közönségefsé tet

;e: honnan mit leheiì'en ta» úlni azt meg-mútatta.

C4) Sok ió kön'yvekei borsármi ki Deák és так

Nemen nyelveken az >Erzielyi ’s Magyar orfzági dol

доты és tudófokról. Emlitek itt némellyeket a.’

Deák iráiiból: y к Е

'. ( х) Commentario Hißorica de Coifmu*s,_fpeciatim de Ori

gine 69” i Fati: Застав Angel. 65" Apo/iol. Regni Hunga

fia Coronœrum Figurir œneis. З‘епсг. 1712. 4.

(2) De Iujigm'bus vulgo Cienodiis Reáiu' Hung. ut £5’

.Rizuinaugurandi Regem Huugar. Sobedz'ffma. yen. 1713. 4.

(3) Anriquizates Латыши, ex Lapidibus, Iiifcri

ритм, Маттпипыфие antiquis тике variifque Ns’

zis explanatœ. ì _ _

Q l. - 4 DW
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(4) Dißertatio Epi/folico de ßatu Ecole/ice Lutheranœ

in Tranßlnania. 1722. 4. Ez ieles és Jó Könyv

azon dolognak ki tanúlására , kivált a’ mint az u

tân notázták némellyek éslvilágofitották.

Mem: v_ólt el Erdélyböl Smeitzel 1699dik efzt.

XLVIII. efztendök alatt lakott Hazáján kivül, fo'

kat-is tsinált Hazája ditsöségére. Halála-elött k6»

véiïel azt írta: Ego exemplo ржет, alii ‘ve/iigia mea

premant, (i conferant , quantum ego in тает licei oris

con/litmus pro svirili Patria No/lrae bono, non fine labore,

furnptibus is" nigiliis, contuli. Holt-meg Hálában a’

Profeil'ori Hívatalban 1747- dik efzt. 

‚ y J ,

sToKKELIUs дыми: 52111ееёзё1'е нет

vólt Bartfáról való, Hívatalját-is vifelte a’ Bartfai

Oskolában. Mentlvólt tanúlni Vitébergába a’ Lut

her és Melánkton kezek alzi, ott folytatván tami

lását, hívattatott. I538«dik efzt. a’ Bartfai Oskola

igazgatására és tanitására; a’ mellyben ferényen ízol.

gált 1560dik ef'ìt.' mellyben hetedik n'apján Sz. L

ván Havának meg-hólt, hatvan napokkal az man,

hogy Luther> e’ Világból ki múlt Islébiában.

Eziaz ember írta vólt (1) amaz öt Várofok Kaffa ,

Lötse, Bartfa, Eperjes, Szeben nevek aiatt-Való

Valláslételt, a' mellyet Deák, Magyar és Német

nyelven ki adtanak. és 1549-dik efzt bé mútattak

FerdinándKirálynak; az után 1560-dik és 1573-`

dik вы. Verdaizius Ancalnak az Egri Püfpöknek és

Efztergomi Erfeknek. (a) (2) Еву nagy Poilillár-is

irt vólt, a’ mellyet fok idövel `halála után 1 596.

dik efzt. a’ Еда ugyan Stökkel Lénárt botsátott Vi

- lágra

(a) Ритм jure in Байта
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lágra. Vagyon aijánlva Révai Ferentz Тanáts Ur

nak és Fòïbé )áró Meikernek, és ennek Fiának Ré

vai Gábornak. (3) Az Antikriüufról-_is irl'. еду Mun- `

kát, mellyigen mérgefen vagyon írva; meliyben .

azokat, a’ kik az Ur munkájában iìolga сматы

tanak, A’s nálánál nem alább-való halìonnal 12013211

tanak, nem fainállotta Antikriíìus Szolgajinak ne

veini, azért hogy vele egyct nem ertettenek az Ur

Vatsorája dolgííban. ‘

 

SZÁLÄRDI MIKLOS Botsátott Világ eleibe

egy kis Könyvetskét ezzel a’ tituluifal: A’ Vigaß

talájoknak baßnos сыты. Gyúla-Feiérv. 1643. 8. R.

Vagyon анаша 'Somlyai Bázori Боба chedelem

Afzizonynak. Nyomtattatott Tsejti Barabáñ libran

né költségével.

„чл/шли МШАЬТ. Агаппуаэ Medion, ап

nak utánna N. .Bányai Pap és a’ környék-béli Ek

kléûákban Senior. Egy Könyvetskét irt vólt ab

ban az id'óben, mídö'n a’ Magyar orlz'agi Ekkléiìák

háborgattatnánaki, és Nemeíü lìabadságokban-is а:

Nemefség magát meg sértettnek tartaná', Fußolg'o

Tsepilnek nevezte; de a’ Könyvnek egéfzìtituluiì'a ez:

Аз Urie'rt ’s Натри: е1./›Ё1ес1егг és ßdmkivettetett búj

долг Magyarok’ Fil/lölg'ö Tsepiije , az az: Mellyben az

élae'n ша ’s [salvan elli bus Lélek, еду nebány пережив:

alkalmatoßagokkal I/len ellitt fel romboltarik , és az Uien

Нам Mennyei tiize'oel meg'illettetik , bogy a’ Kegyelem ‚

kapuján ba ß'inze'n billtsen formáltatott ékes beße'dü атам

gaoal nem lobogliar-is, de meg-is тез—102921012 ßi've ¿glie

ßakada'sával a’ ll/Íennyei jó тиф te'telnek igaz reményíége

alan eképen mind амид faßülögbeßen, mig az Egbiil 12€

- » R 5 дует??
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gyelmefm rea' nem te/eint az lrgalmas Ur. Alellvet az

ljlen Házából így gerjeß'tett-meg az Urert вмешать

egyile tárßl. Sz. M. N. B. L. T. Nemzetes Ubriß

Pal ko'ltségéfuel. Kolofv. 1676-dik efzt. 12. R.

Ebben a’ Könyv'etskében be’ foglalc Könyörgéfek

olly hathatófon elö adják abban az idöben Vallásért

`bl'ijciosásban forgé Uri és Nemes Rendnek iiralmas

' állapotját, mintha ugyan azt fzemunkel шток.

 

зг/ШАП FERENTZ. тапшс Német Graag

ban I583-dik efzt.' tájban. Debretzeni Pap-kora

ban forditotcà a' Palatina Kátékéûiî: Magyarra; mel

lyel régtöfogva elnek Erdélyi és Magyar çrfzági

Ekkléíiáink, yilly tituluiial adca ki: Káte'ké/ìs, az az:

y Kei'défek ¿s Feleletek a’. Kereßtyém' Tudománynak Ãgairo'l

a’ jambor татар III-dde Friderik Hertzeg birtokában

 Palatinatusban levò' toldos bölts Doktorok által íralotr. De

ákbo'l Magyar nyelvre forditatott Sza'rafì Ferentz Debre

шт Anya-ß'entegybáz Lelkz' Paßtora’_által. Debrctz.

1604 dlk фа. 4. R. т.

52А52К1 Тетка yÃNos. Gyas-ri, az um a’
Pofoni Oskolában 11а1ёпо1`опфап1с6 Кадет, a’V ki-

nek keze alól fok ércelrnes embesek fìármaztanak,

Мот: И? =gra egy Könyvett,mellyben le írja `a’ föld

kerekségét: Introduâtionem in Orbis bodierm' Geographi

am. Franci'. éc Lipíìœ.. 1750, 8. Е2 igen 16 rend

del iront fzép Könyv. Nagy fegitségere vólc ez

az ember Béiiui'nak a' Magyar Hiůória körül-való

munkálòaasaban.

~ витал/121 Baa PÉTER Szülefeu és пе

velcecent Szathmar Varofsában, Görög, Deák és

' f C ’Sidó
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'Sidó nyelveket alkalmaiint meg-tanult, az után fe

les eûtendö'kig lakott Belgyiomban, nevezetefen

Fránékérában; az holott Deák nyelven botsátott

Vila'gra két nagy Könyveket., .illyen tituluil'al:

(двинет: IEcole/iat adverfus поплыла: Que/tienes

Praâtit'as. Ifranek. |649. 4.

(2) Defenjïo ßinplicitatis Ecclejiœ Chri/ii. Franeker@

1653~ 41 ` _.

Vifzi'zá jövén a’ Hazába, fzép tudománnyára és

nagy hircre ne'zve tétetetr Profeilbrrá a’ Váradi Kol

légyiomban; de azt az llivacalt fokáig nem vifel

-hette a’ bornak rend-kiviìl-való izeretete ’s enge

detlen maga vifeléfe miatt, hanem egy nehány iz

béli meg-intetéfe man, abból el botsáttatott. An.

пак utánna az Urak’ Udvaraikban hányódott vetö

iiött ’s napról napra élö'dött. 1666 dik efzt. vólt

-а’ LónyaiAnnaKeményjános Fej.özv.Udvarában.

Ugyan abban az elìt. prédikállott Enyeden Vásár

hellyi Péter az Enyedi Profeilbr felett hatalmafon;

a’ melly Prédikátzióját ki~is nyomtatták. A’ melly

ditséretre méltó jó Munka. ’

 

sZATHMARI Reti-i Is 'rz/fm. sekfeie Реша

kot az Leányokról Afzi'zonyokról egybe l'zedvén

_ Magyar verfekbe tsinálta, illyen tituluifa Könyvé

nek: Htßoria ex Pat-tenir' Nicenjz'; amatoriis aßeïtionióus

синеет. Kolofv. 1577-dik elzt. 4. R. A’ Könyv

jó паду, а’ Vers fökbe tette le nevét az iró, fok

Példákot hord elö tanufágra. Ez az utólsó vers a’

Könyvben. `

Ezer ötffäzban és az betaenbétben

Szerzék e’ Kronika't bé a’ 'ver/eklig

Kolor neve титле Szamos mente'be

Äkkor lakik r.tala ìí'isa’ Va'rosba. SZÄTH
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szATHMARI PAP gramos` szaiiimari {zii

letett, `otzt'is neveltetett, és a’ Tudományokra ta

nitatott mind a’ Magyar f'o'ldön, ’s mind pedig Bel

gyiomban. Fránékérában adott ki egy jó nagy Köny

vet Deák nyelven, mellynek titulu'ÍTa ez: Рыт

pbia'Prima, feu: Метр/дудел bravibus Aphori/inís deline

ata., Fr~anek 1682- 8. А2 Hazában fzolgált 1685

dik elìt. tájban Nagy Bányán az Oskolában; az u'

tán az Udvarhellyi Oskolában három eiìtendök alatt,

» ment onnan a’ Zilahi Papságra, a’ Déíire, végre a’

Kolofvári Ekkléûába, az holott vége-is lett életé

nek és í'ìolgálatjának. Irt egy Könyvet a’ Könyör

l,f_,e'rfröl közönségefen, nevezetefen pedig az Uri Imád

.ragnak Magyardzatját. Kolofv. 1707.- 8..R. ì

Ennek Fia vólt Szathmári Sigmond Kolofvári Pap

és fok efztendök alatt Generalis`Nozárius, nagy tu'do

mányu, ékefen дано és nagy kedvefèégü ember;

a’. ki a’ püfpökséget is el érte vólt, 'de minek elötte

a’ Sinodus el jött vólna hogy bé eskettefsék és a’

Hívatalban meg-erölittefsék, reménytelen meg-hólt

1760-dik efztendöben.

 

— вышли/ш Рит MIHÁLT. Tokaii Рар'

vólt elsöben, onnan 1716 .dik eiìt. hozatott a' Fe

jérvári Kollégyiomba Profeíïbrnak. 'Azori eFLt. бд

fzel ki háboritatván a’ Kollégyiom már úij neveze

tet Vett Károlyvárról által plántáltatott M. Vásár

hellyre; az holott fok cf'ìtendök alatt azon Kollé

gyiomnak mind Tanitója ’s mind édes Atyja vólt.

>Végre vítetett a’ Pataki Kollégyiomba,. hogy añak

régtöl-fogva zenebonában forgó dolgait jobb rend.

be hozná 1734-dik efzt. az holott ti'z efztendök a
latt nagy hafzonnal tanicott; mind a’ Akét Hazában

’ . , ‚ fok
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fok-jó és tanúlt ernberek fzármazranak az Oskolá

ja'ból. Maradtanak, a’ melly ritka bóldo'gság a' mi

bóldogtalan Hazánkban, édes Atyioknak nyomdm

kait követö jó Fijai is: Mihálly es Pál a’ Pataki Kol'l

légyiomban, Iftván a" Debretzenlben Profeíforok.

Máfoknak kéréfekre írt az Ur Vatsorájáról egy`

kis Könyvetskét, mellyben Bernád Pál nevü Mino

rita Barátnak Prédikátzióját bontzolja fel és az igaz

Tudqmányt meg-cröûti, így nevezte: Uri-Vaison:

felett meg-gyújiacoit Szönétnek. Nyomtatt. Ultrájckt.

I74o-dik eiìt. 8. R. Deák nyelvenis irt holmi

Könyveket, a’ minérnüek: -‘ ~

А (к) Pbyßca~ статиста juxta Principio Neotericorum.

Ciaudiopoli.- 1719-' ' '

(2) Ефима de Arbore jcientiœ Boni è? Mali , jim:

Vite ferali litterali 65" myfiica. Franek. 1736. ’

(3) Expo/icio Capitis XVIII. yaoi.

— Hólt-meg 1744-dik ei'ztencl'ó'ben.

 

SZATHMÃÍRI óTz/Es штиле. .Voir Раса.

ki Profeiibr, Erfek-új-vári Pap annak utánna.. Még

Belgyiomban laktában MagyarraÁ forditovtta (1) A’ Bel

gyiomi Konfeíliót, illyen tituluffal: A` Kereßtyén e's

igaz: tudomdnyu Belgyiomi Бита/та]: HitelrrÜZ-Ualó ‘val

las télele. Amítel. 1650. 8. R. Ide Vagyonragai'zt

Va a’ KerefztSégnek, Ur-Vatsorájà- ki {zolgáltatá

sának, Hazafok egybe adatáfoknak formája-is.

(2) Magyarra forditotta a.’ Belga nyelvböl а'ВеЬ

/ gyiomi Túdófoktól a’ Mennyei Jelenéfekre írott Ma

gyarázatot, mellyet illyen tituluffal adott ki: Tit

kok fïeienÉ/è, a'vagy: Sz. 3?an Apo/iol’ Mnnyei gele.

nefe, Миф, rönid Magyardzó ~)fegyzeßkk'el_egyiita Nyö.

tatt. Szebenb. 1668. 8. Vagyon эпатажем Su.

' sánnának
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sánnának, Kamarás Ambrus Özvegyének, ’s ennek

Fijainak, Unokannak: a’ ki a’ Pápai Páriz Imre

Keskeny út nevü Könyvet-is ki nyomtattatta vólt.

- szEGEDI Marry/ís. гагат Doorságo man

tanúlt Vitébergában 157e-dik efzt. Poéta igen jó

Vólt, mellyröl tanubìzonys'zîgot tefznek az' ö пуст.
tatásban lévö iìép verfei, lmellyeket írt Fabritzius

nak a' Pataki Profeiïbmak», mikor Vitus Balsará

Ézius felett 'Orált 1575dik eiìt.'

SZEGEDI GERGELT. Vólt tanuláfnak okáén;

Genevában; az" után Vitébergában 1556.dik em,

Mitsoda Ekkléíìákban tanitott, azokat a’ feledc'
keny'áég miatt ki neveznemv nem lehet; az ишак

hogy a’ maga idejében nevezetes ember vólt, és

egy nehány Dítséreteket-is írt, mellyek az Enekea

Könyvbe bé tétetödtek. Illyenek:

~ Sz. David Kirdly biinei ellen így panaßbl u

' Számki-vetéßfe' David mégyen ‘vala

i Tekints reám Штат nyavalyamban ‘

` ' Nagy bánatban David mikoron vo'lna f

~ ' Ur Ißeojlégy то/г тг-щштг. '
Bólelogv az" olly ember'az o' lelkében

` Kereßtyének kik vagynnk? i' .

`G_fyakron nékilnk kellene Ifìennek bal.

Sziikse'g Kere/'Ítye'neknek штат.

_ згвсшгшз Is TVÄN. someten szogodoo

1505-dik efzt. ‘_tanúlt ugyan ott, és Lippán az Os

kolában. Neyekedve'n _tePcében nevekedett a’ Tu

dományokban-is.' és keves-idöre tanúlását annyira

vitte
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vitte, hogy ö' kezdene máfokat tanicani, Oskola-`

Meiierséget vifelvén. De minthogy a' Tanúláfra

паду hailandósága vólt, mihellyen ann yira-Való Pénzt

gyì'iithetett magának,` el ment tanúlni Lengyel or

fzágba a’ Krakkai Akadémiára: holott tanúlt-is de

tanitott-is, minthogy a’ jó móddal-való haiìnqs Vta»

nitáii'a épen {ìületett vólt. Orman 1543~dik efìt.

ment Vitébergába Lutherhez és Melánktonhoz; az

holott Sz. I. M. Doktori tituluffal meg ékeiitetett

’s az után tert-meg Magyar orfìágba. ‘_

Magyar oriìa'gban 1545-dik efztendötöl fogva.

fok fzenvedés, búidosás, hányattatás között for

gott. Tanitott Tafnádon, `az .holott a’ Kinrs-tar

tó Barát `György Parantsolat-lából 2 o 0 clarab

Könyveitöl meg-foíìtatott, meg»verettetett, rúg

doûatott, úgy hogy, életétöl-is, kevésbe múlt hogy,

meg nem готам, ,az után Gyúlán 1546 dik ей:

tend. Tzegléden 1548dik ert. Vólt pedig eza’

rendtartáfa mindenütt: hogy а’ Templombanprédi

kállott а’ Népnek, az ожидаю pedig tanitotta a’.

tanúló és nemes ifluságot. Vitetett onnan a’._'1`e§

mefvári Ekkléiiába a’ Petrovitzíus Péter ~áltîal'ì а?

а’ melly Ekkléûáb'ól Lofontzi Iüván által nagyke

Àgyetlenséggel ki iizetett, ’s azA Oskola-is el pufzti.

сапоге. ЬаКоЦадцсёп Túron, Békésben. Tól

nán, .Laskán, Kálmántsehiben. Püfpökké tétetett

155415 dik ст. nagyY kedveikége vólt a’ F6' Крабе];

elött»,> nevezetefen a" Nagyságos Horvát Márk mi

kor Sgiäetvári Fö-Kapitány vólt, fokfzor 'Vitette

magához, ’s néha maga-is meglátogatta, кыш: mi«

korygBaplokot _iìentelt,„ pelen lenni és azt fzernlélui

Южанка, Prédikáilani Szigetre hívatta. Mellyekre

Ilézve _fok jovaiyala's táplálta'fegiltette. Az hon

. ч ‘ nan rofz,
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πιο τοίά .ιιωόι έΙτσι! ε' ΤότόΚ6ΚιιεΚ εΙ έι·ιιΙτειτοττ:,

ει' ΚειροΓνέι·ι Βό8τόΙ πιοι;-Εοεειτοττ, έε ό” πιεε-νε·

τεττετοττ, Ιιοεγ επ Βιμ ἰε τι' εοΓεόιι νόι·Ιιε Ι:ενετειι·

ΜΚ; ε! Γεω Βοτεέττειτοτε ει' Κεττιόιιγ ΚεἔγοτΙειι ΗΒ

εά.<;!ιόΙ.. τιιΙἔ ιιετιι πω· Με Ωέ2 Εοι·ιιιτοΙ:οτι ΙΜ: :Μπι

όόΙ: ιικ:ιέε Μάη ]ό-2ιΙαιι·6ι κι ιιειιι νέΙτειιιέΙ:. Η ω»

τα νόΠ: ροάι8 ε” ΗειΙ8ειτόιε ιΠγτ:τι Ιιο€ιιεέ8ϊιόΙ: Ρτό·

όιΙζά!ιώιι $2ε8ε:Ιί ει' ΤεπιρΙοτιιΙιετι ει' Κει·εθ.τεόετό!,

πι: τιετιι ιονιιΠοττει, Ιιο€γοΚτει!ειιι έ!ΙειτοΙτιιπΚ ιιενεΙ:·

το Ιωτε?ιτεΙικ ει' έγει·ιιιοΙτοΚετ, ιιιιιιτ Ρειι·Ιζεΐιιειι:, Ου

ΓοιγάιιειΙ:.` Πι·ΓυΙει Νή/Ζέση Μεά·ιιέι τόίᾶετι, Ιενότι π'

ΤειιιρΙοπιΕιειτι :ι2οιι ιιενεεεττεΙ ε” ιιετιιεε ΛΩΡιοιιγ

ΟΜι2_γα, π· :ιιιιιγιτει τιιεε ιιοΙιε2τε:Ιτ, ΙιοΒγ'Γέι·ιέιιεΙ:

Ι τεειιόείΒέ8ετ απο ειιἔεὸεττ, ιιιι€ ει' ΤϋτϋΙζόΚ Καπ

1ιο ιιεπι οιτοττε. 8ο1‹ ΡιετινεόόΓεἰ Μαιο ΙιόΙε-τιιοε Κε:

νι ιιενϋ νέι·οΓοτ8ΜΕιετι ι 572-όιΚ Μάτ. «Με κι Μια

πονο έΙ 'ε πιο;; Π38τ21ά ει' τιιάόε νιΙ68Ειειιι ιιιιιιιΙειιΙιοι·

ίᾶέρ ΚόιιγνειΙιειι. - 'Ι

Α* 52. ΙτέΐιιιιΙ«: Γοι: Κόιιγνειι·ε πε ιεε:ιι ότι:ειιιιεε

τόνιά Μπεγειτέεατος, ιτε ΜΖοιητοε Μ:ιτοι·ιάΒτε-ιε

ΟΗγ ιειιἀοι: τιιι·τοττ ραπ ίι·έιιιΕιιιιι Μέι, απ: πιιιπιε

:Με &ει·ετιιέΙ:. Α' 'ΓΙιοσΙοεἱάτιι`τειττιο2ό ΜιιιιΙ:έιιι

1τότ ιι:ιΒγ ΡοιιέιιιτΙσειιι ΡιοΙ:τ:ιΙ: Η πωπω, 16ο9··όΙΙ:

€Ριτειιάόι€ ει' πω” ΒιιΠΙεάΙιειιι Η ειὸειττειΚ 61:ϋάΡιότ

ιιέἔγιἑει· ιιγοιιιτειττάΚ ν6Ιτ Μ. ΕπΚειι Ι‹ἰνύ1 ιτι:1ΙΙγ

τιτυΙιιΙΤειΙ: δροεαΖωια Ροπήβεπιπ Κωιπιποι·πιπ. Βόιιιειἰ

ΡϋΓρόΙτόΚ' Τύ!:6ι·]6Ι:, ε' πιεΙΜ:ιειι·ειεοΚιιιιΚ :επαθ

ΙέΓειΙτ. όΙει:εΙ:, τειιάει τέι:εΙεΙ:, ΙιειΙά!οΙ:, εΙιτ;ότει:οΚ,

εγει:ιειιτιοΙ: ιιιε8-ιιιιιτοεαττειτιιαΙ:; Εεε ει' Πα $;εεο‹ιὶ

ΙΙΕνέιι 16ο2-6ικ Μάτ. ιιγοιιιτειττ:ιττει Μ ιιεΒγοεΙΜάετ

8. Κ. 1ωεωωιω Μάιέ τιιέ€·ΙέΡιΕιοτειιγι ΟεΙ:οΙ:ι, ·

Μείι:ει·εέέέΕιετι, (ΜΔ επ οΙει€ότ .Μι ιιτιιιιιιιι Ι:ιδνϋιι-Ιο
ω. 'ε 16 Μαι) ει' $2υ8εοΗ Κόριε Μ ω, .ω ιιιά)α·ίεΙοε ¦

νοτίεΙα:τ, ιιε ότι πως ω: ιι·οιτι Μαι: δὶσ,

4-1
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δίσ, 7ιιααπο2: [αε2επι πωπω· Μπι· ορετ·ψι 707.777, η

(Μετα άερΖης2 Ζειικ2: @Ρ @β αεκ. · ·

ε2εο£1π 7.4ινο8 μπω... δοΚΑΙ: π1ι1τ1ΜΙΚο.

άστε ε2 ει' π1ειΒει Ηει:εί]έτ Ιὲετοτό τιιάόε επ1Βετ ει' Μεν

  

εγω· Τόι·νέπγεΙ: ΙώτϋΙ, ΜΜΜ: 76 τετιόΒε θεόετόεέ» |

Βετο, έε :ιἶτέΒἰ Βὶρ!οωέΙε, Ι..ενεΙε:Κ, ΗἰΙὶότἰεἰΚΒόΙ

νειΙό τπεζς-νὶΙέ8οίὶτειτέΓοΚϋειη, ε' ΜτιεΙ: τπέΙτείπι Γο!ζειε

Ι:ϋί76ι1Ιποι: ει' τεηιἰΙοἰ ΚΝέι16 1Εμιεε€8; “γεια-Μ Α2 ὅ

τόΙΙο Μ πάσα Κ6τιγνε:Ιζετ ΓοΙπι ΜΡιοπ πόΗώΙ οΙν;ιε

Π. :και ΙεΙ1εΙ:.`(α) Δω:: ρεὸἰ8 νΗάεπι 3ΙΙγοι1 τὶ
τιιΙι1ΓοΙκ Μπα: 7 γ

( ι) Τυ·έραττ22ποπ :7ατέε Ππἔα›·£ε£ Τρτοείπέαπι μα. στ· ~

ιὶ£κεπι ορετ€: Το·ιμπ2:2 δαστέ: Οακοπ2Μ; αεσοπισιωαππ

τγτπαυΜ. 1734. ω.

(α) ΚαΜαυ ΙΞνε $μπορ/ἐ: τέτα!οο·ωπ, (.'αρέ:πω 659 έκ

πσιιΖοπιππ Ππάνεσ/ἰ 3'απε Πηςασ·έσέ. Νοτἰε 3·"α7$άίσ2:. ΡΕ

βοο·Με, δϋτοπο2ο8ίσ2: ,καιω ΕτχωοΖο82εό: έ22α/Μιτα. Τ527'9

Με... 1734. 8. · 3

(3) Ζ)σα·επι ε: ?Με 1φ;πω Μικε. ?Με ΤπιπβΖνωέαοπ

Ρο£ἰάετιιπ£, σπιτι Νο::2ε ξέ ΟΦ Μπι Ϊωτἐιἰἐσει, φαω Πί

βοτίαι, έκ Μακ ρπτσῷυασ !δ£οπιτπ ΉαΜΙυαπέα. (.Ιαιιόί·

οΑροΖ2. 1743. 8.

α) ΨετΙ:ϋπέα: έΙΙιώτατα.9. ΤΜ". 1757,. . 8.

5ΖΕΚΒΙ.Τ ΖεΤΙΜΜ ΒωπΖωω σ.οιωω_τ.Μ

ν·ειι·Ει‹:ΙΙγ-δεό!:Ισε:τι.` ΗοΙ ...Πω ὶἘῇιιεἐιΒ6τιεΚ ἰὸεῇέτι

απο τιιὸειεἰΚ; ‹Ιο νόΙτ Γιέρ τυόοτπάογιι πιενειετοε

επψει·, ει' Μικ-:Κ ΐέτειότεέ8:ι «Πω ῇυτοττ επ έν:ιπ876ρ

ΙἰοωτιειΚ 11ει€γοϋΒ νἰΙέΒοΓεέεέτεϊ Μ:.ιεγετ οι·ί7.έιέιηΚ

ε: ει' Μάο, α"ττιεΙΙγ @μου Ι.ει:εγο1 οι·Ριά8 Μό..

δοκειτ.

-----β--- _

(α) 7. Κο22ατ άσ.Ροιώσε:Ι.ε86εΙ. ρ. 139. τω.
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Sokat fáradozott a’ tudatlanságnak el kergetésébenM

e’ végre botsátottis Világra egy nchány Könyve

ket Magyarúl. ' Y
-( 1) Еву kis Könyvetskét «irtl a’ lSzikfzai Oskola

béli Gyermekeknek fzámekra; mellynek -tituluilä ez:

Kereßtyénse'gnek jitndamentoinziról való tanusa'g.- Nyomt.

Krakkóban. 1538`dik ei'zt. Ekkor vólt Sziklìai`

AOskola-Mefter, ap Könyvét-is ajjánlotta a' Szik

Pzai G'yermekeknek. ' ^ А __ e _ ,i _ _

‘(2) Magyarra' forditotta az Ekkléliának régi De

‘ák Hymnus nevez'egltelvaló Enekeit. _Nyomt. Krak

kóban. 1538-dik eizt. _Vagyon анаши Prini Pe'

t`er nagy Urnak. v ï '_ ;_v ` . ..

1 (3)1Kefejiiyémég [итттштттмттдщд Temag.„

Nyomt. 1544-dik eizt. 8. R. Va'gyonajjánlva Ré,

gi Keieinmnek, Vitézlö »Urie'embernek .t hogy` Fiját e’

'fzerint'tanicatnß az A. B. Ceét _elö'l le irta, hogy

a’ gyermekek a? fzerint..tanitatnának1olvafni. . lrtaî

ezt Циан laktában. ч

"(4) Адогс' ki harmacliìor-is a’ НЕС fundamentòmá

ról egyA Könyvet bö'vön; a’. :nellymár: fzép tudós`

Манка. `Nyomt 1546.- 3. R. y f ' ~ - к ‘

(5) Magyarra forditotta a’ ’Sóltárokata Nyomt.

Krakkób'.'` 1548-dik..eiztl A.’„XLIIdik~’Sólt. ‘1. ver-`

fit _igy forditìa: lilike'pen a’ gim Заката: rikkólt a’fo`

‘iyo' vizekreí akkefien. az .e'iz lelk'em- te '1202;sz Меди/свай Is.
Sten. .NXClVÍ-dik ’8611. i2.' _»veraétigy: Kißrrzi az

пут тат gerenrkiit af-ïiifizekbe, в} tsinálja @felb'dk

io'ó'l az ‘d ‚тетей. _ e - _ _

(б) 'Cbronica Mundi, a'. mell'yben mind Ekkléiiai ’s

'fn-ind îkülsö Hiitóriákot Ibelé gyi'îjtögetett ’s Ma

gyar dolgokat-is. Nyorntattatott Krakkób. 1558

"rlik afzteird'öben. 4. ч Réfzben. Vólt akker Gön

.-1.\\.1 яды; _"."

\
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tzi F'o" Pap mikor ezt ki adta, ’s nagy ember

azon a’ Földön.

. Igérte volt hogy az egéFL Bibliát Magyarra for

ditja és ki botsátja; de menyire mehetett ebben a’ .i

fzándékában ’s maga-is hol és mikor hólt-rneg ‘.2 е.

löttem nem világos.

SZELETZKI ЗАКАЗ. РоГопЬап i'zületett ’s`

neveltetett, Argentoratumban a’ Törvényeket ta

núlta, az holott de Ccßïone Bonorum 1651dik elìt.

difputált. Az Hazában lett olìtán egy magát гс]

tekben tartó, fz't'intelen magának tanúlo Tudomâ

nyok’ eleven «koporsójok, a’ ki a' máfokkalvnló Ä

tárfalkodáíl: mint valami Timon keri'ilte, ’s vált be

lölle egy nagyA Mifamropos, a’ mellyben hagyta еш— '

lékezetit. Vide szwittinger. p. 372.

SZELI yOSEF. Tanúlt elsöben a’ Reformátu

foknál Udvarhellyen, az után Pofonban az Augu

iìána Konfefïìón-valóknál; ugyan azoknál lett Bras

fai Magyar Pap. Magyarra forditotta a’ Luther

Márton Kis Kátékifmufsrît 's böv Magyarázattal

kívánta világoíìtani. Tituluffa ez: B. E. D. Lut

ber Marton Ki: тешила, ¿s ennek rö'uidfontos Ma

„таща. Brañ'óban. 1748. 12. R.

. sz. ABRAHÄMI Lombard MIIMLY. А’ 1rov

lofvári Unitaria Oskolában elsöben 1716dik ей—

tendö'berr Törvényt tanitó Proieílbr,l az után ha-`

láIig tanitott {отеке tudományokat. Vólt az Ek-\

léfiában Pap, és 17 3.7-dik efztendötöl fogva Super

intendens. Adott ki egy Könyörgéfes Könyvet,

. а’ hellynek és maga nevének fel tétele ne'lkül, illy са

R z l tulus«
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tuluífal: Sokféle ßiiksc'geinkbez "штатами Könyärgés

ck5`mellyekkel minden rendbéli ember троп/вёл: mint azi

diik és alkalmattßágok vdltoznak, nzinrlen botra'nkoza'r nel

kül gyakorolbatja maga't az Imádkozdsban. Nyomt. 1746. .

12. R. Kolo(i`várt. 

 

SZELEFARNOSI Bodó LAâfOS Ung-Várme

gyei NotaîriusA kezdette egybe fzedni ’s ki adni az

оп Törvényes Könyvet, melly annak utánna ne

veztetett’. Cymßara `ïurir.

`sz. GröRGrI шпат Beneden Рар van,

és egy Könyvetskét botsátott köz kézre, illy név

vel: jfó „взаимен Gye'mdnt Шее, az az: Ameßus

. Viliiam jó tselekedetekröl irott traktcíja, mellyben a’ jó tse

lekedetck a2. idnefse'gre тащить inútogattatnak. Ko

lofv. 1678- 12. R. Vagyon ajjánlva Mentfzenti
Budai Péternek, azI Erdélyi Aknák és Portul'ok F5

Arendátoroknak. .

sz. III/IN1 МАкТом 1111111 nyeiven м а'

Magyar dolgokról; holmi 'Catalogusokat, mellyekben

fok megiegyzésre méltó dolgok találtatnak, nevez

te: Mfcellanea Симф. Ifmét: Dißèrtacio Paralipomani

ca Ватт Meinorabilium Hungariœ. Tyrn. 1699. 4.

sz. ЩЕЛИ BENEDEK A11. Lib. Magiae'r.

Három-fzéken Sz. Király nevü Faluban izületett,

az Erdélyí Oskolákban--való tanuláfa után, tanitat

ta a’ maga kö'ltségén ты Kri/iina, a’ _Gubernátor

Gróiîfßethlen Iůván kegyes Házas tárfa( kinek rom

lott "telìének рога а’ Karkai Templomban várja a'

Fel-támadált) Márpurg'umban és Heidelbergaban

' ' 1617

f
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1617-dik eht; az holottt nagy kedvefséget-is talált

tanúlásával a’ tudós emberek elö'tt, és nyert ma

gának Art. Lib. Magiñ. тиши ’s tiíztefséget. Már

purgumban laktában irt egy Konyvetskét, a’ mely

ben Ólltalmazza azokat a’ Sz. lrásbéli hellyeket az

О Teůamentomi irái'okból , a’ meilyeket Enyedi

György más` értelemre tekert vólt, tituluíTa ez:

Vindicatie Loeorum Veteris 'lk/lamenti слетит Deitatem

Filii 65" Sp. Запад, My/Zeriumque S. S. Trinitatir con

]ïrmantium adverfus Georgium Enyedinum inßituta. Mar

purgi._.¿1619. 8. Recufa Hannoviœ. 1624. 8. So»

kan irtanak a’ Sz. Kiralyi tif'ztefségére akkor verfe

ket, úgymint: lkonius Eglinus Rafael Th. Dtr.

ProfeíTor. Kámbák Phil. Profcffor. Vári Miklós,
Nádudvari Gergely, Goklénius Rodolf` M. Dr.

Profeti. a’ kinek verfei ezek: . ‘

джемы babet Мот, quioguid reliquique Prophetie

« Нос foripto mon/iras o Benediâte tuo.

Vive ми, fed vive Deo, Patriœque, Шине,

Siolabor iße tuus Fama perenni: ст.

 

sz. MIKLosI MIHA'LT. Horvár ornágbol

való vólt az atyja; de az Annya Magyar, mind a’V

kettö a’ Kriûufnak igaz efrne'retén kivül tévellygö',

afkiktöl Vette világi életét 1603-dik eFLt. Neveke

dett és tanúlt a’ Kolofvári Unitaria Oskolában, an

nak utánna pedig a’ Nagyságos Pétsi Simon kedvé

¿rt lett ’Sidózóvá, vagy a’ mint efmeretefebb név

vel hívattattak Szombatofsá, azon Urnak Udvará~

ban fok idök alatt Papságot vifelt, és a’ Pátronus

sával egyetemben tagadta a’ Meßiáfnak teíìben-va

ló' meg-jelenését. és azt тега költòtt dolognak Pre'

dikállotta.. Mikoron 16384 dik efzt. a’ Fejedelern

R з Paran
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paramsoiarìából а’ Déu v0mg-_Gyalésén ai ’sida

zák keményen meg-vifgáltattak vólna, és az Orfzág

Törvénye iìerint néméllyek` halálra, némellyek örö

 

- е kös fogságra fenténtziáztattak vólna, Sz. Miklóii

Mjhály-is erre fententziáztatván Vitetett a’ Fagarafl

'Tömletzbe Szenvedve'n egy ideigaz ott-való> fog

‘ ságot meg-térésének ígért reménysége alatt e1-botsa'

tatott , Geleji lítván Püfpök által tévelygéfe kár

hozatos vóltáról meg-gyözetett, ’s annak -utánna

annál nagyobb buzgósággal ragafzkodott a’ Knifius-`

ì hoz. és prédikállotta az 6 el jövetelének ig'azságát.
Vitetctt a’ Balog VLáleó Fejedelem Gy`alogHadai

nak Fö Kapitánnyok kérésére a’ Kölpényi Refor

máta Ekkléiiába a' Papi Hívatalra; a’ holott úgy vi

feltemagát, _hogy nem fokára el hírefedvén a’ M.

'Vásárhellyi népes Ekkléña kíváñá maga Tanitójá~

nak; az holott nagy ferényáéggel buzgósásggal'a ke

gyefséggel ’s máfok elö'ttvaló kedvefséggel fzolgált

a’ mig el betegefedett és erötlenedett; a' mellyerŕ'i

telenség el rekeíìtette egy nehány eûtendök'» ат:

а’ közönséges Szolgálattól; mellyekben a’ maga Hä'

zánál magánofon vólt léletce. Meghólt Vásärhel

lyen. 1668 dik ей:1 Eletének LXV-dik eíìtende

jében. A' М'. Vásárhellyi Templom ólfialában egy

паду írott kb' tartja az emlékezetét. Irt vólt egy

Konyvetskét a’ Sz. Iráfnak Iróiról;` mellynek: ti-tul

luiiä ez: Решают, az az: egeß Gyiìléjèk mind тати:

a’ Sz. Машут/дым, в’ kik alla! le iratott az тепле]:

Капут a' Sz. Biblia. Keßz'tettevólt ezt идут Nyom

шт: ald ’S дули le-z's ¿rta volt, de Еда-6436272 maraoolt.

SZ. ÁNTÁL GERGELT. Eredetét vette-w~

gran Sz. Antal Várofsából a’y Barannyaságon,'ra

. . л núlt
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man iger-diie een. метёт Fiiepke'ze eiarfrvi

tébergában. Annak _utánna lett hires Pap `és не.

i011nátor,~a’ ki‘Sztárai ‘Mihällya'l együtt'a'fßaran.

nyaságonëvalóïlìkklóûákot reforrlfiált‘a.~ Lakòtt Sz.

Antalen, a’ melly 'hellységecefaz Evangyéliorn vilá~

gofságára vezérlett. Sokaé {ìenvedettott az attyae

ñaitól. V. Reform. p.1’663, ~ ‘1"’ l 

sz. GróR'GrI DÃVJD:‘“î;¿Bïaeŕfeiaeee падёт;

ri Kollégyior'rißaii nevez'etfes"Ílfanitvanya An
nali лапша. 1111161:` :1"Belgyiíovnì'i 'akademiak'on ‚ irt

Koktzéjus'jánoi'ńak a_’ Szòmbat агат; ’_aLPÓhárnak

fei'emeiee'eere fee’ fel шагами акт à; шиверы;

oi`1`tári`akoijV mit. kelljen tsel'ekediiiŕ a’ ` melly, Kérdéfek

1656Ldîk“_eizteńdö .täiban Fehn forognakjyala. (a)

Az’ Hazában “vólt 1679dik Тет: Dév'a'i Pap és

'a' Húńyadii`ïrâkri1sban_ @féereit ' . .`

82ЦРАЬ1 FERENTZ viz-eimer Keely-laire.

Hemerea Se...P_áirú1_irrca-megác.j Je vere. детишек

tarta'tott ’smaga-is úgy- tar-cotta. magáról. -‚ Ez írta

.vólt a" Sz-ái'z lános emlékezenét ~elö`hordó verfeket;

itt. {шиты a’ féléket, a’.mellyekkel meg~k0rmolta .

tiiittefségelœt; ._naellyre nézvek vóltis baja д’. verfei

miatt._¿ АТ Terveny KönyüetJllagyar uerfekba.ßedte~’r

Köz baßbnra ki botsa'totta. Verbiitzi Шиит Тбшёиу Köny

тётей Cmpendimna; meliy'kíizömégës Magwr'vififeiEre f07"

mäitatvún iratott ¿s ki adatotr Homoród. Sz. Pali N. Fe

?th ахти. Koiofv. YWol-dik efzt. 8. Yagyon ajánl

vaSároii миопии Tanáts Urnak rés ItélöfMeÜiErnek.

' SZ. PÉTERI [зги/Ат ~szygi Манту; einer..

ёЬЪШ а’ Tii`z`a -niellett Vólt Pap'. Holmi _Aapróâág
` __ ' ' " R 4 'ì _` úIVIquátS

'(0) Inter Epi/íoiasCocceji Х;

1
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Munkátská-kot tett közönségefekké, illyen titulus

`clkkal :l ‚ .

(1) Tántz Pefŕißë: mellyben a' {афиши Tántznak Мг—

_boaatos vólta le тропам, és az ördögnek ’s a' Тата ól
I'íalmazóinak ellenwetéfektůl meg«mentetik aa Igazság. Ny.

Debr. e1699fdik efzt. Í8. R. „ y

(2) Ordög Szigonnya. шву ollyan Милых/га: melly»

ben a’ каюты/па]: ka'rbozatos ‘vólta megfmútogattatik.

Nyomt. Debr. 1699§üikfeiìn 8. R. _'Szépen és

hathatólbn ir a' Kárómkodás ellen." ' ® 

’ (3) Hongos _ Trombita, ` ‘vagy az, зим ellen {топ

Миши, 'mellyben az kárbozatos'bétekaek 'mútogatzatih

Debretzenb. 1698. 8. В... _ .

. Kéfìißett vólt még n'yomtatás alá illyeneket: (i)

цитрате]: Ánawmidjaî.' y(f2) ’Idveße'g'gflrany Миша}

(3) Vila'g тайна: Вашим. (4) is kigyo roja/a.

Ezel; ki nyomtatpdtanak é vagy negri. bizonytalan'.

”782.2’51'МОЫГ i SOSEF. ~ A’ Gyalui Reformáta

Ekkléliäriak fok eütcndök alatt Papja. кеты:

egy Mankatskát- az "Mien 'látogatáfmak Hafznairol,

mïdöurnkkori PátronuïilaGrof Loli'ontzi Bánñ Dié

:ies Ur' пойте -és` .fúlyosbetegséget vifelne Sze~

benbeuf Nyómt.‘Sz`ebenl_w. муз-(111: efzt. 4. R.

~ зятя Коша maaar. Pataki пейте: и

сад Göñtzi vOsk'olarlyíefter vólt, ment az után Né

met сайта; тайн: Márpurgban Heidelbergában,

uz Поиск Borostyán койот Poeta-lett. Annali

utánnaiólgœlik efìt. vitetett a’ Tokaii Papfságra,

161 s „щ elìt. a' ,Pataki Profeñ'orságra. ‚ Magyarra

forditòttahjakab Ángliai Királynak azt a' Könyvét,

mellyet {гс vólt a' Fia tanitására, nevezvén Штат

‘ ¿lidn



` SZI.  265

Ayanami; a’ Királyoknalâ és Fejedeim'eknekrirz

tek az Htenhez és az emberekhez bövön elö адап—

nak. Nyomt. Oppenheimbe. 1612. 12. R. Y’

Vagyon ajánlva a’ `Nagyságos Uriinak', Homon~

nai Iüvánnak, a’ néhai Homonnai Druget Bálintì

стыд Bíraja, Király TanátsolTa , Zemplén, AMára«

шагов, Hulzt Vármegyék Fö-pránnyok Fijának.

Е' mellé vagyon nyomtatva az .három nagy emlé

kezetü nagy embereknek: Botskai Шиш Feiedel.

Homonnai Druget Bálintnak és Mágotsi Ferentz

nek >emlékezetekre írott verfek: Deákúl és Ma

gyarúl.

SZIKSZAI Faiano. BÄLÄS. из]: ez magy

tudományu Pataki ProfeíIor, kinek {zép Deák és

Görög verfei bizonyitják Tudománnyát. Tam'iltl

'Vitébergában 1559.dik efzt. Patakon a’ Prini Gá

bor el temettetéi'e alkalrnatofságával 1567-dik. efzt.

és az Orfzág Héléna Prini Gáborné halála alkalma

toi'ságával 15694dik eíìt. Orált és ki-is nyomtat

tatta. Irt vólt egy jó Könyvet a’ Magyark Osko

lák fzámokra, mellyet nevezett: Nomenclatura, feu:

Diôtionariurn Latino- Ungaricum. Nyomtatták ki az

ö halála után XVI. elìtendö'kkel a’ Peiii Gáf'pár Pa

taki Profeífor fzorgalmatofsága által Debretzenben

1692-dik ei'zt. annak utánna Szilva'sijfalvi A. Im»

re Debretzeni Profeii'or bövitésével ugyan Debi'.

1619-dik el`zt. 8. R. Ez nem annyira ,az a. b. c.A

rende {zerint vagyon, hanem inkáb bizonyos ваша

1пГо1< alatt. ‘

этим! НеЦорёш BALINT. szüieœa slik

fzón, a’ melly Várofotska vólt Aba új Vármegyé~

R 5> ‚ bcn
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benda’ honnan abban az idöben a' Bentzédi Szé- `

lkely- Шип Oskolájából egy nehány jó ember'ck i

ñarmaztanak; a’ kik emlékezetefsé tették azt a’ hel- `

lyet; annak utánna pedig kétf'zer is uieg-verettetvén

ott a’ Török a’ Magyarok által , lanal emlékezeteseb

bé lett.. Tanúlt Vitébergában, Génévában a’ Bé
za keze alatt 1567-dik efzt. Az Hazában volt Eg-

ri vagy Egervári Pap egy nehányïefztendök alatt; I

az után D'ebretzeni', az holott meg-is hólt még if

; ju-korában 1575  dik elìt. Fábritzius Balás mint
Ha-z'a Fiiánillyen verfekkel firatja: и ' Y  3

Inoida quam Patrice тратят Fata штат

Pannoniei deans Soliz' :

Tu Лиф: lavorata comas Ecole/ia piange,

: i ' ¿Luge Fidelium Chorus. -

Occidit beu> noflree Vater сшиты: от.

~' Cœius faoer..Vatum gemat.

Одет: ёмётёит nzißarando tempore, multi;

Raptis Dei Prœoonibus.

Dogmaza qui unanimes рифт ßzorata [штат y
,\ . . Cbrißi potentes Spiritu. Y

Мани: inviâia трети: virtutequie/lit

Petrus роют Lingua, Fide.

A'Ikuriur~ Ё fummis дойти dotibus auâtu;

. Paulur trib-us Lingvir Идет.

-flgria Paßorem te jam gemir inelita fidum:
. Fido eelebranr pelïore. l '

Sißiiranfque Лиг modulamina (Маш lingua?,

„ : Votis cupio fugaaibus.. _ . .

Urb: Бетаина pari te [идти plorat Метит,

Vix dum [ат te `cognizium.

quue dolens querulo re/ilgit тат planölu

Те jle: juventus, ‚Чет fines.

 

Nos
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Nes ушам doÉte Valens te lamentamur amici, >

 Conjunx fais шт liberis. '~ 5- _ «î I

Dalai/anis jed ш минометы: hymnes“ ‘ î "

` МЮ: Beatorum cboris. f " "if 4

СМИ! ¿5° “Äßrigero pia gaudia earpis Olympe, ~ JJ

Sanëiisfiparala gamba. « - ‘9T

Mind Déák' ’sïmind Magyar nyelven"írt iìëp
Köny\rek»et.`Y` 1 ~ - ' ~1

(1) А’ КетфгуёпНйпеЬ ’és Vallríßiak bárom fà ¿lirtilmd

agarra, «alegria тет—Ш, тафты ё: Uff- шпагам

vól. Debr. 1574: 4. R. -~Ezen _Könyv Deákul~is ki

Vagyon adva. E’ mellé vayon ragaíìtva, de Ш:

fciplina штифт, melly'eî: approbáltak Debretzenb.

`(z) Katékifmus', mellyet aergri Ekkléiia hafznára

irt- Debr.l.15\75. 4. Rr. ‘ - ~

(3) Traötatus sonora >./lntitrim'tarios Academics Vite#

bergenji oblatirs. _ И ' y ‘
”(4) De`Saeramentis in genere, five: de tata re Saoraf»V

тешил. Сети; 1585.8.' Еж: ajjánlotta YvóltHelIv

lopéuè Bé'zának életében', hólta után семи ugyan

az ö dítséretével nyomtattatott ki ’s téteeett közönî `

ségefsé. ' ‘ ` д ‘l "_

vszlreszarl'wß. SAMUEL. Kabai Pap, нёс

KönYveketf. botsátott Világra, Deák az egyik: Col

loquium Sacrum ё” Meditationes Запаса. Debi'. 1700.
8- A-v b. cfrendi iìerint úéFLi fel a’ ‘matériákotyr

fok válogatott meg-jegyzéi're méltó dolgok Vagy-Y

nak benne. Magyar a’ танк, illy névvel: Meny- ,

Ulßa'g ища, mellyben minder: idîire штаб LX. [тамаде

wgyrzak. Nyomtattatott Bartfán. 1702- dik efzten

döben. 8. R. ’ ‚

szlLÃ- ‘
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szILÁG r1 Bem-amie 15лет váredi Profeel

for, annak utánna 1645 .dik eût. vitetett Patakra,

._onnan a' Tóltsvai, Uj-liellyi Ekkléiìákba. Nagyl

izorgalmatofsággal izedegette öizve (1) а’ M. Orfzági

' Ekkle'neiroyúlefeknek vegezefeiker, hiheeö a’ 11e-_

попа Geleji 'Íitvgin izgatásából. Ez az irás meg-vólc

az» Ember. Pál kezéw, шифра: Erdélyi _és Magyar

oriìági Ekkléůákra tartozó~dolgokat irogatta ’s Pze'

degette rendbe.  _

(2) Magyarra forditotlza K_omménius Ámos jános

:ïanua Lingue Latina: nevli Könyvét igen ió Ма'

gyarsággal.

(3) Mondotl: el Liizkai'alván Roi'emberga melletr,

a’ Gróf Iktári Bethlen Péter U1' teíte feiert egy

Deák Orátziót de Fatali Periodo Ragni Hungarici. 21.

oit. 1646. телу ki nagyon „утаил.

_ szILA'Grr винтом Belgyiemben Tráiek

tumban _tanuiáfa idején irc és твист; а’ Hiveknek

r Fiuvávaló fógadtatáiìakról Ефим alatt 1667-dik

efzt. Debretzeni Profeil'orrá lett, a’ holott nyelve

liet., Filofoñát, TheologiáthXX. efztendök alat-t

ñ'ép hirrel névvel és nagy hafzonnal tanitott: a’ Ti

fza mellyékifPüfpökké tétetett 16991- dik efzt. Абы:

Deák és Magyarnyelveken illyen K_önyveket:

_( 1) Pbilzyopbia adplicata сит adprqbatione Ваши. Pbi

lor. Heidelbergenßs (9” Sfob. Ludovica' Fabricii Íbeologi.

Heidelb-_1678. 8.

(e) Biga Paßoralis, feu; Ars orandi. (9° concianandi.

Debr. 1684. 8. _ _

(3) Triga Divortialir, jl Difertationum Theologicarnm

Trias de Сан/55 Difoortii. Несут Appendix de Sponfalibns

gommone Diremtionis tan/ís. Debr. 1690. 8.

. SZILÁ.
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злы/оп SAMUEL Lib. Вёго, Erdéiyben а’
Királyi Táblán Tábla Fia, Táblai Bíró. Enycdki

Profelî'ornak Szilágyi Péternek ña: ki-is Enyedi ta

núláfa és Deáksága után lakott az Fránkfurtumi AA

kadémián bizonyos efìtendö'kig. Annak utánna Béts

ben a' Kantzellarián fok ideig lévén az Magyar or

fzági és Erdélyi Reformáta Ekkléliáknak fogadott

Agenfek. Bétsben laktában egy Könyvetskét, meg

шалман annak régi híbás forditását, botsátott ki

illy titulus alatt; Kerç/Ítye'n Seneka, саду a’ Seneka ira'

льда ki ßèdegezett Kereß'tyén Vira'gok. Béisben. 1740

dik eßt. 8,. R.

 

sZILVÃsI 3fm/Nos. szüleiern és nevekedeic

Défcn abban a' Vallásban, a’ melly a’ Sz. Háromf

ságot azv Egy Iitenségben nem vallja; Бежит.

ban azt a' Valláit el hagyván, ment 1588 dik elìt.

Argentinába tanúlni; az holott, ’s más Oskolákban.

is ferényen tańúlásához látván vileìá jött Erdély

be, Maròs Vás'arhellyen a’ közönséges Sinodusban

egy Orátziót mondoct el I591-dik eíìt. Melly ki

nyomtattatott Szebenben , és Alárd Ferentznek va»,

gyon ajjánlva. Ennek az ö kedves Barátja c's ide

gen földön-Való bújdosásának tárfa Deidrik György

fzép Deák Verfekkel örvendezett, a’ mellyek köz»

zül ne'mellyeket nem lehet hogy ide le ne írjak.

З'аапш: ЗИМ/5. Anagr. от:тол es infirm Dei.

.  Hana ё’ miem, паштет puto te jane fuzßì

_Dum recolo шт tempera prima ture.

Пел/е prius nam tu tenebi'arum lu/ŕra peren'arls,

Ibas tartareis prada parata lupis.

Semina fœzla prius jjmrgebas digna Cbaronte,

Nuna prnfers Chri/io Dogrnata digna Dea.

Scilicet



' изо шт

Scilicet aterni decorata: jiamine Patrir,

` Quo fine non crefcit Relligionir opus.

y Найти: Eumenz'das non Cbrißum ~Corde Давших,

DelicieFuria’ neon/ira fuére. шаг.

At nunc ardenti complexurpeitore- Cbrißum,

` Monßra procul Furias Eumeniclarque fugas. \

>Te Pblegetonteus prius in [на cajira Тушить:

Traxerat, ut Stygiir prœctpitaret aquir.

Nuno Ovis at falva es: labor irritus omni; Anerni

Inque Dei remanes condita tuta (mu. '

Non моту]? tibi poterity conaniine muito
'In tel/awa licei tela furorisV agat. .

Quare ego te propter, propter te Chri/ius ovilis

г Angelici gaudet Paßor amico gregis. `

:Perge boni: anibur niy/ieria pandere verbi,

~` ACbri/licolas anibus perge docere bonis. ~ 4 - f

Perge tuo exemplo muito: ex faucibus orti., '

Ducere ad» afirigeri ßlenclidateíta Poli.

 

1 820КОЬТ/Л yISTVAN. ‘_Udvarh'ellyi Pap és .

azon Traktufnak Efpereitje, mikor m'ég Holländi

ában tanúlna forditott Belga nyelvböl Magyarra két

Könyveket:. k '

` (_1) Az О Te/iamentomi Iráßkból egybe ßedegetett Kö

nyörge'fek. Leidában. ¿1648.- dik eizt. AjiánlottaNé

meti Jánofnak, mint a’ ki maga pénzével ki'ildötte

vólt 'Akadémiákrm az után кают. 1672.l 12. Aj

iánlotta Bethlë János Urnak.ErdélyiKätzelláriufnak

(2) зашиты—детищ gyógyitó Balfamoin: az 'Ißent-félii
emlrerneleÍ ßine're ötlb' nebézségeket тает el bdritani. я Ny.

Leidáb. 1648. az után fokiìor. '

szoßoszLoI MIKLos. Debrerzenben сапы.

' к va'n
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van ‚- onnan a" Debretzeni Ekklélia költséget adott \

нём,- és el kiîldötte Belgyiomba hogy шпинат iob

ban folytathatná. Tanult ugyan 'a' több-Akadémí..

ákban-is; de ment vólt a’ Daventriai Oskolába Die/í

Henrik mellé, az holott folytatta a’ maga tanuságát.

Orman vifziìá jövén-Debretzeiìbe, tanitott az Os

kolában bizonyos ideig ‚ч annak utá'nna azon Eklé

iiában vifelt Papi Hívatalt Magyarra forditotta

Dieß-nek egy Könyverskéjét, mellynek ill-yenritu
luft adott: А Sz. Ватт}: ät катета, :lzv az:

а2` igaz Y’S/’alláihak öt Réiìei: mellyekbölliminden

együgyü igaz Valláfu ember e’ Világnak 'Goliáthi'

ellen ~meg álhat és gyözedelmet Vehet. Debi-etz.

1648. 12. R. -Nyomtattatott Vida Mikló's'vDebre

tzeni Polgár, kö'ltsége'vel. ‘ f .

SZOMOSI ISTVÁN Gyi'ijtögetett holmi kö

veken lévö Iráfokat Erdélyben; mellyet illy titu

luffal adott ki Pata'viumban laktábán: Атлет La

pidum тет/гати ё" потииатт in Dacia Antiquitatum..

Patav. 1593. 8. ' Ezen Kö'nyvetskével nagy. dítsé

теге: érdernlett a’. Tudófoktól. Еву Könyvet irtv

cle Originibus Hungaricir, a’ melly meg-volt a’ Top»

pelti'nus kezen, 's máfok-is emiegerik. '

soMosKÓZI. Ism/AN. .von .az Erdéiyi Fo

iedelmeknek úgy látfzik Hiñorikufsok Botskai elött

is,` a’ kiröl Botskai Iftván FeJedelem igy ernlékezik

a’ maga Teüamentornziban:` Аз lbii/iorikur,l mellye

ket mind inagunk ’s traina’ elîitliink-való Fejedelmek yidejekben

irt Szomoskäzi Ißván Uram deputaltunk a’ Kolo/vari

Konventr'o'l bée тет Forintokat; mellynek ki nyomtatásara',

Люду ßorgalmatos gondjok Лгут, lelkekre kötöttiik a’ та

. „а mentari.
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штифте, és az. тент/е Széki eleibe idezzük érette,

‚ _ hogy ba abban bieren és ßergalmatoßm el пет járnak. Ez

mindazáltal ki nem nyomtattatott, söt a’ máf'oké

ieri), mint ya"Bokátzius, Bojtinus Hiiioriái.

 

згомозкош Мывод. szoìnosköz neva

faluból vette eredetét, k’ mint maga verseböl meg

шелк: _ _

.Dum mea Pannom'cq con/idas Puppis in ora

Загни/214: Patrias, qua Леса: ama mere.

Tanúlt Debretzenben a’ Göntzi György és Las

kai `Iános tanitáfok ésgondvifeléi`ek alatt, a' melly

meg-tetiìik a’ Gyulai Máttyáshoz irott verfeibŕil,

mikor aT Német orf'ìágból Debretzenbe a' наще

Ьа fzándékoznék jöni. t

wird@ ir: Pamionioas эти doîte ifueris aras,

Nrw/line Göntzino faußa prœcare тео.

El ß' 'vitali yokarmes ‘11e/citar aura

gebannes Patria? gloria prima ture. t _

Hum: eacI me facili cura, ßermone jalutes .

Nam celebris Лит dax fuit ille mei. '

Ille meam Placide ацетат tulit aure Tbaliam

Debreciœ tererem сит facra tetta этом.

80k verfei vagynak ki nyorntatva,Y a’ mellyekböl

úgy látiìik, hogy a' РоёШ’с jól tudta ’s a’ vers i

ráshoz vólt indúlatja'ïis. Tért a’ Hazájába Német

orfiiágból 1589- dik efzt. '

› SZTÄRAI MIHÀL'Y. Egy,v igen nevezetes Pap

a’ lReformátorok között Magyar oriìágban. ‘Nein

vólt„ez tanúlás kedvéért máfut't ,_ hanem Olafz or

таща ’s nevezetefen P'atávi'umban; de az Щеп

beiìédének, az Atyák és jó embereknek íráfaiknak

' olvasá
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»lvasáfokból mmyiral ment, hogy lenne ö egy nagy

»ölts Tanitó, és Magyar orfzágban fok Várofok.

зак ’s Faluknak Refomátorjok, az Évangyéliom,

rilágát hordozván mindenütt M. orfzágban, .neve

:etefen a’ Barannyaságon és a’ Száva ’s Dráva kö

zött-'Valö hellységekben. Sok hellyeken vifelt'ren-’’

:les Papságot, тащат laktában az Athanailus Püs

pök Eletét Magyar verfekbe foglalta Deák titulus

l'al: Hißoria de Vita Beati Athena/ii Alexandria Epi

торг ßdelißimí datore Micba'e'le Starino. Debr. 4. R.

A’ végin ezek a’ verfek vagynak; _

Tólna várlyiában a’ Dana mente'ben

Az едет ò'tßázban ¿s az ötvenbétben

Еду, nyomorúlt ember ezt irá ver/èkben

_ Kan aameßek a' nog) Iam Атм.

Sok Ditséreteket irt a’ ’Sólgárokból, mellyek

mind ez ideig meg-vagynak az Enekes Könyvünk.

ben.. lrt ezekböl a’ 'Sóltárokbólz a’ _

X.  ~ Meg-nyomorodna'n ellense'gétîil Sz. ваш.

II. Szabadits-meg és tarts-meg Uram Щеп.

XV. . Sokan nagynak moßan ollyatén I

XXII. ___ Sz. Ваша Profeta éneklii könynében

XXVI." ' Mkor Dávid vala kéferüségében

XXVIII. Молот bozzád fel малые

XXIX.' Sz. David Profeta az Ijiennek

XXXII. Sak emberek vagynak еще: ‘világon

XXXIV. Mindenkoron dldom az én Ura'mot

XXXVI. Sok „уйти-шт bizonyságokkal

XXXVII. Meg~nyomorúlt ßegény Kereßtyén

LXIII. _ Senna. Dream je темпе

LXIV. Мед-датами! az én imádságomdt

._ ‚ s или.



284 szô.

LX1/Í. 50k jó témnényin падут: tsudalkozvdn

LXXIV. Sak inségünkben bozaád i

XCII. Melli .igen jó az Ur ‚Шт: ditsérni

XCIII. » .Mikor Sz. David „душить '

~ Ik’` Митю! Meii'erség herint-való Énekléfi jól

tudta a’ mellyet gya'k-orlott-isya’ Himek Ágazataic

Enekekbe шпана, yéS fzép hangos fzava llévén 1202—

zá éneklette, a’mellyel az embereknek татарка-с

a1. igazságnak be vételére fel -ferkentctte, úgy hogy

feregenként mennének нот}: a’~fzomí`zéd tartomá

nyokból. Vide Hi/l. Ref. pag. 662. ~

lszóLóKI, MIHALT. впишу: Рар, т egy

,Këiiyvetskêt, mellynek titulufïa: Bajnok Щит.

-Nyomt. каша. .1668~dik eht.L anek elöljáró

befzédében vagyç'n holmi irva az M. orlìági Ek

léíiák"reformáltatáfokról. '. -

. e ь ‚ _ l f А l

vszoLosIIaaia зато: и: Páiéurnak kei

ves Tanitväny a, lett añak utánna N. Bányai Pap,

irt onńan Heidelberg'ába Päréushoz; a’ melly leve

`1el által ñorgalmazta'tja hogy a’ Bibliára írott elmél

kedëfeit már egyfzer libtsáfîä Világra. A' levél шея

vagyori a’ Päréus Munkái között; y  y '

szôNrI BÈNIÄMIM Minka vásáriieiiyi Pag,

maga gyakorlá'sára; é§` máfokffegîtségére {гс fzép
nekeket egélìv4 H'étre»"s bizonyos’alkalmatoßágolkra,

hogy afkik a’félékb'en gyönyörködnek , légyen

mivel fegiltheaék kegyes indúlatjokat. Nevezte:

Бите]: Hegedùje, vagy шифер: ‘Uf Énekek. Nyomt.

З szò»

Кош?“ `1762. R.
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згбАт-м 15Т1/Ам Tomai Pap van Ма

gyar orlzágban, kit 167I-dik eûtt` Keglevits Mik
lós Fö' lfpán Ur, és Hirkóv Páter Katonákkal гейш

menvén mindenéb'o'l ki готов: , ’s maga't-is fogság

ra akarván vetni, nagy bafjal fzabadúlt el. Temp

lomos, Parokiát, Oskolát a’ Reformátufoktól el

vert, c's ezzel Valláil: iildöz'o" nevét maga utárì fen

hagyta. lSzönyi lítván pedig annakutánna lakott

Debretzenben, Zilahon, Kolofvart, Fejérvárt, na y

vénségének ideién végre Szathmárt vifelt Papi í

vatalt. 'Dolgozott holmi Könyveket, mellyeknek

tituluiïok: ’ ‘ - ' ‘I

'(1) Миша/е Koronája, vagy olly idvefséges Köny

vetske, rnellyben miképen kelleiëék a’ Kriûus Val

lásában meg-maradni, az i'ildözésben magokat vifel»

ni,’a’ {ìámkivetlc'ít tömletzet lfzenvedni, ’s a' Már

tiromsághan gyözedelmeskednimútogattatik. Kolos

Vár. 1675. 8. R. Vagyon ajjánlva VeiTelényi Pál

nak, ai'milga lelki Сет habadsagáért fegyverbenlé

vö Magyarság F6 Generálifsának. E’ mellé Vagyor!

a’ maga i'ildöztetésének rövid Hiitóriája-is adattatva.

(2) Kegyer Lc'lek vezér Tsillaga. Imádságos Köny

vetske: Debr. 1714. "- `

’(3) Отд]: élec/Koronája , mellyben az idvefség ren

dit adia elö. д

(4) Tizenkét Tsillagok Koronája; mellyben a’ Ker-ef'z.`

tyén Papok, Község ’s Magiüratus TiFLti ’s нм.

talja adatott elö; mellyeket akkor ki nyomtatni a’.

Kai-afa ja'ráfa miatt 11e-m lehetett. _ l `

szóRÉNrr LASZLO 51гт1а1РёГр61<‚1гсёз а

‘dott Világra Manuale Canonicorum 61. шпагат: Sirmion

р: ‚ а' Szeremi Püfpökség’ le паза, mely пустишь

din. 1746; 8. S 2
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. soDEL MARToN Pofoni Magyar, Argento

rátumban laktában a’ tanúlás kedvéért adott Világ

_' rar'yalami Könyvetskét a’ Magyar vvdolgokról, azon

idöben élt némelly embereknek Képjeikkel, és hol

ini emlékezetre vert Pénzekkel Deák nyelven illy

шишках; Difqui/itio Hißorico-Politica de Regno Hun

дате -  Argentorati. 1629. 4. Ezt annak,11tánna

meg-bövitette Bekamb Ferdinand ’s újjolag ki adta

Argent. 1676. 8. R.

 

asa/.411,112` GoDoFRÉD. Magyamak valija е:

is magát, de Magyar orfzágról el távozván, lett

Veiìfáliában" az Osnabrugai Oskolában'Reötor. Nagy

машем! kéfzi'ilt a’ Magyar Hiikóriának ki dolgo

Azására'; de még eddig három darabotska Munkáinál

`több `elö' nem fordúlt ’s kezembe nem akadott. E

gyikben azt mútogatja, hogy a’ Magyarok a’ Po

ygaínyságból a’ Görögök által térittettek ’s a’ Görö

.gök által-is tértenek-meg. А‘ Mci/ikban le iria Du

;iit _André/l, a’ ki eleinte Pétsi Püfpök vólt, annak

_utáña meg-házai'odott ’s három Tsáfzárok Ferdinánd,

‘Makiimilián és Rodolf mellett mint Tanáts [151101

gált, fok'IKövetségekben forgotr. Ennek Elete't

és 1гййоьвчбпде1б adja. Az Harmadikban, múto
gatja vBonfìnius Hiikóriájának ` mellyik’ nyomtatáfa

.jobbz a’ melly Bétsben leg közelebb ki jött azt leg

hibáfabbnak паша.

ТАЬЬТА] MÄRTON. Erdélyben tanúló-ko

rában akadott Vólt ennek kezére a’ Tsanádi Pál,

Kolofväri hires Unitarius Profeffor íra'fa illy titu

luiTal: A’ Sz. Háromság tudoma'nnyát állató erìifse'gekre

való Felelet. _1620. Mellyet magával el Vitt Bel

ч ' ' " gyiomba
‚ь ц
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gyiomban , és Lu dunumban, a’Sz. Irás fzerint-vaió

tudományok körül folytatván tanúlását, azt meg-`

rázogatta ’s bövön reá meg-felelt; mellybŕil egy

nagy könyv tölt. Ezen könyvet adprobálta a’ Tbeo

logica facultas gob. Polyander, Antonius Valœus, Anta

nius Thy/ius, _?acobus Triglandius. Titulufiä ez: А.

natoine Sámosátenianymi, jive: `(fen/uri: [лете 65" mode/ía

кетон/507255 cujusdam N. N. Тип/Лит inßitutœ ad Ar

gumenta fere omnia Orthodoxorum de DoEtrina S» S. ТИ

nitatis, ubi /imul Soeini, Enyea'ini, Smalcii, Одеты

Raziones exarninantur. Lugd. Barat». 1634. 8.

ТАЗ] (Мэр/112. Magyma forditotta Bellar

minufnak azt a’ Munkáját, mellyet Ш: de ¿ßen/ione

Menzis ad Deum per fcalas rerum crealarum. A', Le'lelrê

nek Iftenhez való fel menetelérö'l a’ teremtett doi»

goknak gráditsain. Bartfán. 1639. .8.,-R. _--.ч/

. ТАЗАМВ] R. MIHALT Епуесн Рар,` и‘н

taîn Magyar _]geni: az holott rnúlt~ki е' Világból

Püfpökségben 1618-dik ст. Köz haíìònra ki bos

tsátotta vólt a’ régi Ka'nonokat lóoófdik еще. mel-y _

lyek {ìerint igazgattatnának az Erdélyi Ekkléíiák.

ТАТА! TS. FERENTZ Szoboiìlóî, az utánn

Debretzeni Pap és I763dik eiìtendötöl fogval Ti

fza-mellyéki Püfpök. For-ditott Frantzia és Német

nyelvekbö'l holmi Könyveket ’s magaßìs кетозы,

mellyekkel Nemzetének haíìnálni kívánt; a’ mellyek>

elö'ttem efméretefek ezek: ' ‘ '

(1) Kegyelem.Szänetségének шиш-сам i‘lre"‘vezetés,~ mel

lyet т Lampe Frideii/e Adolf, Magyarra ferait. Тат

_Ferentz- Debretz. 1744.12. R.  . _ ‘ ._v'

„i S 3 (2) Ste

\
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(2) Stebelin KrüìófKa'tekijinuji Ha'zi Юте. daag)

a' Kereßtyéni Hit fii Ágazatinak Kérddek ё: Feteletek

ать-шт Magyarázatja. Kolofv. 1752. 4. R:

(3) Moulin Péter egy Hétreealó штепсели és Kdnyo'r.

gif/¿k az Ur- Vatsorájáboz-való keßülettei egybe. Биты.

1 58. 12. R.
Í(4) Dadridge Filep Sz. I. М. Dr. Az igaz. kegye1~

se'gnek kezdete er el'ômenetele, иду azoknak a’ kil'lömböz'ö

штрихами le irri/a, meliyekbm a’ Kereßtyén ember миг.

tatikaz idvefségre. nézve. Debr.1 1761. 8. R.

(5) A’ 52..; Irás épületes és idßefséges вышит Tanáts

adds. Nyomt. Debr. 1751~dik eiìr. u.. R.

 

f Tam Ireen. GrôRGr. Mea, Dr. -eaeee e*

Nyavalya tiiréfröl egy Munk-ät, meilyet nevezett:

Hercules vere. cognitus., стих exu1. i. e. .Epilepfìœ vera

cognitie, 699 certa штат. .Lugd. Bat. 167.0.

„твист MIKLos ez Ereiergemi Érrekeek

Vikáriuiïa és _-1579~dik eiìt. Pétsi Püfpök (1) B0

tsátott Világra Ptyiilla `nevezettel valami Prédikátzi~

ókat. (2) l»Ifme't más'Könyvet, A’ _?ó tule/redet 112

talmdról Визит Péter elle».A N. Szomb. . 1580'

dikl efzt. 4. R.

д -. .1`\_

-rTELEKI MIHÁLT., Квант-Мг!) és emléke

- zetü. elsö y Telek-i l Mihállynak Fia , › ifjatska korában

Magyarra forditot-ta a’ Vebery Идёт ЗИМ" polgári

dolgokrólevaló Elmélkedéfeit: mellyeke't. ez titulus<

Га] tett közönségefsé: FejedelmiLélek, волгу a’jó Fb

_ jedeiernnek жатве: ajjdndéki: melly Elmélkedéfek fzép

Politia'ra tartozó Hiiìóriákkâl-vagynak `meg-elégyit

ve. Nyomtattatott Kolofv. югу-даты. 4. R.

. \ ТЕЬЕШ

\

._i/__. t д
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TELEKI gOSlf/IRFómai Sz. B. B. Gróf,»Melt.

Gróf TELEKI LASZLO Tanáts Urnak, Kamera

riufnak és Erdélybenra’ Király'i Aés: Apoíioli 'Felség

Её Pohárnok-Meûerének .'1’~»Fiìa.V A’- ki шиш

mind nemes' elmével 'meg-ékefìterect ’s mind a’ Ти—

domán-yokhoz-való › na y гашиш meg-áldatott.

Ez Hazában kcgyes Sz’ löi гашишем alatt йог

galmatofon tanitatott és tanúlt;~` de azzalv a’ jó

tudományokhoz-való паду iìomjuságát el nem ólt

hatván», ,az Uralkodó Felségtöl engcdelmec' nyert,

és? I759-dik'eŕzt. el' ment a’ külsö orfzáginagy Os

kolákba, nevezctefenelsöben ваши »a' Bernoulli

Dániel és más tudós ,emberekv kezek lá; az uta'n

Holländiában Trájektumba, Leidaba,4 Frantzia or»

fzágban Párisba, a’ .-mellyekben tanitatni ткани-36
tudományokat meg-tanúlta, ésaI паду tudôs em

beœkkel .efmeretséget és barátságol:l ñerzett.‘=-'Az'

idegen földön- lakáfa és tanúláfa >all:alrrialzofságával

adott Viliigra` egyy ûép Könyvetslrét" Frantzia "пуеь

ven ‚‚ a" mioftani idöben igen el üapxrodotcflítent

tagadLókk és` Kereífìtyén шиш tsůfolók спет-ШК

néhol magok at Eríî's Leikekmk рюши-летим.шеиуё

ben. azoknak erötelenségeket ninitogatja-meg.-n тат;

1цП`а a’ Könyvnek ez: Ejßzi [ш la'faiblcßè ¿esili/prim

Forts» .i-Ezen .iráxáxzal паду. ЬсвШесев ёгдешзесст‘

Tudói'òktól; kiknekakaratjokból újjolag kl пуот=

саксасоЬс-гАтйехМшЬш 176маяк. вы вещаю

gyitették ezen Щи Grófot Bernoulli Danieliësaa’

Párili Tudófok abba a’ vctéllredésbe is, a’ melly ö'

közöttökfenn fotogaz Himlö által plantält'atâsá- ‘

nak, »az emberi nemzetségben hafznos ~vagy‘~'káros`

vóltáról.` l f « " '

; s _4 M ` :ra-:Lr:

f

 

\
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ТЕЬЕШ SAMUEL. R. sz. B. B. Graf, а'

nagy .Teleki Sáner Tanáts Urnak Fija, A' ki az

édes Atyia idejében közzel tizenkét elztendös-kora'

ig, az Oskolákon kívül Tzelnán neveltetett, de an

лак utánna nagy ízorgalmatoiëággal és ferénységgel

a’ tanúláira adta magát ’s a’ íìükséges tudományo.

kat meg-tanúlta. Ez-is a’ felsö Méltóság engedel.1

méböl' Helvétziában Hollándiában, Frantzia ori'zág-.l

ban'nngy izorgalmatofsággal és fok költséggel ага-Е

kat a’ Nyelveket, a’ mellyek a’ mái idöben даме.

gefek, és Tudományokat a' mellyek ékeûtik a’ Ke»

reíìtyén embert és Haza-ñát, magáévá tette; mel

lyel a’. jó embereknek 'jó indúlatjokat magához

нота. Elméiére vette amaz nagy hírü Litreratm-nak,

Veíïelìng Péternek, akkor az Ultrájektumi -fényes

Akademiának ditsöséges Profeilorának tanátsából,

hogy az Эгапш' Pannonius íráñt újjabban {zedné rend

be és botsáttanáVilágra. Valamit azért a’ Hollän

diai és Frantzia orfzági Bibliotékákban; úgy fzintén

Olafz orfzágban питаю“ nyomtatásban és írásban,

hafonlóké-pen a’ Вега: igen' nevezetes Könyves ház

bah,maga-vagyfió~akarói által azokat egybe {'zed

tetlèlïreuß’ tzélra,.iìiìkséges1 meg-válafztáifal. Hátra

ua'gyç'n'. már rhngylégyen tsendefsége és ele'geden

iliösfideja.hogy-` botsáthaíîa Világra. Mellyet az Is

датчике? meg-enged. akkoron; fog újjabban az a'

swgyßdböilts Poéta e.’ `Világra„fziìletni a’ Tiniós> em'

шашек ‘павугёгёшбте. с 1 -

О MVX* t. ”у ,l LL.'

Lr :rE мы! им МАЕтом . Bereg-aáabci

Штата .Names ùemély мы, а’ ki сете: attya

ñának a’ Pápiûa Valláii'a hailásának alkalmatofságár

vali irc egy Munkátskát, mellyet nevezett igy:

’. . _Romano
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Romanocategoms, az az: az Apo/ìoli тащи ellenkezi'ŕ

minapi Rórnai Katolikußknak mútató Laißromok. Nyöt.'

1637-dik ст. 12. R. Vagyon ajiánlva a’ Надув:

ságos Prinyi Gábornak, Ugotsa és Abaúj várme-r

gyék örök'ós Ii'pánnyoknak, és az Ur Házas-Társá‘«

nak, a’ régi nevezetü Salgai Katanak; kiket arról

ditsér, hogy mindenjóíìágaikban-valö Majorkod

tatáfoknak Dézmáiát Щеп ditsó'ségére forditották;

és XIII. eiìtendök alatt öl: Deákoknak adtanak ele-1v

gedend'ó' költséget, a’ más Orfzágokban-való temi-f.

Пай—а. ЕЬЬеп а’ Könyvben hathatófon adatnak elö'

a’ Római Vallásban lévö Sz. Iráfon kivì'il-való dol-o

gok, és Pázmánnak а' maga eröfségei a’ rnaga nya

kára forditatnak. A’ Könyv ùép elméfséggel ira

gyon irva. Vólt akkor a’ Hazájában Bereg-fzáfzban

Papi Hivatalban. ' ì

TELKI ВИНТА] 15 TVÁN. "Mogyorra fordi.r

tott Tráiektumban laktában Angliai nyelvbö'l egy

kis könyvetskét, mellynek neve: Ángliaí Puritamlv

тш' ‚ vagy штифт-шт Yildománnyok azoknak, kik

Алёша” Puritánußiknak шпата/е. Nyornt. Ultrájek.

1654-dik efzt. lz. Vagyon ajjánlva Komáromi

jánofnak Szántai Papnak. . -

_ TÉTsI затон. virali'. Profi-.nor ift _'. tot:

közönségefséegy Könyvetskét, illy névvelŕ Clavi;

Evangelica. Várad. 1647. 8. Vagyon ajjánlva- az

elsö Rákótzi György Fejedelemnek.

TÉTSIJsTu/IN Loidáoon lokrábao odor: ki

egy Deák Könyvetskét; mellyet az ott-valo Theo- _

logica lacuna: közönségefen meg-ditsért, neve, Vini’

s 1 . . . дач l
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ga Mojis. Mófes vefzf'zeie, a’ mellyel a’ Mófes

Könyvei a' tévelygöknek tévelygél'eik ellen óltal

. maztatik; azoknak tévelygéfek pedìg meg-veñlìiiz

eetik. Leidaíb. 1646 `dik efzt. Sokan ezt ennek

eiötte hafznos vóltáért a’ tantilók közzül lei: пик.

i „A li

`Tiers! MIKLos. Irc egy könyörgéras Kann

vetskét, a’ neve :_ Lilium Humilitatir. Az; Шт Апуа.

ß'ent-egy-haza maga meg-aláztaeásárawaló keferues Siralma,

'mellyel engejftelte a’ meg«haragudott Шале. ' Fráne'kér.

1659-dik степа. 12. R. Sokfzor nyomtatták

ezt ki annak utánna'a.’ Haza'ban.

 

» TEMESVÃRIРединг Laad Palm anni.

I.. . ‚ . i .

ТЕНААЧ Is ген/м Tikanyból-való годом;

lenni a’ Balaton mellett. Tanúlt Német orlìágban

ISU-dik veifzt.,"’Magyar'oriìágban шиш: 1562~dik

eût. az Eger-völgyi Nemefäég és Fegyveres nép

Vallástételeket ki adta vólna Mélius, feles verfek

kel ditsértemeg; vagy kettöt ide írok azok közi'il.

Hic nihil 'e/l ‚тент, fai/um, nimiumque сидит,

ì4 Запрета: tantum fontibus Ша jiuunt.

Te/ieî` prirferri divinos vernis ubique, '

Et valere: Sanôtosjrratinus inde Paires.

‚ епмоы SAMUEL. ' А‘ Magyar dalgok karat

fokat fáradozott, ’s Világra is botsátott egy nehány

Könyveket, a’ mellyeket a’ Magyar Hifìóriäkban

gyönyörködö tudófok betsì'ilnek. Illyenek:

(1)-Imago antique è’ nova Hungariœ. Kalf. 1733. 8.

f2) Epitome (.‘hranologica Rerum Hungaricar. a Nativi«

tate D. Steph. Primi Regi: Ара/201105. Sz. Шут Király

темы/адов 17 3 5 еще afar. (3) Рит
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(3') Puraura Pannonica, a’ Magyar Koronához Ítar

;ozó Kárdináloknak веющая. '~-N; Szornbatban.

1715. _Fol. " '- __@ '

TlNoDI sEBEsTrÉN Dea; тают ez Eme.

gi Török Bálint hatalmas nagy` Ur'l`541»dik efzt.

Solimán Tsáfzártól Yogságra _vettetnék' az Udvari

Tselc'di1-közzül-valóvólt.» Annak- ut'ánn'a HiPcóri-4
ákot«‘ír‘oga.t'0tt verfekbe Erde'lybe'n' és Magyarv ого

iìágbä, ’s azzal foglalta idcìét, ‘s k'ereite élete'móde

ját. Sok apróság verfes Hiiióriáji vagynak, mel

lyekeń 'nagy réizin akkor taak hamar` irt, шлют a’

dolgókœftenek-n afvmi'né'niüek: “ ' " _

(1 _ Buda'veiztéséröl fs Török Bálint fogs. 1541.

(eg Frater-.György Шатун haláláról. ~

(3) Szegedi veiìedelemröl. 1552. "

(4) A’_vég yTörnös- várlpan Lofontzi Iftvánnak

halálár'ól.` 1552. .- ‘ '

_(5) lîfßudai Alibafa Hiitóriäja.f`f‘ '

(6)- ~_rdög Máctyás veiìedelrne.r »`. _ _ _ "

(7) ‘Eger-vara' имитацию Hifitôria.l 1553. i “ Ё
(8)’ E'g'ri'I-liůóriának Summ'ája. _ г ‘'

(9) Exńngi'Tòròk Завоз vitëzÍsége. _1553. "

'1

/

(10)`Kär'oly Таты-Нам Sakfoniába és a’ KUT-_

fürnnek' meglfogaráfa. ' _ ~ _* "

(11 ) Szimia, щи, Tsábrág; 'iärlúrtîny'víráról.‘_jI

(ю) David Király'miml a’ шпинате-топь ._

(13)]‘11'dit Aï'ìüon'y наш-шк“ ‘ ‘ ' `

(r4) Szulimán ‘Tsäliiár yKazul Basával-való viadaij.

(rs) sokfeie Benegeekedererföl.' _ ‘ '

(16)"Prinì 'Pécernelr,'ïMajlát Iftvánnak és Török

Bálintnak fogs'ágokról.- “ -

(17)'
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,(137)Verbötzi~ Imrének Káfzon -Hadával a’ Kozá«

лёд-шефаи viadaliaól. ‚ . '

(18) А’ Sialkai mezön-való viadalról. _

(19) Varkuts Tamás idejében lett tsaták\ Eger~

hö). ?1548-' .1 ' ' ' `

I(20) Kapitány György bal viadalja. 155°.

‚. Mind ezck ’sì_többek.is verfekkel vagyrlak irat

_ratva és Kolofya'rt a'4 Heltai Mühellyébe kinyom

фата riem лба); egy-fzer. Némellyek Kótára-is. vagy

па]: tsinálva hogy kelljerr énekelpi. -

Tlszaßa ISI laafsPoa'Ia Négy »Difpiiraziaa

ban meg-mútogatta illerlennyekI ésa; hellytelennek az

Ekhard írálit, mellyeket írt a’ Reformátufok és Lut«

héränufo'k között-való Vetélkedéfekröl.- Fráhékér.

Se R» ' Y И I* .

~1.,_«.___. _ _ _ _ _y ‚ . ' g

”томов МШАЫа szekeiy-Hiaán шест,

úgy vagyon ugyan emlékezetben, hogyaz Atyla

 Dobos lett`vólna„ ’s minthogy a’ ’Sidó nyélven Tóf

doligl;rr tófzen,~ onnan nevezte magátToféufnak. Та

núlt`mirid Fránékérában ’s mind Leidában паду Ге

rényëéggelr a’_.ki=is канты: annyira vitre, hogy

155.49 ‘SHK-6&9 Lfëiçlában Sz. I. >M. Dloktori titu

lu_ll`al ékeñte'tnékgneg. A’ _Hazában lett Váradi Pro

feil`qrráw1§50~dik ст. Orman vitetett Patakra; de

el hagyyán a’ Prgfellbri Katédrát, lett. Bedrog. Ke

refztúri Pappa, onpan Szatb ári. Szathmárról .1663

фкгфгсуйцегещи Араб „М ály Fejedelem Udva

rába. Lett Püfpök 167X-dik etat.~ Hólt-meg 1684

41' ‚1961? ‚ УФ? Ёддачпйб ki mandó. kemény ember;

mind-az-által mindeńek elö'tt riqulkedveiàégü. Y o

Maga-nem т, hanem a* Fejed. Afzfzony paran

к“) _ . х ' ' tsolat
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Isolatiábol 'Tifza-Ujhellyi Ií’tvan~.éei.v OváriKßfZei

lános a’ Fejed. Afzíìony Iró Deákjai Taniiásáï Il?.

так, nevezetefenamiknr a’.’S.óltá'rokall'el Prédiläál:

lotta , ‘azok' a’ mint a’ шагами .halletták le írtak,`

maga az után (de `neliezen vette-'reá magát )Lńieg

olvafgarta, a' Feied. Aizfzony pedig ki nyonitattatf' '

ta., illy titulus alatllzi A’ 82;..’8611470Ь‚Кфшшм‚ é.;

azoknak az Erdélyi Fejedelmi Evangye'lika Reformáta Ud

от ¿Smit Ekkle'ßára lélek» és igazsdg Жил: _Kabefjiz._¿ Ko

lofv. 1683. Vagynak ehez hai'onló Prédikátzińji

a’ Birák Könyvére, Sámuel elsö' Könyvére, Sz. Мё—

té Evangyéliomára Nyomtatâs aliiY a’ meg-nevezett

lró Deákoktól el kéfzitve'; de azok irásban matad

ván vefzekednek az egerekkel és mólyokkalï.

nyival-is inkább, hogy a’ Toféus Vallásátol el téve

lyedett Unokája kezére keri'iltenek. _. ‚ ' ’ '. ,

 

д

:roLN41 Блюд yANos. Él: végaraié a' XVIT

dik Száznak és az elein a’fXVI=I-diknek: 3,2 H6
monnai nagy Urak’ ~Papjok пнут, lés az körül

való Ekkléliáknak Ei'pereitiek fzép tudományués

lii'rü ember, a’ kinek fok tudófokkal , Рифма

gyakor levelezéfe vólt. Szép tehetsége vólt a’ yers

irásban ’s ari-a nagy hajlandósága-is; az akkori flo"

kás fzerint Borostyán-Kofzorusyers iró~is vólt. Em.
lékezik rólla Ватага: és holmi verfeit ki-is nyom-

tattatta. Sok helyt találtatnak'elmés ůép verfei.

.ToLN/il Dazi yANos' Pataki Profi-.1101, revés

ideig Gróf` Rákótzi Sigmond ifju Urnak-is Udvari

és Tábori Papja, a’ ki a’ Presbiteriuin fel állìtatáfa

irántyaló _igyekezetével fok zì'ir-zavart fzerzett vólt

máfokkal együtt. Mellynek tsendeiitésére és гнёзд

' Zit s ra
а.-.
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zitásá'ra-való vólt azSzathmár-Németí Erdélyi és

' Magyar orl'zági Papokbolálló nevezetes Мамаши:

Synodus. VátzìïAndrás ellenirt egy léhás Munkáts
kilt,v illy ne'yvelf Dánéulg Rácai, таз az; a' Mí Жгут]:

felÚl-való {давшем Tanitók Mentse'ge. Nyomt. Pa

tákém 1654. _ 8.1R. Валет-Киса! а’ fzokat tsinál

ta annaknevé'böl a' ki ellen т: Voci Алмаз.

' v'roi-.NAI- yAfNos. Kü'io'mooz o’ foljoobmfok.

СЫ; régebbenis élt, a’ ki la’ Német orf`zá`gi Osko.

_ lákban'Törvényftanúlásban töltötte ide;ét, és 1588

dik eût. a" Debretzeni Oskola igazgatására Миссис.

van; .így ir néki Tólnai Ferenzz:

Prceoipueque lcpos tibi ine/b, 69’ gratia fondi

' Simplicita: animi, candor ¿9° alma Fides.

Nam ne Palladiœ ‘lateant'in montibus artes,

Tu bene бунта/11 Sceptra tenendo facis. _

Затаив ad ‘Debrecîos muito cum fœnore campos '7 _ „

L Í_ Maribus, шуршащим 6’ arte rredis. "

Érröl'` {на _.Tzibrádì Mihály-is, akkor az Akadémi

ákontanúló Deák: ’ ’ _ . ‚ ‚ „___

п Te даст: doEta 'cumI Рапиде `rloEtus* Apollo,

` О Sacra 'Tbemidos'vultor £9’ Aloniclum.v <

И: tantum fu'peras juvener pietate мифах,

.Quantum пойдите: candida Luna faces.

годы/11 ISTVAN каша; Gyorgy Urnak

’s az után Fejedelemnek Udvariv Papja, _Magyarra

forditòtta a’ Vite'bergai Akadémiának, az Evangyelika

Religioe'rt Szamkivete/ì ffenvedo" Tsebekbez és .Morvakboz

шиш oigaß'ralraiasai. шyomtattarott `Fejérv. 1 63 a
ч‘. Rusk 'ì 'I ~ ` И » '

" TOL

,

N4

-_.~_.`¢`i
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TOLNAI F. ЮТУ/м Зяшесесстымп 1630

dik efzt. ¿des Atyja vólt Se'llyei Iános, Tólna Vá.

rofsában Bírószigot vifeltelsö rendbéli ember. Та;

núlt az Etsedi Oskolában, Váradi, Pataki Kollégyi

omokban; annak utánna Belgyiomban; az 'holott

a’ Medieináhan Doktori graduft és tifztefséget érdem-«j

lett magának. тет jövén Erdélybe 16 6 2-dil¢

eiìt. Papi Hívatalt vil'elt Kézdi Vásárhellyen. Kö?

zönsc'ges akaratból 1665-dik eiìt. az Urak tették
a’ Kolofvári Kollégyio'mba Profefïornak,y 'a' melly

állapotban XX. el'ztendököt tôltött, Kolofvári Pap.

pá lett az után; mellyben meg-hólt 169o-dik efzt.

Èletének LX- dik elìtendejében.

Mind Deák ’s mind Magyar nyelven adott Vi

lágra holmi Könyveket.'

(1) Dialeítica fecundum' Principia Petri Rami. Ez bb"

vön és jól írott Könyv a' tanúlók fzámokra. ._

(2) А’ Kereß'tye'ni ’s Арфа]: Valláfnak úta'ra vézér'lá

Kalauz; mellyhen meg-miltogatja a’ Római Vallei/nai ere

авт , hiliáit, ’s az igaz Vallájnak meg-maradásdt 's ter.'

мат. Kolo/n. 1679»dik eßt. 8. R. Vagyon aia

jánlva a’ Nagyságos Bornemiñíìa Katának Báßfì

Diénes Ózvegyének, Az egéfz Könyv négy гей?

re ñakafztatott: I. Az által állatozáfróljä holmik

ki kapáfokrol. Il. Az Ur Vatsorája {Задел-13111164

r'ól ’s azzal ellenkezö Miséröl. III. Egy némüné.

mü Páter irásáról. IV. A’ Római Pápás Ekkléfiá

tudománnya ’s Valláfa újságáról; ellenben a’Refor

máta Ekklélia Valláfa ’s tudománnya régi és Apos

toli vaóltáról. Ez a’ Könyv fúndamentomofon va

gyon írva. Vagynak itt a’ Magyar orfzâgi Réfor

mátiorólds, hai,~ ki által, 's hogy ment véghez,l

emlékezetre méltó dolgok. . `_

. - . . TOL..
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тьма Farmen; BÃLINT. нагана kwal

is tanúlt az Helvétziai ’s Német orlìági Oskolák

Ъап, Vitébergában múlatort 1573 _dik ei'zti Vólt

az után a’ Tólnai Oskolában Retter, az Ekklélìában

Pap, a’ kinek keze alól fok jó emberek fzárrnaztak.

Egyéb _ajiándékjai között az Щеп meg-ajiándékozta

volt ötet a’ Nyelvek tudásával, kivált a’ ’Sidó nyel
Yyet olly tökéletefen tudta, hogy a’ ’Sidókizületett

’Sidón'ak eröíitenék lenni. Vid. Hifi. Ref. р. 668.

Томит Faenza... ТАМ/18. Jaa viarie ide

gen Orfzágokban-Való tanúláfa után ‘Magyar orfzág

_ra 1581 »dik efztendö tájban. >Lett vólt ParakiPap«

ina', az holott fzolgált nagy kedveièéggel, de rövid

életü vólt,_rnìdön azon munkálkodnék hogy Mólnár

_Albertetfiehetne a’ Pataki Oskolába Profeil'ornak ч

vinni 1'599-dik efzt. véletlen ‘és reménytelen meg

Ólt. A’ Vers írái'ra fzép tehetse'ge vólt:,l bizony

щ; агг61 are татам verfei menyekkei sidériue

Ёж)“: vigaiztalta midön Anna 'nevü egyetlen egy
eányát kei'ergené. Emlitek ebb'o'l vagy ketr'ó't:

Delicias animi ö’ witte jolamen acerbes

i Етершт quereris Зап: colende tibi

Зад/262 _lieetmœjlte non defit cau/21 querela,

’ Adda' шит lacrimis tri/iititeque madam.

Sars manet bœa omnes mortali lege creator;

Nec fine lamentis ‘vita trabenda datur.

'_ TOPPELTINUs LÓRINTZ. Medien site.

vólt Hazájára nézve, папам izorgalmatofon a’ Fe

jérvári Kollégyiomban az Baßrius Isa'k ykeze alatt.

Annak utánna Altorñurnban; az ~holott: botsátott-is

egykhönyvet arról: menyireegyez, vagyfkülömáaöz

` а: l"
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lz Erdélyi Száiìok Törvények a' Római Polgári

Förvényektöl 1661- dik elìt. Erdélybe-vile'zá jö

rén meg-hazafodott ugyan; de a’ Sza'fzok pránnyok

ileifer Andi-ás kérésére annak Fijaval Tobíálfal el

nent idegë Oriìagokrafkivelis egybe járta Német,

Э ай, Prantzia orfzágokat egy nchány efztend. alatt.

Sújdosásának gyümöltse egy flép kis Konyvetske

iz Erdélyi régibb és közelebb то dolgokról; melly

iz 6' je emlékezetét mindenkor Если tartja. Titu~

`u П'а ez: Origines 69’ шефа Iranfilvanorum, feu Erma:

Майонез Tran/ilwnioœ, статуи: ultimi temporisäRevolw

:iones Hi/lorica narration: breviter comprehenfœ. Lugdu~i

ai. 1667. ii.

Meg-hólt ofztán Brafsóban, a’ mint a’ hire va

gyon maga ¿tette-meg magat; mivelhogy egyet ér

пасс vólna a’ Fleifer Andrés rofz akaroival az ö

meg fogattatasára.

TORDÄI Gélóus SIGMOND- Az Hazábanyaló

tanuláfa алкан. fzerzett Tudománnyát öregbiteni a

karván, ment a’ Vitébeŕgai Akadémiára 1539-dik

ст. és ott igen kedves embere vólt Mélínkton

Filepnek. Annak utánna lakott Bafiléában ’s ott:

botsátott Vi-ágra holmi I_{önyveketz ‚

(I) А Spira Рента bittb'l-‘való ямщик 's ММ;

be-való ese'sének нут-щи. ` ч

(2) СбгбдЬШ Deakra [отит holmi Komédiákot, ’s e-_

gyébfe'le iraßikat-is. ' ` ‘ 

Lett annak utánna Ferdinand Király alatt Magyar

orlìágban a’ Királyi Kamara jövedelmének gondvi

felôie. Kiváltképen-való hafznot tett azzal, hogy

reá akadván Bétsben a’ Máttyás Király bölts ’s tré

fás mondafairól és tsele'ìedeteiröl-való Könyvetské- '

sy re’

‚ I l
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re, azt közönségefsé tette leg elsöben kéz-irásból

Galeati Marti: Commentarius de Matt/rife Regis HungaA

ride-egregiè, fapienter '65’ jocorè diëtis ä’ faitir. Vieri

me. 1563

 

TORKÜS ÁNDRAS. Györi Pap az Augul'iá

na Konfeilion-yalóknál, írt egy Könyörgefes Köny

vet, illy névyel: Engeßtelö Aldozat; mellyben Regge

li és Eßve'li '_Sátoros és köz тигре/ш tartozá .minden

ségben, Ueratmrájáboz kéßìiléikor, betegse'gben és e’ Vi

la'gból-‘Ualó ki múláfnak idejën I_/ienbez botsdtandó Könyör

ge'fek vagynak.- 1Nyomt. Hálában.. 17o9. 8. R.

(2) Forditotta az Uj Teßainentumot Gärög nyelnb'il

Magyarraer а’ 'Fia Тогда: ki adta. Vitébergáb.

1736-’dik efzt.- 8. R. Ugyan ez a’ Torkos Jó

fef írta. le. a’ FelségessMária Théréíia meg-Koro

náztatásának rendit éstzérémoniáit.

a 101101211141 Marit Kolofvari Uaiiariaarap
és Püfpök. Miigyarra forditotta az Enyedi Gyërgy

Deák Könyvét, mellyet;írt azokra a’ Sz. vIrásbéli

.hellyekref, a’ mellyekböl a’ Sz'. Háromság tudomá

nyátùokták erö'íiteni. 'Kolofin 1619. 4.. R. Av

dott ki más Könyvet-is, Aillyen tituluiIal: 'Kereiittye

niA idyei'séges Tudornánynak a’ régi és Uj Teílá'

mentom {zerint egybe fummáltatott értelme a’ Ken`

reiìtyének'nek lelki épi'il'ctékre. Kolofv. 1632. 12.1

~ . ‚ yl

f ToTFALUsI KIs шкив. 82й1еСесс mail

Miiz-Tótfaluban' Nagy"Bánya mellett 16 5o-di i

ваг. Tanitatott és tanúlt a’ N. Bányai Oskolái

b'an, az után NiiEnyeden а` К0|163у1отЬап, a

holott mindenik афиши rende] Prœceptori Hívatalî

 ‘ vifelt
L

О

l

l

`. .I
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vifelt'.; onnan ment a’ Fagerafì Oskoia-Meßerségre,

hogy {zolgálatja után valami költséget gyiijthetne

magának az idegen Orlzágokba тюменские, Ak

kor Flaindékozt'akk az Erdélyi Ekkléliák a’ l{Vlagy'en'

Bibliät Amfkerdámban ki nyorntattatni,l iovalzotta

azért Нот Щит РЁГрбК, Pápai Ferentz' es más

Jó emberek, hogy a’ nyomtatandó Biblia körül len’

пе, ее a’ nyomta'tásbéii hibákot ig'izitaná 'Ègybe

iìedvén Ikevés költségét, a’ melly tö'bb nein vólt

háromfzáz Talléroknál; azzal el ment Belgyiomba,

Amfìerdámban mindjärt magának két-fzáz forintok

on Meiker embert fogad, a’ ki Веса `гшзсйёзге ön

téfre _hat hólnapokig tanitaná; tettis abban ollyan

fundámentomot az alatt az idö alatt, ’s gyakorol

van со`1п1ЬЬ1з meg tanúlta annyira._hogy párja ak

kor Europában nem volt, söt az egéfz Világon fem;

úgy hogy a’ Meikere fem izégyenlené tölle tanúlni.

El menvén a' hire, mindenfelöl ranúló таит ki

vánta'k vólna melléje adni, vagy Bet'uket, Matrix

okat véle tsináltatni ,"a"minthogy\ ke'fzitett-is a' Ró

mai Papa -Tipogr `fiáiába, a’ Hetruria'i nagy Hertzeg

n_ek, a’ ki tsak egyizer XI. eze'r forintokat kiildötß

пеня; 'a" Gorgiai Királynak úii betüket talált ’s Ti

pográiiát állitott. A' kiktöl fok lKintset Vévén ki

nyomtatta a’Bibliár igen Fzép kitsiny formaban Am

ikerdamban 1685- dik eiìtendöben;`az Ui Teûámen

rono't anion , а? ’sonoros Konyvor-is кацап n. n.
igen iìépen, a' maga túlajdon költségével; melly

ben'nem Volt fenkinek tsak egy kis pénzetskéje-i's.

'Akkor a' maga тетю uálaiìtott Magyar' értelmes 

iijalrkal, nevezetefen Tsétsi Jánoiî'al és Карий Sá

muellela’ Magyar ixái'nak módját-is fok réi'zben meg

Т 2 _ ‘ igazi
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igazitotta és Наташа, 2’ mellyet mind maga ’s mincl

Tsétsi annak utánna közönségefsé tettek.` f

._- Minden jónakirigye Vagyon. _Ubi lumenâìumbra,

. a’ jó tselekedet után aántikál az. irigység; találk'oz-ì

ytanak abban az idöben-is, a’ kik; munkäját, fáradt

s_ágát; шалашах: „magát _femmire betsi'illenék , a’ Bib

liátólmellyet igen yfzépen nyomtatott vólt el idege-‘

nitenifkívánták az embereket. Kételenitetetc .azért

írnikét könyveketmaga-ia,‘egyiket Deák, тётю:

Magyar nyelverl-’a i. î U  д _;A f -' _

(t) _Apologia .Bibliorum ¿13.3.1684.. Лит/Мадам im

preßîìrwn 'ut ¿a? Orwhograplziceme-iit (Мг/Этапа - Claudiop.‘

16 7. 8- ‚мы .. ‚ ’ .

. 29) Yîóifalufì Ki's мыть maga Szeme'llye'nek,

Elelének ¿s killiinösgtselqkedetének Mentse'ge; - mellyee aziri

gyek ellen, kik a’ közänséges jfónak-V ez агат meg-gritaba',

irnif laéryîeriemen.;L „Kole/_i». 1698-dik фи. 8. R. ЕЬ.

‚ benelüadja, a’ maga l'Hazájá_hoz-aaló l`zeretetét,y fok

агитации, КегеГтёппуёС‚ `.«a',_13_i1alia karúl-való fa.

‚ radozását, .az Шаржи _erqilátçrnáiì való 1"egitségét,l

a' Kolefváriaknakïfö hqzzája; való y.iaie.gen_.ségeket,`

- fokféle bolìontaaásat. mind a? ,Papoktóla mind a’ Vá-i

roíió'l. ' Магтъйёцесесспек tartotta magát ez íráli'ali

a’_ Gubernátoriìárrñ'Györgyeiß a’ kiröl írta hogyI

szekaly мата-61 Feiesegere nanou: Janagoaakaaï

ból el’vett У61па;\7йга|}йп7 Mellyre nézve 21151110

yduf'ra hivattatott 1698-dik dimes ott meg-.paran-`

tsoltatott, hogy az _Exemplámkat el ne f'zélefziìe;

a’ mellyeket el íìélei'ztevtt I.bé fzedje'; a’ kiket meg

bántott meg-köveiïe; meg-is t-Selekedte, söt a’ meg

Követéfnek Formáiát'is ki nyoigntatta, a’ melly mind`

azáltala’ mara@élç.¿Nemzetnél nem néki, hanem той

akaróinak vagy'en gyalázatyokra.

' -l-  Sok
s



\

Sok méltatlan fzenvedéfei miatt, maga-is Belgyi:

mban a’ iìabadsághoz Feokvân, azoknak hordozá '

akra alkalmatlan lévén, 's kitsiny boiìlìuságot-ís

ehezen ùenvedhetvén, meg~ütötte a’ gutta, és ke

eit lábait hafzontalanná tette egy nehány eiìtendö

ig, végre életének LII-dik eiìtendejébcn 1702-dik`

i'ztendöb. e’ Világról el költöztette. Sok verfek'et

't Pápai Ferentz emlékezetére; a' két utólsó' igy~

lagyon: - '

Voqalu/ì ММ: nyúgrßik ez halb/be,

Magyar or/Iág Юте, Erdély felnevelte,

Hollandia nagy dolgo/era 11Mitette ;

De a' mint inte'zte, nem adta ßerentse.

Штуки! útonjaró INM/godjék- meg teße,

Búfult Lelkének lett I/len be'kesége,

Idegense'günket az I/ten ne ne'zze,

Tama/5717111 Нажатие inkabb mei/t bellyette.

TUBERO 1114308. Költött névnek tartatik,

e akár valóságos név, akár más lappangion alatta

nnak a' névnek, tudós ember vólt, és iráfa fun

amentomos: irt a'~ Magyar dolgokról, mellyek az

idejében lettek, kezdvén a’ Máttyás Király halála

âján, és következendö egy nehány eiìtendei dol

ot ád elö. Tituluiiaf: Ladovici Tuberonis Abbatis

Manatee, Commentar. de rebus, grae потратит: ejur in

la Europee parte qumn Pannonii if? Turcaeorum finiti~

i тешит, ge/itejitnt Lib. XI. Francjì' 1603. 4.

TURF РАЕ. Ugyan Túrról vette Vilzigi éle

`:nek eredetét, és az ott~való 0skolában Szegedi

'. litvántól a’ tudománynak kezdetét, a’ ki tanúlt

наедет: Orfzági Akademiákon 1555-dik eiìtend.

› Т 3 tanúlt
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‘timúlt vólt-is fok fzép tudományokat: путей

Filofoñát, Theologiát; de nevezetes tehetsége vóltl

a’ vers írásban máfok felett; a’ ki та vólt amaz`

híresyerfeket a Kálvinus Kerelìtyén Valláfról irotl.”`

Kònyvei elejekbe:

Ртт Apoßolicas poll Cbrijli tempora chartas,

Huil: peperere_ Libro fecula nulla param.

" A’ Sz. Könyvek шт kiket a’ паду Apo/lolok írtak,

Emzél jobb Könyvet niég мамы пет irt.

Az Hazaban lett voltl Sz. Péteri Pappá , a’ kit a’

Patrohuiïa Prini Gabor, Sólti Bernardal együtt1563

dik efzt. el kì'ildött Vólt Német orlìágba, hogy hol

mi líieni tiFLteletre tartozó tzérémoniákról ’s rend

' tartáfokról ertekezzenek, onnanyileìá Jövetele u-`

tán-is a’ Patronufsával nem alkhatván, a’ Мёда: ta

nátsábol titkon Sz Péterröl el jötc, e's lett Bihari

Pappa', a’ melly volt a’ János Király Birodalmában.

Jelen vólt a’ Feiéryári tíz napig tartó Antitrinitári

ufokkalvaló vetélkedésben r568~dik ей: és ott

hatalmal'on óltalmazta a’ Sz. Háromság tudomán.

nyát. Ugy fzintén a' Váradi hat napokig tartó Dis

putátzióban is. Ment vólt annak utánna a’ Szántai

Ekkléflába, az holott ofztán 1574-'dik efrt. e` Vi

lágból ki múlt- Lotiklus emlékezetére ezt a’ ver.

fet írta:`

Tburunum genuit , даст _Viteberga Philippe

_Doítoi'ez QUE: tenet Szant via; {Шт animam.

Unukáia lehetett ennek-az a’ Túri Pál, a’ ki Op

penheimben adótt ki egy Könyvetskét 1617-dil:

efftendöben, illy nevvel: Idea Cbri/iianorum fabry

rannide Tunica.

:URI cré-RCT. ‘ шток `1’.iiiiak,~igai him

а’ vers
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а' vers írásban abban az idöben élcY Poéták elött

P'e'ta LaureatusCœßzreus, B0rostyánKoíìorus vers

iìerzö', a' mint abban az idöben íìoktak Vólt. Mel

rbior ‘Adami erröl így írt: ‘

Cur te Вега jìmm, шт te сора: ipfe Melzßus,

Id numeri faciles суди: triling've facit.

Cuníta z'ßbœc tibi funi , двигающие jingula multas;

Pannonz'us non fis, Enníus ergo mibi.

Ennek a’ Magyar Enninnak verfeit Páréus bétette

a' maga Magyar Poétákból gyî'îytögetett Könyvéi

be; mcllyet nevezctt: Веной: Poëtarum Hzmgarorum. Y

Vagyon pedig oct emlékezetben: Elegim-szz Liber.

Epitapbia cognatomm 699 Fraßrum, £9’ Epígrammata.

 

TURI ЗАКАЗ. Mind a' Hazában, ’s mind ki
vált az idegen Orí'zágiiAkKadémiákban, mcllyekben

forgott 1564- dik |eI`zt tájban, a’ nyelvekben ma

gának nagy tökélctefêéget lìerzett vólt, kivált az

’Sidó nyelvben mindenek tsudálták' a’ tudománnyát

még a’ {ìületett ’Sidók-is. Kevefet {ìolgálhatott a’

Hazában, el hólc még ifju-korában 1574-0111 efzt,

TURI MÃTTT/1,8. Nevezetefcn kì'îldötte vólt
ezt Bézához tanúlni, ‘köìtsféget adván néki az útjá

ra Rákótzi Sigmond az hires Egri Kapitány, Le

veléveI-is ajjánlotta 1566dik efzt. az után múlatott

Vitébergában 1568 -dik eFLt. Bullingerhez és 170111

ushozl íròtt Leveleiben eléggé le Ест az Erdélyi Ek

léíìáknak nyomoruságos állapotjokat a’ Sz. Három.

ság tudománnya körüî tévelygök miatt, a’ kik az

Щеп ellen Fegyvert fogtanak, és az Iíìennel 1511101

kOdnak ,- le feüvén mint hároml fejü Geriont, vagy

Т Tzerbe
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Tzerberuů ,_ vagy jánuů, (а) а’ теПу monskos

könyv mind e’ mái napigis találçatik Erdélyben.

Ditséri Béza Túrit a’~ Rákótzihgz ki'îldött; Levelé

ben minbnagy tudományu kegyes iŕjat. `

 

TUss/II tMNOS. Magyar oraágban egy F6

rendü ember,_ Magyarra forditotta a' juellus János

Sárisburìai I <62»dik efìt. írottKönyvét, illy név
`vel: IA' Reforma'm Eklé/ïának Apologiája, ‘nagy maga men

tsége; mellyben be' [сушат az {газ Kereßtyéni Hitnek

’s Valláfnak nevazetfßbb .Ägazatzg és az ellenkezälmek el

» тиф: ’sy ka'romlszai meg-tzafoltamak. Nyomt. 1748

dik еде. 8. R. Vagyon eleibe írva a' maga Ha

záiában fok eíìtendöktöl fogva fzámkivetésben ( a’

mint maga-nevèzi _) élö nagy tudományu; de vìlág

fzerint bóldogtalan tudós embernek, régen Pataki

Profeíî'ornak ajiánló és`dítsérö Levele, a’ mellyet

nem bán meg а’ .ki el olvaíTa. Más ifmét az Em

lber Pálc', mikor 1704 dik eût. ki nyomtattatott`

ADebretzenben Deák nyelven; czt fem lehet hafzon

„еще! olvafni. '

TUROTZI gamas. Él; а2 виза Машуёз кг

rály idejében, írta a’ Magyar Hiíìóriát eleitöli'ogva

a’ Máttyás Király meg-Koronáztatásáíg 1464 dik

efìœndeig. Mellyet (ìedcgetett öfìve más egye'b

kéz-írásban-való -Hiiìóriákból (b) Nyomtattatott

ki l'eg elsöben Brunnában 1488-dik eíìt. Auguítá

ban-is akkor. Vénétziában~is 1488-dik eîìt.

TSA

(а) V. Мфеиапеа Tigurina р. 207 - 213 (Ь) V.

Belii Prœfat. Scbwant. шпат prœmißìzm pagin. XII.

- XVII. Czwz'tting. p. 392. ' »
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ТЗАЫ/В! ВЕМЕТЕК. А’ marodik Janus

Királynak életét le irta Magyar Verfekkel, de a’

Könyv titululTa Deákúl Vagyon: Hi/ioria de vita,

morte, штифте fartume alea Illu/iris Principis ас D.

D. Залит: Secundi Regis Hung. Dalm. Croat. Dei

Gratia eleŕîti, per Demetrium 'lÍsanádium in gratiam Лиг

Genti: ßudiorè colletta. Debr. 1577. 4.

 

TSANADI yÁNOS. sakaig ranma a’ Német

orlìági akade'miákban, Yitébcrgában 1586dik em,

múlatott három elìtendöket, a’ mint Nemeti Fe.

rentz irja rólla: _ i

.Per duodena Poli Латыш ter/igna сшит:

Titan, Leueoreo quo manet i/ie Лжи.

n Mikor Hazájábaiött 1588 dik el'zt. Fríslínus Niko

démus fók fzép verfeket írt tifztelkégére; mintigen

jeles nagy tudományu embert, úgy дива-1 Szomos.

közi Sándor amaz verfeiben:

Ас te non aliter florehit Pannonis ora,

FloruitV heee claro quam plaga Lotiobio.

Claruit ас Ivaluti divino Bretta Philippo,

Et Stagyra Лав ful/it Атташе.

Hogy ió vers író vólt azt kezembe akadott Deák

verfei elegge' bizonyitják; de azokat ide által imi

nem tartom hellyefnek.

TanÃDI Pall.. Navazaaaa rudes ешЬег aa

Unitaria Valláaban; fok efìtendök'alatt ProfefI'or

a’ Kolofvári Unitarium Kollégyiomban; a’ Kolos

vári Konventben Requilitor; abban az idöben az

Unitaria Valláfnak fìeme, leve, lìája. A’ Gróf

Bethlen Iliván Gubernátor Ur parantsolatjából írt

IT 5 vólt (v_.

и?“

.1. .
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vólt Ióxg-dik elìt. Magyarrázatoc a’ Szent Málé

XXVIII. за. rg. versére. Es Feleletet a' Sz. Há

romság tudománnyát állató eröfségekre 16m-dik

efzt. erre írta_ olìtán Tállyai Márton, mellyet ne`
vezett: Алиготе Sámasátenimlßni. Ez a’ Vallés dol-y

gában-való vetélkedésben 1618dik ert. Sz. Mii

hály Havának XIX-dik Napjín a' Fejérvári Temp- l

lomban, a’ Fejed. Bethlen Gábor elöct és Udvari i

Népe és jelen-lc'vö Méltóságok elö'tc a’ Kri/ìuß tsí- l

„ш Ißennek mondotta, mellyen annyira meg.nehez

telt és bufult a’ Fejedelem , hogy há a’ Retzepta

Religio felö'l-való ki mondott Szava meg nem tar

tóztatta vólna a’ Fejedelmec, kemény bì'ìntetés 1161—

ki'îl e’ káromló befzédet nem hagyta vólna. (а)

 

Т8А’52МА1 Is WAN. Feiérvári sz. Himm

ságot nem valló Pap, egyik azok Кбит, а’ kik el

söben állottanak a’ Blandrata és Dávid Ferentz ferr

tentz'iájára. A’ ki nagy buzgósággal kívánta terchL

‘ teni fzóval is ’s íráiTal~ís azt a’ tévelygéíì, ’s velìe

kedetc mellette. I Benne forgott a’ Fejérvári X. па—

_pokig, a’ Váradi VI. napokig tartó Vallás feletr-va

ló Vete'lkedéfekben 41568. és 1569 dik efzt. Уе

télkedett nevezetefen Tordai Sándorral a' Dévai

Pappa), a’ ki ellen adott ki egy Könyvet, illy titu

luffal: тьма Sándor Andrä: {туда-06116 Felelet. А!

ha’ умнее. 1568. 4. El vitre mind-az által annyira,

hogy a’ `Iéfus Kriüufról az emlitent Könyvben i1

Iyen valláfl: ten-ne: „А’ jfe'ßas туша a’ Sz. Irás

тепле}: ¿s Отд}: élemek мешай, enmk oka'ért, mert az А

zya [ßen az Ё Ijìenségének генуэз- 'vóltd'val Ё‘Ьеппе lakozik,

Min
 

(а) V. Ille/olaz' т Зрссща. тиши: р. 38



TS. 309"l

Mindenbató,_ Felse'ges, Ia'vezitii", és az 'Ó' Mennyei Sz. Ary..

jáboz egyenlb. Kit en olly igen betsiillök, és all»J nag-y 15:5

nek fc-'I/lok 's pre'dìleállok lenni a' Sz. Irás ßerint, hogy ¿n

Шее/Земле: er bóldogsrlgomot tökéletesképen Ё benne мш

lom~meg, es o' az én Umm és ¿n мелет. Ez jó vallás«

tétel , de mar ma e’ mellö'l el pallérozták Vallafok

at az Unitariul'ok, 's miert neveztefse'k a’ Kriítus

Iftennek, annak egyéb okát adják.

' l

TSEH MÄR TON. A’ Brändéburgiai шато

Feiealelem F6 Lovál'z Mellere, botsátott ki egy

Könyvet, illy névvel: Louak or'vofsdgos meg-próba'lt и;

Könyvetske'je. Afellyben/òkféle gyakorlott flo/gok ¿s orvofsá

gok vagynak, kik Törù'k, Magyar, Belgyiom, és egy ne.

ba'ny Nennt oißdgi, Fo“ Fejedelmek, és Nagysdgos Ural:

UIlvariban, a’ Lovaknak minflenfele betegségeikrÉl-‘való or

‘szságok meg próbáltatva'n, egybe ßedegettetett ¿s le {пион

a’ Brand. Hertzeg ¿s Fejed. Fa' Lovaß- Me/lere Tseb

Marton filial. Neinetböl Magyar-ra forditatott. Lìîtsén.

_Ió56-dik efzt. 8. R.

TSENGERI K. Isn/.4M A’ Feiérvári а1‹1‹ог'

igen lìóp hírü 's fzépen virágzó Kollégyiomban,

Alftedius, Piskiitor, Hillel-feld, 's más tudós Tani

tók alatt tanúlt; az után Leidában a’ nagy Gamali-`

eleknek lábaikna'l Koktzéjus alatt 1654dik eiìt.

difputált az Щеп Belìédének hatalmáról. Vólt az

Unitaria Valla»` ellen igen hatalmafon vete'lkedö, ’s

azokat könnyen a’ maga értelmére vlvö, meg-má

tegatván az igazságot. Az llazában elsöben ŕ'zol.

galt. a' Kolofvári Ekkléliáhan , az után a’ Fagarafi..

ban, végre 1668 -dik ert. tétetett az Enyedi Ко!

1еву10щЬап.$2. _irait tanlto Profelfornak, az Efklêléf

.` ' 1a a
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ûában Papnak, a’ Traktusban Efpereíìnek, ’s egy

iìèr’smind Kollégyio'm Kurátorának is. Melly fok

féle és nagy terheket, pîhenéíì azok nem enged

vén, nem bírván, M. Vásárhellyen a’ Sinodusban

a’ guita meg-ütönte és harmad napra ott meg-is hólt.

XVdik Napján Juniufnak el-temertetetc 1671 -dik

efztendöben. « ` '

Egyebek között írt vólt egy Könyvet, mellyeL

nevezett Рота .Ecclejiaßz'ca-nak. Világot foha nem

látotc. ¿Ezis kívánt az Ekkléfìában holmi щ rend

tartáf'okatbé vécetni; a’ minémü az: hogy a’ Ке

reíìtség az egéfz, Gyì'îlekezetnek jelen létében légyen;

hogy a’ Pap jelentse a’ Kántornak a’ Katédrábol mit

énekeljen,` és mikor az Iûeni Tiíìtelet végezödik,

az éneklés alatt a’ Pap álljon a’ Katédrába és ой

tán rekeíìfze bé. A’ melly utólsó fzokás meg

vagyon тоге-15 az Enyedi Ekkléíìában. lIrc erröl

egy hofzfzu Levelet а" Sínodufnak; a’ mellyben elö

. adta а“ maga eröfségeit.

TSEPREGI MIHÄLQA Magyar опадают Erf

déìyb'e jövén, ez Hazának fok terhes bajaiban Ню];

gált, Араб Fejedelem elött magának пазу kedves~

séget nyervén.

g ,(1) Magyarra fordicotta Perkinñufnak a’ Lelki is

' mére: Akadékiról-való Könyvetskéjét, mellyec ki

 
nyomtattatott Amüerd. 1648-dik ат. 12.

(2) А’ Gyúlai Pál Sibrik György Váradi РЕЗ Ka

picánynak íroLt Levelét, mellyet nevezctt Таты

Iůkörnek. Nyomt. Szebenb. 1663-dik eFLt. 4. R.

~ E_nnek Fija vólt Tsepregi Mibály a’ Kolofvári Kol

légyiomban Nyel-veket, Filofoñát., az után Theo

logiác-is tanitó Profeffor, és игуан azon вынем.

_ ь . ‚д р ban
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ban Pap 1698»dik ст. Unokája Пашей antz

игуан lKolofvári Profeffor,'a’ ki jól meg~tanúlta

Vólt Schultens Albgrt aiatt Fránékérábán a’ Napke.

_leti nyelvekct, jó Deák, Görög, ’Sldó és Arabs,

adorn-is egy ЕШЬ-шт): de Keri [сень Franek., 1725.

dik eiìt. af meliyel igen nagy kedvefséget nyert a’

Tudófok-elötc: bizonysága-is lèíìen.az az ö' rudo»

mánnyának fok ideìg. ' ’ ' "
l

."Az Hazába j"vén,'két efztendök alatt a"Pá1:roL
nufl'a a’ Kegyes Bánñ Gyö'rgy Udvarában- Papil Hi

vatalt vifelc, onnan 1728 dik'efzt. Vitetett a’ Ko'

lofvári Kollégyiombaáfs ott XXX. efztendöket töl.

tönt el a’ Profeíl'ori Ha'vatalban, can'iwán az aylatt az

ша alan капать кйпётыеле Tudományokar, а' те!

lyekct ma'gakértség kívi'íl Vagyon ho'gy jól tudott;

de azroknak máfokkal-való közléfekbe'n fokkal. föfvé

nyebb` vólt, mintfem Hx'vataija kívánta vólna. Ki
y ‘а’ 1758 - eût.' '\: 3

BERENTI шил. fr. In inyenmevezetœi;

шумна a’. Зета: мамашами Н1ес1е1те1ет$1 ‚ r., i. Тай.

„фи, КйтЬфхгШ, рифы, Ктфхтш ‚д: а’ рдьытш

rövideden , yki ’jfedetett Ksenofonból , Hzrodotusból ’s zöbb

Auâtarokból ушицу Mibálytól. Kolofu. 1592. 4. R.

Í`SÉTSÍ ЗАМОВ Pataki Profeíï'or. Ez annak

a’ Kollégyiomnak mint-egy máfpdik fundálója, a’ ki

`mikor fzámkivetésben bujdofnék a’ Kollégyiom Gön~

tzön, Kafsán együt bújdofott azzal és meg-tatto:

` ta azt, tanitván az ifjuságot; meg engedtetvén pedig

Jófef Tsáüártól hogy Patakra viíìfìá mennyenek,

_úijolag осс meg-telepitette az ifjuságot ’sjó rendbe

‚пода. Meg-hólc IyoS-dik eût. még vénséget nem

l _ l érvén
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érvén. Ennek Fija ugyan 'Ilsetsi Зато: Pataki Pro

fefìbr nagy tudományfu ember, a’ ki r717-dik от. `

mondott el a' Reformátzio emlékezetére egy Deák

Orátziót Mindl'z. Havana-k 51 ~dik Napyán. Mel

lyet ki nyomtattak Tigurumban illy titululïal: От

tio ßeeularis áltero Reformationis Заднего habita ad d. 31.

Otiobr. 1717.

(2) Botsátott köz ìóra a’ ’Sidó Régiségekr'a'lis egy

дар Könyvètskét Deák nyelven, a mellynek ki

nyomtatására a’ Bernai Kegyes Magifirátus adott
költs'eget. ` .dpbcrrißni ‚ _in уайт: Äntiguitates сиегетт

Hehrœarum Мойте exhibentur. Berne s1 7 26. 8.

Altman ezzel'a’ verfel dítsérte-meg: ’ ‘

Наши? следит-ша: prolixo Carmine laude:

Eff opus. ' Ingenium res-probat ipßz щит.

д А’ Pataki Profeñ'orsúgilîól ez a"nagy tudományu

és hafznol'on"tanitó ember ki efett még 1737-dik

efztendö tayban., nemïannyira i-rigyei és ro'lì-akarói', `

mint a`maga meg-átalkodett_kernényjndúlatja miett,
‘arti manelfraakitöl _függeni пет'акагсг‘п мыш

fggva' „тьма az Щеп: Félö emberelènek adakol` `

221Г0КЬЫ el." Taak igazaz, hogy a' )ó тещ fejér

iiliòmnak is vagyon fekete árnyeka: a' halìiios tu- _
dós emberben-»e-l Vagyon erŕitelenségì a’ mellyel

iniud magának ’s mind _Ináfnak кашами: kell. _

TSIRNÖIÍITZI ÈÁNOS írt három Könyveket

a’ Magyar orlìági Hadakozáfokról , de Bello Panno

nieo 1619-dik efzt. ' '

Тзомвок MÄR TON. Samara-tr a' Saa-parae

gen 15gg-dik elìt. tanúlt Kéi'márkon 1516 dik eFa

-tenciöig. Akkor el indúlt Magyar orlìágból és egy»

be járta

\
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be járta gyalog Tseh oríìágot, Siléfìát, Pruíïiát,

Dantzkán a’ Gymnafiumba bé vétervén .az Alum

nufok közzé, jo darab ideig ‚катит, ott egy Sák.

mán nevü gazdag ember kertében illyen fzép шт

jegyzett~megz « y `

Extruxerc Patres Nobz's:l Nos Радетели.

Sic prius ассертт теитйпшртсшт. ‚

А2 után'menc Svérziába., Dániába, Belgyiomba,

Angliába, ott egy {ìép forrás mellett egy kis fzá

raz kenycret eddegelvc'n, illyen v_crfet tsinált:

Martinus Полит шт dum cerlzeret /1nglas,

_ Hic comedit: dulcí vex boc quonge fonte bibit.

Mindenütt gyalog ìárt, a’ mit látott hallottlé írta,

a’ mellyek rajta eilexick-is, jót, «rofzfìatg nevçtsé

geil( Frantzia orfz'ágban egy fogadóba men Véh más

emberekkel késö eflve, ott hálranak; de rńiko'r ö

még )ó regge] méllyen alunnék, a' шт е1 rhentc

nek, a’ ñzctés a’ nyakába maradott, a' Gazda Fran

tzia nyelvnél egyebet, a’ mellyec Tsombor még
Ynem értett, nem tudván; nem alkhattak-meg, mi

vel néki Magyar Arannyánál egy'ébpénze nem vólt;

azt pedig nem efmérte a’ Fogadós , azért a’ тата.

ból ki foíìtván, a’ Fogadóbólkiůzte fél тете

lcnen. ‚Ш: nem tudván mit tsináljon, végre merit

a’ Paphoz, a’ ki fel vévén ì'îgyét úgy igazitotta el.

Párisban' jó Aernberek efmeretségekbe ejtette magát,

és abban az idöbeh'ìgen hires Filofofus Barál: Frater

диптих Meurzjfe Könyveket-is ajándékozott néki

1618 -dik ст. Onnét ment Német orí"zágba,~ c's

Tseh oriìágon által Magyar oriìágba; ki botsácotta

Magyar nyelven az útazását, mellyet nevezctt Iti

nerariumnak.

Magyar orf'ìágban lett Váranai Magyar Pap, egy

Könyvet ш Го1«Гё1е Hiûórìátskákot egybe fzedegeta
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vénv.,v mellyetv nevezett Uil-vari Oçkolónak. Ezzel a- `

капа _a' ìó lerköltsökre tanitani- "s rendes maga vi- ‘

selésére a’ Nagyságos BedegiNyä'ri Ferentzer, a’

Nyári ими Filát. Nyomtattatott Barrfán.`162°- ‘

dik ешь 12. R. Vagyon ajja'nlva a’ Nagyságos Te

legdi Anna Alìfzonynrik , Nyari Iñván Szabólts Vár

f megye> Fö lfpánny_ának, Bethlen Gábor Fejedelern

Tanátsának Házas-Tarsanak. Ennek Fériének Aty

ja vólt Nyári Pál, Szentelt vitéz. A’ míg e’ Könyv

nyomtatafa el végeztetett', adgig az Urñis kinek

fz'árnára íralfott vólt, életét el yégezte.

‚ 1TSUZI, Tseb ЗАКАЗ 32.1. М. Dr. Lofontzi

Pap, tzitáltatván Pofonba 1674-dik el`zt. el adatott

fok» keferves fzenvecle'fei után mál'okkal együtt a’

Gállyákjia Néápolisba; de a’ Belgyiorni Ordók’ Ke

gyeieégek'áîtal meg lzabadúlván , lett ifmét Lofontzi,

az után Debretzeni Pappa. Egy Könyvetskét irt,

illyen-> nevezettel: ‘_ :i

(1)‚Ьеш balises-¿gre tanitó Oskola. Mellyben az [ßen

bez-való igaz мети/2 ‚ annale rendit, дул/сшиты
‚ módjáa., тёща Kéroe'fekben és Feleletçkben foglalfua elli'I adja.

Nyomt. Debr. 168odik elzt. 8. R. Rendes fzép

Könyvetske arra a' matériára. .

‚ (2) vEdam Oflora, узду Abdiá; iPere'ta Magyara'zatja 4

тёти! Prédikáczio'kba foglalua. Nyprnt. Debi-_.y .1682

dik-eût: 8. R. Ehezvagynak ragaitva egy neha'ny y

bizonyos alkalmatofsagokravaló l`zép elmélkedéfek.

TSUZI Tsi/o ÈÃNOS. Az Этой Tudom.Dokt.

és- Gyö'ri Református-Pap, т: egéŕz déci-e Temp

lombari mondandó Könyörgéfeket, illy névvel: Is

ten eleibe fel raitetet Lelki-Äldazaz, lvagy ниша: Könyór

gefek.- Nyomt. Györben. 17,3/6-dik elìt. 3. R.
‚ д ’ ' l TZ'ÁNÁ
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TZANAKI MÄTÉ. Jó Familiából vet: егеае

et Magyar oríìágban; de Szüléi el halván , mint

.rva gyermek úgy neveltetett a7 Bárori lßván Or

'zág Bírája, és Fclesége Homonnai Eufrofme Ud

rarokban. Azok-is el halvván, ment: tanúlni Auftri

|ba és Morvába, .az holott el veiìtegetce a’ mi a.’

лампа! maradott vólt. Az után папин: N. Szom~

)atban ’s végre Patakon öt eíìtendök alatc. На.

:ótzi György Ur fegitsége által el ment Német or

`zágba, tanúlt Heidelbergában , Brémában Koktzé

us `Iánofnak kedves шито barátja vólt. Tanúlt

Fránékérában, Leidiban,” Oksoniumban, Kantabri

giában, Argentinában, Génévában, Baíi éában , töl

сёсс el tíz efzccndöket Hazáján kívl'îl: az Orvofì

Tudományban tituluíì vett ’s Doktori nevel: magá.

nak.l A’ Hazában lett Pataki Profeßbr, a' Feiede

lem melletl: az Orvoû Meůerséget-is gyakorlotta.

Mind Deák 's mind Magyar nyelven írt holmi

Munkákot. Ezçk fordúltak elömbc:

(l) Conti-weiße Logicœ, Pbilrßpbicœ 69’ Tbeologicœ.

Lugcl. Batav. 1628. 8. Mikor ezt ki adta, akkor

már harmadfzor lakott Leidában. \

)2) Матки Tzanaki Logica 69” Metapbyjìca.

(3) А’ рамами-дятлы fövid elméikedér, mellyben a'

Db'g-balálnak тала, eredeti, okai, фит, túlajdomá

gi, orvofsdgi, a' Sz. шут, terméßetfolyásából, Hißó

тает тиши meg-mútattatnak. Nyomt. 1634dik

ст. 8. R. Vagyon анаша Rákótzi György Fe

jedelemnek és Lorándñ Susginna Fejed.' Aíìíìonyn.

(4) Mattbœi Радиан Ungarus, h. e. de natura 'vero

rum Ungarorum, ebrum Шт, qui jè Ungaros mentientes

per (Моет: Regna mendicando шутит. Ajjánlotta ezt

az írásác a‘,`Helvétziai nagy Várofokban-való Ma

U втаще
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giûrátuf'óknak, Polgár-Meßereknek, a"me}Íyben

azt mútogatja ho'íìíìafon fok Példákkai, êhogy az

ok a’ Magyar nevezet alatt kóldúló Deákok, nem

Magyarok, hanem зашит generis, Magyar oriìág

ban {ìiiletett Tótok, ’s nëha de ritkábban Erdélyi

Száñok. A’ Magyar idegen földön ‘kéfzebb fzüksé

get látnì, ëhezn-i, hogyfcm kóldulni. A’valóságos

Magyarnak az a’ terméfzete': hogy a’ Hazájában a

dakozó, igen -böv kezü, könnyen köln; de a’ Ha

záján kívül markát 'bé fzoritó, fzů'k kezü, [югу más

rane ñorúljon. ч Erre aikalmatofságot ñolgáltatott

vóit, hogy iria, egy'tsalárd Ißefntelen gaz Tót; a’

kivel mind 'Oksoniumbam mind Leidában ’s mind

moít már `azi-Iel'fvét-ziai Váro'fokban találkozott', a’

ki hol Samuel Vúmzíz'nak', i101-I Sígifmundus Уайт/с: hol

Stephanus Vásárbellyínek haz'udta magát, :s'meßersé

gefen kéregetett, mint Magyar meg-fzîíkîfilt Deák.

Igaz neve vólt Stephanus Коми. Еис—а’ fzokáß; mais

tsalárdúl gyakòrolják a’ Tót Deákok. '

 

ŕ

ушаты GZURGY. vámdi Рар és Efpereft,

tanúlt a’ Német orfzági Oskolákban 1554-'dik e'fzt.

vólt nagy tudományu tudós ember; a’ ki mind az

1568 -dik Fejérváron tíz napok'ig ,"rm'nd az I569-dik

ат. Váradon hat napokigtar-tó Difputatzi'ókban

hatalmai'on óltalmazta a" Sz. Háromság tudoma'n

nyát, :és ‘Blandratairv h'ai'gatáfra juttatta, 's mikol" kén

Iìe'riœnë hugy vagy ’feieljen , vagy adjon ditsöséget

az litem-nek, ftégyien valláíì az igazságvöl., azt felel

’_ce: hogy ‘Ó’ nem Титан: hamm Medicus; a’ melly

те nézve meg-is feddeftett. ’ А’ ’kilemzedik napon

pêdig mikor a' Király`is parantsolná., hogy ne; hal

даны), hanem magyarázza-meg a’ Sz.-.]ános Evan

" и ’
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yéliomának kezdetét; aitßfelelte Blandrata: f1’ mi

тете: illet, Viërŕfnem »tudomgi azt h' fem ‚надумав/гагат.

le' rekefltem. _De nem is vagyok e'n Sz. I. » Magyardzó,
anem OìvbsDoktor. (а) i Meilyre azt топает vólt

lárollyi _Sebeat'yém ha nem паду te Sz. I. М мы;

ir, ha't mjtsoilale'lek bordoz идет, bogya’ ze Hívotilo

an kirvülegyébhe шита magadot ; eddìgy azzal dimked. _

il hogy mindLelki ’s mimi Te/h' Doktor`nagy..' ' f,

'§T'zeglélii liárolyi Péterrel együtt adoŕt egy Köny- ,f

'et упада, illy titululTal: Az egéß’ шимми Ke-v

штифт/гамм az' egy Aigaz Шт felÉl, ki Ат, ;

Fiu és Sz. Le'lek; mellyfundáltatott a’ Profétálmak és А- -

)o/ioloknalé fundamentomokona 'Debn _1569. 4. Rl ‚

*Vagyon ajjánlva nagy Méltóságòknak: Telegdi

.Vliklósnak,l -Tsáki Pálnak, »Tsáki Dáiìlónak, mint/_

i’ Váradi Ekkléíìa Tagjainak és Pátronufiainak.

_ Т2ЕОЬЁ01’ГЕКЕАТТ2. 15u-karaban raamt

a” мытым keze alatt Vitébergában 1553 -dik

:liefs :nas hellyeken-is Német oriìágon. AzHa-‘i

iâban гонад vólt az Etsedi Ekklélìában a’ Bátori `

Úrak'nakl Papiok", az után pedig hóltig a’ Pataki

Ekkléliában (ìolgált. Vólt nagy tudományu és о

kofsá_guÍ.Efpereii 's Tanitó , a’ ki vígyázott feré

nyen hôgy' a’ Blandrata tévelygéfe Magyar offra-'_

gonlábranekapjon.- Е’ végre Patakra 1568-dik

elitendöben Synodufi: gyt'ijtött, a’ mellyben jó ren

deléfeket tett. ' `

Т2ЕСЬЕВ1 [STI/.4N Vólr elaöbaa Tanyai,

az utánKaii'ai Prédikátor: a’ ki az ígaz Tudományt

és Valláû: vmin'rl élö nyelve'vel, mind írásával halálig

bataiŕnafon óltalmazta. Halála pedig lett a’ N. 526
` 'i ’ “ U 2 l bati

(I) Vide ПИР. Albanam ab Hello editan: An. 1568. Quarti Е! Nani

таит jinel. h'. P. Pápaì Ruda: Rodin. ad b. dnnum. ’d

l
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ljati mezö'n,` :mikoraf'Pofoni наб-шт tzitálta.

tort vólnag ’s oda 'erö's beugen hurwoltatnék az

úrban Ióyl-dik ешь f _ .

. Sok Könyveket írt`az alkalmatofságok ůerínt,

aY mellyek каши ezek fordúltanak elöz' .

(I) Malák Doktornak Bardtjával-való шиизм.”

ßdje. 1659.- dik eiìt. 8. Mellyben egyebek kö

zött a' N. ‘Pénteki kprbátslás vonatik rámára. Va.

gyon àjjánlva Botskai lůvánnak, Zfemplén'Várme.

gye F'o" pránnyának. M_egiratik az aijánló levél

ben à’ Botskai Familiának eredete', és a' Botskai Ill:

ván Fejedelemnémelly violgai.` . .

(2) Tmáaó метнет Diadalma. 1659. 8,

(3) Egy :Katolikus4 émbemelr, más ,egy igaz Evangé

lìom> Щеп fel теист LKá/vi'mßa сшит-щи beßîlged

té/ë. -1б59-‹111‹/'е1’и$. -;8.:1В‚1 ' ’ ‚ ‚ ,

(4) Az Orßdg‘romlánlnajcl витая. 1660. 8. ` _

(5) Bai-disagi шуму. 166,3y ~,dik efzt. _,8. Nyóltz

okait шпата elö ebbenfápißgságyaìfaló hajlása'

nak, mellyeket Ameg~mú~tzuz lliaffzonrßlzinoknak lenni."

Még Pázmány та штрафе: _a' maga idejében
' Leñìusból. ` ‚ ' ' г '

(6) Епаёпадттпедшщтпёпдеп-трб]йтф. 1,669. 4.‘

R. Rédei Ferentz Ur feletbvaló `hál<gtti1`ïanitásil

de nagy Könyv." ' 'f . _. ‚ Í

(7) А’ Fn'gy Szekrény elb'tt Dágon le ¿wé/ê: тешь

а‘ ММТЁ! irott Köny'ue Gerup Ferentznek fel bontzeltatik,

és u’ мытым tzérémoniákmk тырит ‘póltok meg-Í

mútogattatik. Nyomt. myc-dik elzt. §42 К. Vag

gyon ajjánlva az Erdélyi Fejedelemnek Араб Mi

hálynak. Az Elöljáró befzédében 'pedig' még пат;

a’ шва. a’ Fö Vezértö'l. Köpöli Amhèt 'Basától

Érfek- Ujvär alá hivattatáfá, oda menetele , oct: léte;

` '  " ' ...Viflñél

  

А х .s ~n . . ‚Ч ..'1
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ril'zfzá/jövetlelçrimelly lett l1663-di'k ei'zt. Egyik

'élìe pedig vagyon ajiânlva Farkas Fábidnnak a’ Né

net mellett lévö' Magyar Hadakv F6 Зажмите:

:1‹пе1‹. Le íratik itt ez .Uri embernek a’ N. 520111

lati Jéfuitákkal-valé rendes vetélkedéfe az Ur-Va

Sortija . fel6l. ŕ" ‘ С". "

( 8) Sion mira,l a’ .Kereßtyén Hit Адама vale'. Tu

lomdny. Patak. 1675. 4.> R. ‚ Ennek Elöljáró :be

'zédében le iratik a’ Tzeglédi élete, munkáji , щёк

1romsága. ‚ и ,. . .‘ . «

TrUKoDPM/ta TON Köröii Рар, adore viiág

eleibe egy Könyvet, ezze'l a’ tituluíTal: Ätißta ele..

ä эф,’ Pátrídrka'életének ,ßenwdésének ¿s штат zii/êlt

lolgainak Sz. Inisßerintrwló Magyara'zatja. Ny. Várad.

l641-dik eñt. .i 8. R. Mind betüje, papiroífa en

iekigen fzépg .ikírvólt hafznofa-bb Könyvre nem

ferditani. . ,.  . ‘ `

'iff _ ai... Ё?

шсывлвщшг amaai Рар а’ вегетат

51‹от‚ Hontérufnak a’ Brafsó Ts VidékjelReformáP

:atásában tárfa, a’ ki a’ Görög nyelvet igen jól tud

а, Iàzon nyelven .az Uj Teilamentamot'Brafsóban

Issy-dik efzt. az Eráfmus-Deák forditásával'es а‘

Dagfjegyzéfeivel ki nyomttattatta Negyed RéFLben_

gen I'ìépen: a"rnelly el'ég tilìtefségére ñolgái. Er.

lélyiiek ‘-,' annál. inkábbBr'afsó Vároi'sának., .hogy

llyßió' embert- запои а’ maga kebelében.q MOH; jól

eliet böv a’ tndomány, gazdagpk némelly Таджик;

le a* inagok таит nyelveken 'fem nyómtattatiák

liaz Ui) Teflameiitomot, nem-hogy Görög ésDe:

k- flyelvekem fîA’ BraíTai Hóítátba lakó Görögök

ìímekra..azokmk. .,nyelveken. egy кивнет aìott

идти 3 . i.

`
/
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Fránék. 1668-dik eízt. 8. R. Vagyon ajiánlvaà’

Tek. Nemzetes Béldi Рать, Tanáts Urnak, Erdé

yi'Hadak Fö Generalifsoknak, Belsö Szólnok Vár

megye F6 pránnyának , Három fzék Fö Kiräly Bil-á

iának, kinek Felesége vólt Vitéz Susanna., FiaiKe

lemen és Dávid, Leánya Susanna, Veifelénlyi Pál

Felesëge. E’ -Könyvben mútogattatnak 'föképen

a’ Római Vallásban-való- fogyatquáfok. '

 

УАКАШ Bauayaß FERENTZ. van az ErdeÍ

)yi FejedelemàApañ M. уставам Gondvifelö, а

dott Világraegy Könyörgéfes'Könyvet, illy titu- V

yhilïal: Шт elez'be fel botsatandó Lelki Ãldozatok, az az: "

Könyörgéfek és Найдёте. Kolofv. 1670. 8. R.

VÁRovMIHÁLaf a’ ki Bagyoni., Aranayaa aé

ki Székely vólt, hires Prokátor, 1736— dik ст. tái

ban ш Deák nyelven egy kis Könyvetskél'a a' Tör

vény folyáfról: mellyet az ö halála után ki adtak

név nélkì'îl, illy tituluíï'al.: 4Idea Aäionum gurz'dica

mm а Viro Patríz' exim'que _?'uris perinßmo, lin maxi

mam yum Tironum штилем. Claudiop. 1.745, 1"'2.

VÁSÄRHELLTI GERGELT Jéfaiaa. Magyar

га forditotta a’ Kani/ius Péter Kátéké/isét és az Kem

pis Tamá: Kriüus követéséröl írott Könyveit ’s ki

nyomcattarra вещь. 1604- dik ст. ’

VÄSÄRHELLTI Маг/М IsWAN: saülaaaaa

Kézdi Vásárhellyen Iézs-dik efzt. tanúlt elsöbeà

a’ Hazáiában, onnan m'ent Kolofvárra; annak utan

na a’ Fejérvári akkor igen fzépen virágzó nagy hírü

Kollégyiomba; az holott a’ fzükséges Görög és ’Si

U 4 I 7. dó
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- j_dó nyelveket ’s meg aîìó Könyvekre 'nézve az Áng

jiai nyelvet-is meg-tanúlta. Sze'p hire el terjedvén,

,vitetett a’ Kézdi _Vásárhellyi Oskola-Melierségrea
î(Hman nem fokára a’ Szálìvár'oli Osk'olába.Y Annakl

vutánna a’. Pa-pi Hivatalra fzenteltetett a’r Borbereki

Ekkléliába; onnan a’ Rákótzi György Fejedelem

parantsolatiából Káránfebesbe, az holott Oláh nyel

venfvitte véghez az ll'teni птенцы. Ott lakotq

mind addig, a’ mig a’ Törökök Tatárok által a’ hely-l

.ség el `_ptlfztitatottz fs maga-is mindenéböl ki fordúlt

¿s lakásät változtatta. Eletét-is alig hògy el nem`

vefztette azokban а? ;Р`е)ес1е1ше1<ет: _változtató hábe

fruságo'kban. Mldŕin Bartsai Ákos Fejedelemmé tc'-í

tetett, kivánta hogy hiiségére esküdiék, nem tsele-`

kedte; mellyért vasba veretvén , Segefvárt fogság-ì

Vba tétette; az honnan a’ Fagaraû Ekkléûa maga ke-l

zefségen ki vette ’s váltotta. Annak utánna lett

íBányai Рар, оппап Zilahi , О Tordai, végre Ko

lofvari, az holott XVIII. Eiìtendei íizolgálatja után

meg-halt 1693 .dik encendöben, Élecének LXVm

dik- eñtendejében. ' p

Err'o'l íratik a’ Diplomátika Hifióriában az hatvan

мак levélen erölitvénazt mas irálbk-is, hogy Sám

bár Máttyás Mifiionárius jefuitgîval Felsö Bányai

.Pap-korában difputálván a’ Hit Agazatiról Köz-bl

rák’ elött, ollyan konditzióval: hogy a’ ki'meg-gyö

zetik fejét veiìeffe el; a' melly konditziót `tett fel

és kívánt Sámbár, de Matkó-is könnyenreá állott.

Sámbár :mcg-gyözetvén ‚ feiét ho'gy el vefzeíi'e, Mat

'kó nem`akarta, hanem két elsö fogait egy Kováts

fogóval Yakmerö'ségének tzimeréül ki vonatták а'

Bírák. En ezt fern nem állatom fern> nem tagadom;

a’ bizqnyos hogy Sátnbárral fokáig чешешь

ö . Vara~

l
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váradi Mmyms Забытые леи: Könyvében

a’ 198dik levélen Рода vçßtett ’s megfkoßbrúzatt Pa'

ter Sámbáw'nak'nweáì, y

Kònyvei fprdúlnak elö illyen nevezetekkel:

(1) Fövenyen épïilt Hdz romlá/Zz: a’ mellyben шед—

mútogatja a’ Sámbár írását hafLOntalan hijjábavaló

ságnak lenni. Nyomt. 1666'- dik efzt. 8. R. '

(2) Хш Tök _Könyvnek el tépe'?, afvagy Ba'nyzf/f 7371

kány; mellyel атм; fo'venyen épitetert ’s mdr le romlott Hd

záz ele'bbi jöfuenyŕe fìkeretlm _fa/'rml rnggatni akaró, és ezer

motskokkal физ/ш Лид": mázló ватт Máttya's шеей

tudatlan fár gyúró meg-tsákdnyoztatik K. Mdsdrbellyi Mat
kó Ißvdn гиды Pap által, a’ ki Bánydß'nak ymaïveztetett

‘vólt Sámbártól. lNyomt. r668-clik efzt. 4. R. Ez

tellyes az alkalmatofsághoz kívántató fok vagdaló
vzáfokkal; vagynak benne íìép és hellyes mondáfok

is. Bóldogtalan idö az , a’ mélly illy Könyvnek

írására kéníìeriti az тет: félö Papot. ' .

с (3) Кедуе: ЬеПгет idwßégre триад -Mennyei ¿rá 1Q

nye'r, ‘vagy az Ur- шпат/штат jól éZfWek rende:

módiaés útja. Nyomt. Kol'ofv. 169tdik efzt. 12.

Forditotta eze'n {'zép Könyvetskét Ángliaì nyelvböl.

[хищницы/1 PÉTER Епуеаеп а’ Koné

gyiom Qdaœétetëfokor leg elsò" Profeí'for. Született

Kézdi Vásárhellyen, de nevelretett a’ tudományok

ban elsöben Szathmáron Vásárhellyi Iůvá'n, a’ Szat

mńri Oskola Profefforá шали utän Fejérváron,

a’ holott a’ jó tudományokàt'Alílédius, Piskátor',
Opitzius. Billierfeld, Geleji,> Baxfn'iusl el bövirették

vala. Mem: onnan Belgyiomba és Angliába'a' ta

núlás kedvéérr. Tanúlt vólt-is fok ió tudornányo

kar és nyelveket,' Görög nyelvet úgy, hogy érte»l

U 5 у . né а"
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_né a.’ Poétákppt-is,-’Si_d6 nyelvet,Rabbinikát, Arabs

_Káldéát, a’ Törököt-is Szebenben a’ Török Papok

tól, mikora’ Várat Bartsaira lzállotta'vólna Ráko

tzi. 166o-clik.,elìt_. ‚я: . . _ ‚ j

Mikorjh/azajött a'z.,ïdegen Orfz'ágokból lett vólt

‚а‘ Bartsai,_‘,A,kos Feìedelem Papja; a’-ki'minekután

na Híya'talját..4 Ваш—1115 ¿Iaákl` el hagyván Hazájába

gment, tette a’ Feiervári Kollégyìumban Profelfor

_nak 1661161155:1ёг.;;.'„14"исосс“На` akker a’ Tatárok

elölttlëploi'vgîrra afk Deákoknak némelly réfzekkel;

a’ kik Olìtan .I662-_dik-efzt. ‘a’A Feìed. ’s .Urak tet

,fzéfek'böli En.yeden telepedtek-meg: oda köttetvén

`minden' Fimdatziók valamellyek vóltanak a’ Fejérvá

ri.Kellegyithoz,lïnyed Vároíl'ajs oda lévén ad

узы, .lyiezg-telepedyéni itt., mind a’ Klaiïisok a’ tanú

)ó gyerniekelí fzarnokra 'el »rendeitßtçekya mind a’

Deákolçnak.)akálì'a bajiéqu kéfzittettek. Тanitott

Vásârhellyí fzorgalmatofon `éijelnappal', vigyázván

a; Dealiokra, prédikállntt'.` néha a’j Templomban-is,

.akkorftsak egy Pap lévén a’ nagypufztl'ilás-miatt,

jó 136141211:`ас10сс`‚ш1п‹1епе1ше1;,1а’ kegyefségben ,‚ de rö

yia glam 'vóln- iaóa-dik entend.,.e’.vi1ágbói ki, ш

. litatván; ' .

l _. „Младший hulrni íráii: 1(1)) `Politie Ecclg/ia/iica.

(я) „aia-as» т нравами завит: пишет. (3)
ggg; in _ll/_Ierlallam Tbeolog. Ame/ii. .. _

" VÀSÁRHELLr1 aan. FERENTZ. Enyeai

Deáksag'a után tanúlta’ Fránkfurti _Akadémiám ott

Íe'tében Magyarra forditotta a’ Vitringa Kampégius

Vita Spirituali: nevü Könyvét, illynevezettel: Lel

lcie'let, az az, az [_]r yal/as [Cri/turba igaz Hit a'ltal be’

шиши, és б bennelc'lb' ernbernek lelki шрифт): le ira'fa.

Franci. 1722. 8.
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1 'Ez az ember annak utánna Tpkai Borral-.yalóke

feskedŕire адса magát; de belé vefztette, .fokkàl

тез-366122609! д: eI-_nyornorodott , rongyofquntt,

de még-is fzüntelen этапу Lhegyekkel álmadgzong.

Magyar orfzágon bújdoklott többire, hogy az adós» \

мажьте; зпе- fogiák, elméjébenis же habem

.llûëßí '§S.m9g|1Ó1F. .I 74o-d1k elzc. Pápániteüált ya’

Mackájának .fzáz'ezer Fоптовик, holotn .egy pénz

nek; fem wip-Ura. ' ' . 1 .

gx; НАЗ/днями ‚таджик/м . А’: Enyedi

qniagyçhíriì ’s_cudomänyokkal jelefen c'keskedô Kol

légyiomban '.1.71:5~dikl emendöcç'il fogva Filofoñát

.gamitóffPa-ofetlbr., г Adoçç ki nqucatásban a’ шипа

.ййпзйд bat'znára egy DeákKönyvèt: Штифт: Pbi

марш ,Naturalis Dogmatikq-Experimentalis. " слыша.

1736.l 8. lrálì pedigyagynak a’ Filofoñánàk, eëyéb

réiìèire-is'. y., l Ш „ u. f n
l" . ‚г; ' n ‚

УАКМЫП .Tg/f... DÁNIEL., веЬгесиеепЁеа

ŕzületetc, ottisy tanúlt elsö'ben., az után a’ Pataki

Kollégyiomban. Ment Fránékérábannnan, az ‘ho

lott az Ame'íìus Lelki ifméretrö'l írott ötödik Köny»

уёс, а’ melly vagyon az embernek,Felebarátjához

való kötelefségéröl XXX. Difputátziókbafoglalta

és ki botsátutca Franek.I 1.671  dik efzt. Mellyben

af Kereíìryén embernek Felebarátjához-való kötales

ség'ét bövön és íìépen adja elö.- ' In ‚ ^

 

VÄSONTI MÄRTON. Magyarra forditotta Frä

ke Herrnán Sz. I. M. Dr. illy nevezetü Кбит/Ё:

Sz. Irás ßerint-való щемящим; mellyekben le

iratik. miképen kellefsnék,A mind a’ Tärfaságßmì

, " j ’s паша:
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’s mind ’azon kívìilße'mbernek magát vif'elni, a' Fe- ‘

lebaráthóz-való fzeŕetetett,>emberséget, és Ц’сеп e

lötta’ jó'lelkikelińéretet megatartani.~Nyonìt: Há- `

I_ában.’171`rdik виды. R; ‘fih- -` ,- " т

, I/’ÉBERn 3fÄNOSf~Eperjellen íìiìletett, neve

kedett, nagy tiidó'sïemß'er vólt mindîa’ Sz.` Irásban, y

inindi aa ~Tìïŕvényesffdolgokbam »mind `a’z Orvoslás~

nak Meüerségében, k1válu az отогнул: kéíìitté'

ikklggn; а; 119119411 рччедъесесрСшДтеш per Hunga
rian; ' Pbàriimcapœùsnak 3' `VgSlt: lEp'feriali-N'ái'oŕ'sa'xbanï F5

Bíì'ó ;` 1118621е115$11е11 jïdçej'én.foka'uì ~ůènvedett; 'vég

те а' Kai-afa járáfaköŕßfej'è vétetett î686«dik efzt. Ч

‘ `Irra;.agyebekefrfs¿Daakai, Némëaül; de amag.

hal'ál igiejën jadotft 'ki w'illy/Íiagyarúl’ egy igen Fzép Köny

детищ, niellynelàjèz afïnève; Атлант, az az’.

щей/11131: дым-а? Лёд—даштдЬ-Ыуошс. 12. ‘

R. Szép rendes Munka, a’ щепу mind. Sz. Irásbé

li- dománnyal, mind Politiaif. tanágs дамы, mind

077911 oktatáîïal- meg-yagyolì'îrakvá. > a "v l

j iji/'ERBÓUI ISU/AN Eradaaéaa amava:

Erciëlyben Küküllö- Värmegyei,` a" holott egy ne

hány Falukat birt. Magyar orfzágban Itélö-Mefter,

a’ 'Királyo'k'Dékifétumaikból és a’ Római Törvény

A¿aklòölírta;a"1)ecretum Tn'partz'tum fïuris confuemzlz'ná

112 тип *Ragni Hung."1`ürvény -Könyvéc , mellyet

akkor Láleó Király‘megeriili€ett,’s~ mind ez ide

ig azzal él Magyar orfzágués Erdély. Magyarra for

` 'glitdttaqultaí Gájpár és ki adta КОШКИ 15714111<

' temá-14. R; ’ Deákúl legi èlsöben шага? Verbötzi

1515. elìe'. tájban, a' mintaz E'lölljáró befzédéböl

látfíik ‚ adta nVilá’g1a>;azlutär`1 Helta'i Gáfpár nyomtar

tíkì'Kòlofv. 1572. ` ' ‚ VE
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AIZERES 341,15. _' Bihar _Váimegyénakiijôwlrö

Пейте! és штативами, 4Rövid ,Siimmìba

fzedqe'aés Magyarraforditotta a? .Magyar -Kirälyòk-l

nak-¿Diékrétumßikat ,__éS a’ утёса: mVáIl:T,Ö.Í'Vé‘

nyes Könyvének Summáját, mellyet nypinthlgebr.

asas-dik am. F01. ‘ ' ‘

 

“ньг' . v £4,744!" _.(WJ .Takin-ría. xapyuri ,‘.\,

такжешт ватт: .Kfm eti kaal,...
vet írt, mellyet` így „nevezett: _ „отлит _Spiritual
le. „мы. Pitti-kaf' Mellybenaf leere'ßtfvifeß Kereft'tyewieß,

enyhitbïorvlßágul, miizdennémii lelkiJf/Ziháborult ¿s Hiér

те]: ellen magoknak b'cifuséges (Легат/Ё és ‚щитам/Ё talâl
nek. Nyomt. 164-8.  12,. R. n__Vagyon ajjánlva a’A

Nagyságos Kéfmárki idösbikífölgëli. ,Iítvánnak, Kes-_

márk es Sárnik ишак. . ~ .._._._..___,_._ _ _l l

»wir ‚ ‚. 1.l . iî_ "

'_ VERESMARп М1Н4дк;„врпе1‹ nava naar'
ищи; .ki Pázmián _egy _Kön'yvetf illy,_\tituluiï`al": Ta-y

naiikaaifmaiyai kaufen а’ kiizimeiaa Vattene kia/.aai «va

5,._ Mella, Датам; Lgßìus'irásából Magyarra Йе

rejìngni,Mihály 'Barannya Karmegyéh'âl, Pofçni Ka'nonok

¿Ital детищ. Bofqn.- 8. R. VPéter-ii azt állatja ’s>

d-is.,lehetfhinni,"hogy Bázmán Péter irta. -I/’ide

Coneíl.--Hung_. Tom.. 11.11. E22t$..„.~_ '

-‘ :.._‚\ ‘i 'i."'r' _ _

VESZPREMI IsTVÄNОтв Dakror Delire.'

rzenben.,¿borsatottA Világ eleibe egy kis Könyvets

két, illyen _titnluifah ‚А‘. kisded~ ermekaknek neveltetés

ekr'il-való rö'zrid okiata's; mellyben elo шик miképen kelles

sek azokkal bdnnißületéfektölfogna három e/Íoendiis-korokig.

Hazza' adattalç az egefse'gnek fenn шахт es haft/.Gi élet

nek meg-nyere'sére итого ßilkse'ges Regulák. yKolofvairt.

rïóo-dik efzt. 8'. R. _Magyarra forditota. Krántz

. ‚ Henrik



VBíá'ba `Meüei~`snégvôlïíŕoçtf _Kö'nìvv'éç es k1' ~ ad- i

ta DeBi.,ÍI/66~dik~j_efztl 8. R.'~«'Sègélje зашёл, l

hogy af mint megdgérte,l `а' Magyàŕ'_'Neriize£beh'ëit

Orv'o'sl Doktordknak Téletekeltl is 'kii=doigozvjn -. bo.

 

tsáthaíï'a" Világra. '. ~" . r `

. ' ' г »15- "Ёж.

` `УЕТ$Е1 ВеЬгесгепЬерхгаЮ _tanúláf'a

útän Grònìngábanf és Frénékér'ábań fläkotu '16M-dik

eiìtendötöl fogva egyïnehány elìclendökyalatc. Az

élö állatokról irott nàgyfKönyveitïBotsáŕìuniák rö

ч чйдЗиЁПШйЬа írta és ki adta olly móddal,'hòg`y a’

` nagy tudós emberskcöl-is dítséretet érdemlene.. Sam.

Bochum’ Híerozoicí jêu de Animalibufîscriptum Сотри.

diam. ÜFranek. '1690:' ’4. Ugyasn: ’àkkor adott- De»

ák nyelven al Mennyei -yelenéfekrìilïì'rott Kò'nywe-isV rb'-Y

ш világoßtd/ì. 1Franek. 1690 Kclik фи. lu_iqellyet _gjián

lottazV Ángliai Kiifálynak V'iliáriilnfai'i.l Vag'ynak'a'

Sz. Iráfnak más fréůeire-is valaŕr'aî'i'övicï világóûtäiki

‘ ' .Y .. f . A .‚ цц  I“ :55.9931:- 1“ ‘

' UÈFÁLVIJMRE. 'Szilväsi‘"Ujfiúuliól-Wllóiwìïkìì

г ez ‘а’ Вагаппуазёгоп-‚гчдп‘а‘ тЕЦбСф‘ЕёВапЁ‘{пёйевед I

tiefen à’ Mathefieli'an .és"^az"ïAffŕo_ììómíábäñ' bîöir `tu'-

dom'ányu. удивъпётщатзз9цщ ef'zc.""Nl. Bányaìl ‘

Oskola-Meüer, a'nnák îltáhnà* £596 dikf'eñtendůî’ ‘

tájban Debretzeni ProfeilbrLee jóuliafzonrnel teni `

fatta az ifjusá'got, lett 'az ufánDebretzeńi дар?) ab.

ban а: állapotjäban egybe'ïlìeclté'äz«ïÉiiëkelëetß,~ a’

meuyeker halen: cemeféskpŕrá=kéfiiìlgë¢c¢klés ene.' i

keltek, és egyI Könyvbe 'kélìicirén Hizlo'tjzï'Eńekek ti- ‘

ш1иГ501‹ а1асс ki nyomtattatott "l`eg"«elsöbèn Debi"` j

~1598dik вы; Е2Ь` hivják fzokòcnnéven Рит—

bralz'snak. ' — `- ‘* " ` ~

if Annak u_tánna lett vált 'Váraidi Pap ésI Èfpereít;

` Ё ' ' ' a’ ki
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а’ ki Ho'dani Lukárs Debretzeni Papnak"e's Püfpök’.

nek спеце támadván fok bajoskod-áll: fzerzetr.4A A"

Püfpöki igazgarás formáját nem akarta; `de úgy lát

fzik, nogy alattomban-való oka a’ vólt, hogy

várta mint nagy hírü tudományu ember д РйГрЫк-ь

séget, ’s máfnak efett. E' mia-tt fogságot-is tien-_.

Vedett, végre 1615-dik efzt. Bethlenv Gábor Feje

delem alatt Számkivetéfre kiildetett "s odafis hólnaß
Lásd Hozlfßi Luka'ts. y

"Ч?" ` ‚Ё.

1/[ТЕ2 LASZLO. Martyn Шипу Köveœ R6.,

mába a’ harmadik Sikftus Pápához, a' .melly Orátzi-

ól: ott a’ Király nevével el mondott ki nyomtattatta.'

‚ I

VIZÁKNAI GERGELT. Tanúlt Német or~

fzágban 154odik elìt. Vólt a’ Hazában a’ Kolos~

vári Oskolában Tanitó, a’2ki a’ Sz. Iráfnak Magyar.

nyelvre-'való forditatásában és ki adattatásában nagy к

fegitséggel volt Heltai Gáfpár'nak.

UNZIUS LÉNART. Eraéiyinek iria maga,

Pata'viumban ’s Rómában tanúlt, a’ Bátori Urak- ’

nak élt jó akaratjokkal. A’ Magyar dolgokat Atil

lától fogva Máttyás Királyíg le írta fzé'p Deák ver

fekkel; mellyeket Riccobonus, C. Sigonius és Mu

retus meg-ditsértenek. P. Melzßus Frmcus pedig

azt írta:

Hijloriœ lux eff, fic jiribere ne fit egenus

. 'Rex meritis, auítor laude, nitore liber.

A’ Kònyvnek tituluITa ez: Poëmatum Libri Septem

de жди: Ungaricis Leonbarzlo Uncio Наихудшие Анди
re Спасают. 1579. v12.

‚ . ` UZQ. '
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игом ВАЬАЗ névaiPap. még Вопуьаа Osko

la-Meíterségében Magyarra forditorca Dieft Henrik

Sez. I. M. Doktornak egy könyvét, illy tituluíî'al:

Oifzma Kövekkel fel дымит-шеи Рапид/а. Nyomt.

Fejérv. 1658. 8. R. Vagyon írva a’ Kbnyv a’ Hit

Ágazatiról; aijánlottaa’ Nagyságos Kemény Si

mon Urnak, a’ kinek kölcségével yyagyon ki nyom

ваша. ~ ‘ . ы f ‚

2АВАЫШ5 15.41; Az Eperjea hires Коне.

gyìomban , mellyet az Auguíìána Konfeiîión _valók

állitottak vólt fel közònségefen abban az „idòben

Filofoñát ésv Theologiát tanitó Profeíî'or vólt. A’

Vállás dolgában fokat vetc'lkedett az ellenkezö' Val

láfuakkal 1670~dik eût. táiban. Az után iöct Er
délybe ésy шпион: а’ Szebeni Oskolálpan; az Ekklé

fiába F6 Papságot vifeltqyog-dik ëfzt. mellyben

meg-hólt. Minek utánnalácta Flának'Száfz Janos

nak, a’ ki Szebeni FÖ Királ/y Bíró és a’ Száfz Nem

v zet pránnya-is vala, példás halálát; kinek fok pa
' ráznaságiérc, gyilkoíëágiért'vHóhér vente feiét a’ Sze

beni Piatzon. Fiának meg,térését látván azon ör

vendezett és idvefségéc reménylette; lmivel az elött

¿des шума-13 igen meg~háboritotta és sércette vólc. `

Mind a’ Filofoñára ’a mind a’ Theologiára carto

zó ‘egy nehány Munkákot írt Deál: nyelven.

ZEREDNA ЭВА/шов а’ y.Magyar Камышин

Protonotárius , Itélö' -Meûem a’ melly Levelek 1445- i

сё! fogva I451dik eíìtendeig írattak általa, azoknak

nérnelly réfzeklvánits Pálnak kezére akadván egy

be fzedettek és megT tartattak. Mellyek tölle Hú

nyadi János neve Масс, ki akkor Magyar oriìág
— ' Guber-V
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Gubernátora vólt, irattak ’s adattakg'ki. Ezeket

leg `elsö'ben kéz írásból adták Világra Bétsb. :746

dik eiìtend. '

ZERMEGTI gÄNOS. Forgáts Simon nagy Uri

ember jovallásából, {гс egy kis Hiftóriátskác a’ Ма

gyar dolgokról; mellyek felsö' Ferdinánd és Já'nos

Kira'lyok között véghez mentenek ki adta azt elsö`

ben Iüvánñ Miklós , annak utánna ifmét ki adatott:

Amüerdámban 1662-dik efzt. (а) Maga egy ideig

a’ Kírzilyi Kamarán fzolgált; de annak utánna az

Maklimilián kedvetlenségébe efvén, a’ maga 11121

nál vén'últ-meg ’s ott-is holt-meg.

ZILAHI yANos. sibai Ekkléûa LelkiPafaa-ora,

és a’ Szilágyságban lévö Ekkléíiák Ei'pereftjek, {гс

egy Könyvet illyen titulufläl: Az igaz Valláfnak ví

ldgos Tüköre; mellyben a’ Kálvinißa Уши/па]: tökeletes tiß'

ta igazsága, és igaz funda'mcntmnos régise'ge míndenjó lel

ki efméretü embereknek [ста]: cleibe штате. Nyomt. '

Kolofv. 1672-1111: eíìt. 8. R Ennek a’ Végére írt

egy fzép Eneket; mellyet ide által irok: vagyo

formálva a’ Mennyei Atyához. '

т Nagy adöfságomat . 2 Ne idészörvényre

Végetlen fummámot Ne vettesd tömletzre,

Én Kegyelmes Hìenem, Büneimért Lelkemet.

Virgad Sz. Fiadtól lrgalmad FLékire

A’ jél'us Kriíiuftól, ’S kegyelmefségedre

Mert ö Kezes érettemá, Apellalom ì'ìgyemet.

Mert én elégtelen , Ne nézd én Iíìenem,

Vagyok 's erö'telen: ‘ Hogy gyakron rneg-fzegtë

Неву azt megñzethefsë. Veled kötött frigyemet.

X 3 Те
 

4

(а) V. Scbfwant. Тот. П. Веш Prœf. p. XV.

[1 l
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3 Те Sz. Igazságod ' Iuttattad kegyelmedhez.§

”Мг; nem tagadhatod  Hi'àem enaernet-is, ‘

Bi'ineim ellen tudom; El-i'orvae't bůnöft-is `
iDe te ióvóltodhoz, Terhemtöl könnyebitel'z.l

-Irgalmafságodhoz . 5 Serïii ketségem Шип:

'Vénségemben folyamom Mert velem ama’ Hints:

f Sz. Fiadért nékem ~ A’ kit Zalagtil adtál

'Tölled én Iiienem пеших; btinösöknek,

. Légyen kedves válafzom. 'Ie-hoz'zád téröknek

' 4 Nem vóltái moüoba Úrömünkre ajjánlál;
--Édes Atyiim foha: . Kik meg-terheltettünk

Hozzád téró Hlvekhez; ~ Riin alatt feküdtünk,

_' м V'alaki 'hozzád tért Edesden hozzád hívtál.

,Irgalmafságot kért,

zotroMI .BoLDIsa'R Мазут-а fardiiaiaa

‚а’ Gerhárd János Elme'lkedéf'eit és ki nyomtattatta

.'Bartfán 1_7to-dik ei'zt. 12. R. Ezeket forditotta

:annak utánna újabban V_ár_adi Intzedi Jósef Itélö'

,Mclier Ur _igen izépen, és Liliomok тише titulus

alatt ki adta. _ v. -

f" шит/1 MIKLOS Home ornági Ban hires vi.

téz nagy Ur, a’ kit a' Vad Kan vágottle 1664dik

eiìt". vólt ezZrinyi Györgynek a’ Fia, Miklósnak

a’ ki Sziget Várával együtt el velìett, Unokája; al

kinek-is 'Hiíióriáját igen’ eleven képzelödéfekkel lc

irta,"és Bétsben ki nyòmtattatta 1651-dik efzt. 4.

Neve а'ЁК-ёйунпеи: Adriai Tengernek Sirenája Grij

Zrinyi Migliaia) Irt'inég egy Манишка: arról,

‚Вову kellene a’ 7 Hadì Fenyitéket vifzízá állitani és

" ' ^ az Or
 

(а) Lásd .Spdngdr Kronileaf/'a't a’ 28. 281. leveleken.
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z Oi'fzágot védelmezni. А’ Könyvnek tituluffa

z: v Symbolum Illuffr. D. Comitis Nicolai Zrinyi. Ne

ю impune шеф. Világra botsáttatott G G. Forgáts

чтишь 1705-dik eiìt. 12. R. Vagyon ajjánlva

{àkóczi Ferentz Fejedelemnek. ..

,-ZVONARITS .MIHALI ваг-ш: Prédikátor ’
:gy iiieig, az után Gróf Nádasdi Pálnak, a’ ki kö

rette az Auguíïána Konfeiliót, Udvai'i Papja, Ma

gyar nyelven {гс egy Pojtz'llát,«mellyet ki nyorn

_ . кацапов: Tsepregen 1627dik efzt. ‚

- \  Negyed Réfzben. » »

  

X' ‚ ‚ МАСТАК
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МА Graal ¿Kö NPI/EK. l

{Mellyek 'bizonyos materiákról írattak , ée

шансам; Világra

l

1. А’ Sz. Biblidnak Farditdßti е’: ki adatdßi.

l

’Bátori Laßló Forditáfa 1456-dik elìt.

Bornelnißßa Peter Munkája a’ Biblia körül. y

мешаю Tama's Forditáfa az Uj 'Teiìamentz 4.R.

Heltai Gdßuír Forditáfa a"fBibliának 4. R.

каш György Ford. a’ vulgataDeák Bibl. Едет. Fol.

Kdrolyi салот— а2 egéfz Bibliának Forditäfa. Fol.

Кот/ш Benedek SzÁPál Leveleinek Ford. - 8. R.

Komara'mi György egéfz Biblíának Forditáfa. 8. R.

Кишат Sereßely yános Forditáfa az Uj Teítamêt.

Io Laubam' Uj Teftamentorn fzép Jegyzéfekkel. 8. R.

11 Melia: Péter Forditáfa a’ Bibliának. lPol.

n Mólnár Albert általlki adatáfa a’ BibliánakkétFLer.

13 Pe/ti Gabor négy Evangyéliíták Forditáfa.

I4 Torkos Andrés Forditafa az U1 Teíiamentomnak.

15 Tótfaluíi Kis Miklós által ki nyomt. a’ Bibliánam

16 ]anl`0nius János által ki nyomtatáfa a’ Bibliának.

I7 Amfcerdámban 1700. )

x8 Kaiïelben,Norimberg. 1704. ki nyomt. a' Bibl.`

19 Lötsén

ne Baûliában 1751. elìt. ki nyomt. az egéfz Bibliának.

ЮОО'ЧQta-prI-I
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`

Lipriában Кб1е$ёг1ё1са1 .717. kinyomraráraaz

Debretzcnben 1749. S UJTeüament.

II. A’ Кате/(губи Hitrëil tanito' Ko'nyvek közöns.

Uhl-»0020-0

Apafl Mibály Magyar Vendelinuíl'a.

Belius Мата: Freylinghufius rövid fummája.

Felegybázi Тата: Kerefztyén Hitrö'l-való Tanitáfa.

Gyöngybß Láßló Vallás fundamentoma.

Катит Запах igaz Hitre tanitáfa.

Kmnáromi György igaz Hìtröl Prédikátzìójì.

Kòleséri Sámuel Idvefség Sarka. 2 f

Мити/ат György tanitó Teologiáía.

Nádud'bari P. Prédikátzióji.

Nagy Ari Венам igaz Valláfu Kereŕztyénye.

Piyiibázi Запах lgazság пища.

-Tzegiédi Щит Sion vára.

Va'radi Мата: Egö Szövétneke. ‘

Uzam' Ваш: Dávid Paritjáia. (Vezérléfe
Тат Ferentz. Lámpé Kegy. Szövetségbc-való lbé

UI. Az твин?! ¿s Sz. Hdromságról.

Dám'el Шиит; Örök 4életre egyenes ůt. 

Шиш Ferentz Mnnkáìi.

Geleji Шиит Titkok 'Titkm »

Hellope'us Ватт a' Ker. Hit Har-om f6' шипящим

Hegyefi Iji'ván Kegyefség-nagyTitka. ` ;

Mélótai Штат Sz. Háromság Ti'iköre.

Метем Mibazy az egy» mem Anatban-lévö mena .

Szefn'êlyeknelr mútató TÚ-körjök.

Sárpataki Мишу Nóé Bárkája. ~

Наши Gilfpái', tiz napî Fejérvári Difputátzio'

›
lo там hat napi Difputáczio.

‘ X. IV.
3
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IV. Katekißnußk ё: Ã'onfeßìdle.'

I Auguftána Konfeíïio.

2.’ 'Szatbmári Штат" Forditáfa Belgika Konfefiîo.

3 Fagan-afi Регата К15 Kei'efztyénje.

4 Ввиду/91121 Tamás Kátékifmulfab

5 'Batizi Miba'ly iíátéliilinulïa. y

6 Szentzi Tiene Péter Helvétlka Konfeíliója.

7 `Zz'labi Ifíván,Kálvinus Kátëkifmulï'a.
8 Melia: Péter K;î§e'l«zif`muíi`a.v Q

9 ЗИМ/д, Ferentz; Palatina Kätékéliffe.

Io Krim/ius Péter Kátékifmuffa. ' .

11 Rambák Gyermekek kézi Könyvetskéje., '

12 Hellopéus Ватт: K,átékiíinui1`a.` '

- 13 Sidérius 3621110: Kátékifmufîa. ‘ l

14 Сей/11151 мыт Kácékifrnulfa. 1538. ‘ _ l

15 Benrzédi Székejy шит К. 'Iudomány fundamenta

Inís nemelly {Мёда-ЩИ Magyaníz.

Tyúkodi Метол IófcfPátriárka Hiüóriájára.

kammen yam Daniel Próféczïájar'a. '

So's Kri/ìéf af. kiffebb' Pr,ófetákra. y y

Мидии Péter Jónás Prófétára. i ' ,

Tóféus Mibály azA egél'ì` fSólraifokra. ` l

—;` Ne'fneii Mibálvfaz egéfz ’Sóltái-,okrm ‘

Malawi Щит a’.XX.dik ’Samarra ‘

Kereßzúri.PálïäXXlLdik ’Sóliäá'rra1 .K i _ 3

„ .BaMa-¿samuel afovmßn; *Samarra . ч l

1о Debl-etzemî Kaïçŕnos az EnekekEnekérè, ’

II Ветви/т АтЬгш) ‚и 4 Ч ` '

12 Миш Péter; _Il_j) a Róma.’ `.1‹сУё1ге--\у ‘Í ~

. .\
'

корок!QUI-»wwн

'1 Hf; A!" ' 31
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13 Maia. Para f ya' M. Jelenéfekröi пос?

14 Szathmári Отв: Ifinán)._Könyvre. `
15 Tsúzi Tseh jfakab Abdias Prófétziáìára. . ’ E

VI. ротами/стилист Predikátziók.

Alai-mai Paar Poniuaja a. aarabbaii. _ - .

 . Damiaikaiia Predikaaaiók тщета.

1
2 Bornemißßa Péter Predikátzióji. ` f

3 Geleji шит Váltság Tinka 3. darabban. “1

4 Kóltsa'r György Poftillája. ‚ .

5 Madaraß Marton Meil'ner lP_oiiilláìa. "

6 Mólnár Albert Skultét Abraham Poftillája» "

7 Németi Milialy Dominikája.

8

9

Ka'ldi György Rrédikátziója. ' » - _
Io татам Péter Evangyéliomokra írt Prédìkátzltijlä

11 kTelegdiiMililós Poitilláia. _ ` `
I/II. Palatina кадетами illagyarrázatok.Ll

Dregely Palánki Зато: Idvefségrläntza. ~ f

Keresßegi Шиит Prédikátziók ár-házaa  '1f

Pófahríziganos Igazságjíiápja. ' 1’ l

Tatai ' Ij`erentz Stehelin ‘H_ázi-Kíntse.~

V111. Un лимит aan Вшить 'î

Margitai Péter Prédikátzióiì. _ _ @_ ‚ '_ ____ _ j f. -

yKomaromi ШтатUri Inládságra {рощ Prénikátziojié

Szatbmari это: Kegyes ajakak моющими 7 ‘Г

Nánáji _îósef Huldrik дашь Irnaîdságok'I_rna'idsága.f

1X. Apri/iai стат aan Pitman-aia'. ¿i

Marga/ii Péter Preaikatzióji. “ Ъ; ' < :f

Bafilius Штат Prédikátzic'i'li. '§11

3 Károlyi Péter PrédikáEZìÓlÍ- .. ¿iter-.Li'ìÍ

X 4 X.

\

ч
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` X. жмёт tam'táés Imzídsdgos könyvekrëil.

ЮОО‘ЧЫИ-ЬООЮН

2

24

25

26

27

28

29

l

в,"

Ärannyas Medjefì Sámuellgazság áldozatja.

Анаф- Bencdek a’ Hét minden napjaira Imádságok.

‚(и мылу Arany Lántza.

Ba'ndi МИМ): Bújdosók emlékezet köve.

Báró Láza'r 311110: 01:03 teremtett állatia.

Burdnyaz' N. Sígmoml K. e. Papi Tifzti.

Dióßègì Штат Lelki Fegyvere.

Elepßzíllá/ì Gergel)l Kereiìtyének Fegyvere.'

Hegyfaluß György Száz levelü Rósája.

Нити шит Arándjános Paradirsem kertetskéje.

Imádságos Könyvetske zizúton-járóknak.

Kegelius F¿Zep Elme'lkedéfei ’s Könyörgéfei.

Мыши: Doce nos orare.

Medie/ì 'Pál Т Praxis Pietatis.

Nc'meti Машу Mennyei Tár-ház Kúltsa.

каскады `L'elki Hódolái'a.

Pápaz' Едет: Kereŕ'zeBékcsége.

Pernygßi Sigmund Idvefség Paii'i'a. '

Рею/ша; 'yános Sibélius Könyörgéfei.

G. Вещем Katà Védelmezö Paiíîa. (Izrael:

Отдам F. Рента Kerefzt alatt nyögö Magyar

Миг Мишу Füñölgö 'Tsepüim

Sz. Äbr-abämi МИЛ} Könyörgéfes Könyve.

Szílágyí,Mdrton Biga Pafloralis.

Szakalyqi Ищи Könyörgéfes Könyveuskéje.

Risi Miklós Lilium humilitatis.

Тогда: 211242143 Engefztelii áldozatja.

падут; Lelki aduana. (ve.

Ветви Каш Fejeal.` А. Bújdosáfnak emlékezet kö

XI: 5de elmél/¿Qdfßkkel zellyes Könyvek.

Ämd 34119: igaz Kereíìcyénségró'l iront Könyveí.

; 2 г:
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Áts Mibály Bóldog' lialál Szekere.l "

Baba Vásarliellyi Ferentz Vitringa lelki биде,

DebretzeniKégelius F. XII. Elmélkedéfei.

Debretzeni ganas Foháiìkodó Kereliztyénje,Á

Déß Gyb'rgy Kegyes belìélgetésr. irott опасна,

Dióß'egi jfanos Grotzius a’ Kerelìtyén Vallás igaz

ságárol. l

Dorel Эф} Nemes ember, Nemes Alìñony.

Dobrai Tsulak Samuel Lelki olajja.

10 Enyedi ganas Щеп igéreteinek arany bányáìa,

1 1 Gidófalw fïános Elmélkecléfei a’ Palatina кашки;

fzerìnt. ’
12 Нет Сиг/шт Vígafztaló könyvetskéje.

13 Hu ti [лит egre vezet6 Kalauzza Bona Jánoí'n.

14 Intzédz' yosef Ur Liliomok völgye.

15 Kereßzúri Pál Egyenes öfvénnye.

16  ‚- Mennyei Tárfalkodáfa.

17 Fekete Iß-uán Müller H. nyúgalìtaló órái.

18 Medje/t` Pal Praxis Pietatis. `

19 Mádaraji" Marton Jó életröl és bóldog halálról.

2o Mólndr Albert Summum Bonum.

21 Otrokotsi F. Ferentz Iftennel tárfalkodóknak tö

kélletefse'gek.
y 22 Páznîa'n P. Kempis Tamáffa a’ Kriíllus követéséröl.

23 ‘ Lélek

24 Pdpai Ferentz Koporsé Békese'ge.

25 Udvar

'26 Patai Ijlfva'n Lelki igazgatáfa a’ betegségben.

27 Petr'ó'tzi Kata XII'. Lilioma.

28   Jó illattal fůůölg6 igaz Szív.

29. Szokolyai шт Sérelm. lelkeket gyó'gyitóBalfam„

30 мы jfa'nos Vedelius Hittö'l fzakadá'fn. orvosláf'a

\

X 5 Pan
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31 Ритм/15 Vedelius Sz. Hilariufïa. '

‚32 Kar'esegybázi 321720: Lelki Patikája a’ hartzban.

XU. идет/е.

Agendákot adtanak Világ eleibe: Káraiyi Péter, Mb

шю

идиомы-свещам-Ь

ЮН

lili; Péter, Бейте I/Íván, Helfai Gdßia'r, Méiiítai

Атм; Ijìvrín, Samariai ‚7617105, Moinár Albert a’

N'émet erìágit ‚ вышит, Ißvríiz a' Belgyìomit.

XIII' y Ад U1”  Vaiìorriy'à'râl Mak.

Pmi т’д’дп a' Sákl'amentomokról.

Íl/Iiélotai` Щит nagyobb Agendáia'

‘,Szatbma'ri МЫШИ): Ur~Vatsorá}a lelett-'Való Szö

vétneke.

Тата; IßváwKalauzza. i J

шут-делу; Matkp’ таит Elŕi kenyere,

Майами: Gnatéret Helmetzi Iíìván Igazság Paiíïä.

'1am' Ferentz' Mulin` Péter Elmélkedéfei.

Нац/ат Iûván ,Könyvetskéje '

‚д ; XII/î ищет rendelterett Prédikrírziók.

Bebretzeni Ember Pál Sz. Siklufîä.

Kmkeméti Этна: Prédikátzíóji.

Margitai Péter Innepi Prédikátzióji. ’

Melia: Péter válafìcott Innepi Prédika'tzióji.

вену“ _Balog Щит Uri rárfa. '

XP. Rineiéfre-wlo’ Prédiëdtzidr Шиш.

Németi Лаб/жду Halotti Centuri'ája. '

Катит/2 Gyöi'gy Emlékezet köve.

Kga-iii D. дат Károlyi Susanna` temetéfì Ротрд

. z . . ` 4 Вет
L.
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Бег/лен Péter Temeteíi Pomprlja.

Mergitai Péter Tem'etö Prédikátzióji.

Миш Pdt` Hármas jajja. '

Sellyei Beleg `,I/Zw'n Temetö Kertje. ' f

upm/«ài

XVI. Az .El-fvzílaßtfisrdl es Aleg-térésrö'l tani

ta' [Идут/ед

1 Забыт Hellopézfs Вити! Hìtünk ha'rom Artikulus.

sáról {гоп Könyve. `

2V Вата-Суёт): Lelki Próba Köve. i

Debreízerzi Ember Рай Gárizim és Ébál.

4. Tsúzi 'Tseb эти: Tauitó Oskolzhíja. ‘

_XVII. А’ Röm/zi катим Valid/ì МИМ .foggyI

zzz-zal гнетет? Könyvek.

Pázmán Péter Kalauzza ’s egyéb Munkâii.

Eßzeŕbafì Тamd: az Anya-lìentegy-házról.

Gyarmati Mz'klós Felelete Monoleói Авт-“пак,

Életnek és értelemnek kenyere.

jèfuiták Titkaìk. . _ l ‚ ‚

Gratzianus Rechabeus(K_ots1 Janes) Dilemmáí.

Dobrem'tzai МИМ: Redivivus Jáfetkéje.

Bátvorkaffi это; Sz'ölê'i ‘Gerezdje. ‘

Koma'romi IGyörgy iPápìfbaság úisága.

10 Mólnár Albert jubiléus`ïçolle6taia`.

II Ото/гоп? F. FerentziRóma Sz. Varios.

i2 Pófnbdzi Этна: Igafság lilapìavés mas Мании.

13 Sámbár мани: veůekedö Konyvel.’ l

14 Skotodulós és Вёл/(тег. 

15 Tejfaivi Тмы Merton Romanocategorus.

16. 'IBInaiQI/tván Kalauzz-a.

\OOO‘\IO\U1.I><):>NH

' _ fi? Тага
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17 Tzegléa'i Iß'ván Munkáji. Malak Doktor, Dá

~" gon Le-'döléfe, Barátsági Dorgálás. ‚ __

18 - Va'sa'rhellyi Matkó Ißva'n X ut Tök,-Bányáfz Tsák. l

19 Hunnus Miklósinndamentomos Traktája.

2o Va'radi Ma'ttya's Egö Szövétneke.

2-1 rDengele,`gi` Péter Kaldi oktatásának anatomiája.

XVIII. Hi/ìdrirík Magyarúl.

Da'lnoki Márton Magyar FloruíTa.

Forro’ Pa'l Magyar Kurtziuii'a.

Belag György Magyar Kornelius Nepoffa.

Miskóltzi Gáßidr Franzius oktal'an állatok Hiiìór.

Haller granos Hármas Hiftóriája.  г

Székely I/_tfva'n Krónikája. _

` ‚ Parkó Kryióf Erdély Síralrna.  ‘

Dobai Щит Tifztefsêg Ofìlopa. _ _

Tiniai sebastien for гене Hiitória'ji.

10 Heltai Gafoár Magyar Bonñniuílä. _

1'1 Kováts это; Magyarok Kronikájok” Suñ'iiíjok..`

12 Spdnga'r Andrés Kronikája.

13 Lißnyai Pál Magyar Kronikája.

у XIX. Ото: Kënynek.

вышитых Vitus это: a’ Peñísrö'l.

Таити Mate' Dög-halál ellenvaló elmélkedéfe.

Pápai P. Ferentz Pax Corporiiiä.

Perlitzi Daniel P_eIiisellen-való `0kta1áfa.

мыши Ferentz Chírurgiai úti tárfa.

Ve'ber Э'апдх Dög-halálról-való rövid oktatáí'a.

Suzinkai György rövid oktatái'a Pefh's ellen.

Нага .Qrvoßa'goka b._c. . rendi i'zerint irt Köny

vetske. ' ' __ - »

Í .

шоечэхОх-Ьшмн

»zmlOwn-hmnoti'

"ì 9 Lad-kai
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9 Laskai запоя Cítò. Longè, Tardè, ha a’ Peüis ..

elöttjvécek nélkül el leheté futni ‘З ennek a’

Kérde'fnek meg fejtéfe.4

Io Veßvrémi Шили, а’ kis gyermekek neveléfekröl,

’s Bába Meilerségröl.

'n машут Ißván Diœteticája ke't; darabban.

XX. Énekes Könyvek é: Énekek.

I Сбит György adta ki leg elsölgen Debr. 1592

dik efzt. a’ rend fzerint-való Enekes Könyvet,

mellyel az 11h-:ni tiizteletben élünk.

Uj zengedezii Mennyei kar, mellyben régi és újj

válogatott Enekek vagynak. ,

каш Pál Lelki Надыма. `

Loßmtzi Ifíván Éneklö Mefter Palatina Kátéké- `

f1s fzerint-való Enekek.

Salinyi Béniámin Szentek Hegedüjök.

Bala а Bálz'nt ‘ .
Шт°$ это: S Énekelk. 'I l n. l r

Нет! Gáfpár Cautionaleja, az az: Hifcorlás E

nekes könyv 1574-dik ei'zt. I ‚ _

Tinódz' Lamas Sebestyón fok~féle Hiûoriás Enekei..

lâ

K

OGNIQUI-POO

W

i @LLO
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TOLLOZAS é.- IGAZÍTAS.

Leve'l I4. Rend 23. tedd hozzá: ÁPOLDI T0'

DOR,~ Theodoricus de Apoldia, {гс a' Szenf

Ersébet Aiìíìony, ki vólç a’l máfodik András

M. Királynak leányának Eletéröl egy könyvet.

1. 17. 1-„20. т. ь. BAKATZ TAMÄS, szüleœf:

Erdödön, mellyA más néven Títuliumnak mon.

басом, а’ Drágŕì Berthold Várpfsában. Ta

 milt a’Bétsi Oskolában íìorgalmatofon, tanú

lását végezvéń lebt az Egri Püfpök Sékrétári

uffa. Tituli Prepoü; az után tsak hamar a’

Tudófsakot betsülni tudó Máttyás Kiçály

tetteI lZágrábi Püí'pöknek, onnan vitetect a’

Gyö'ri Püfpökségre, az Ijlgrire, az'után pe«

dig,.1497. lett Efztergomi Erfek ’s Kárdinális.
Romába ment 1513-dik efzn. az holoti: nagy

pompával és gazdagsága mútogatásával ем.

Pápaságra nem mehetvén, meìlyet munkálódik

vala, lett Tepolyj Pátriárka, nyert ’s hozott

M. O. egy Diplomát. hogy az Törökökßllen

Kerefztes hadat gyì'ijtheíïën. Ettöl-fogva va

gyon a’ Cruxról amaz kedvetlen Катит neve

zet a’ Magyaroknál emlékezetben. Sok gaz

dagságot gyüjwén halála eìött el ofìtotta At

tyañainak, és két nevezetes Uri 'Familiákor

fundált: az Erdödit és Pálñt. Meg hólt 1520

dik eût. yPurgmra Pan. р. 28. I/ívánß Libr.

V. р. 4o

1. 26. г. 2. mma. ol. annak.

l. 27. г. 2. 18 jbli. о. noti.

1. 30. г. 23. с. h. > BA'THORI ¿1N/312.45, а‘ ki

` ‘ tanica
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` tanitatott az Olafì orfzrîgi Oskolákban., lett.'

1583-dik efzt. Vármi Plif'pök' Lengycl òrfzág.

ban, és Kärdinális, 15gg-dik efzt. ~Erdél`yi Fe.

jedelem; ugyan azon efìt».ïMihály Vajdától'

>meg-tsalatvaîn és veretvén'Hadai Szeben alatt,

шага—15 meg-öletett Tsíkban Ördög Balas ne.

vü ember által. Mellyérc Száz efztendei 1061

tölésre fententziázca vólt' a’ Római P. a’l Tsiki

Székelyeket. Igen iìép Levele vagyon Bátho
ri Апатит ez ötct jó életre intö, is kegyes

ségre ferkentö' Baroméus каппу Kárdinälhoí

V. Purpura Ран. р. 46.

. ВАТНОШ ISTVÄN. .Soran титан a' Bár

horiak ezcnnéven jele's-enibcrek; de ez az a’

ki Щи `Iános K. halála után 1571 -dik ст.

válaíìtatotc az Erdélyi Vajiiaságra ’s az után ì

a’ Lengyel Kiralyságra. Таити а’ Paráviumi

Akademian ‚ az holotr: barátkozott инв-те

Zámostzi _Iánoíî'al , a’ kinek okofsága és fá

radtsága által érte el a’ Lengyel Koronát. En

' nek túlajdonitják hogy tanálta vólna a' Vár

Szálláfokban a' Bombát. Vagynak fok levé

lei és Orátziojì, mellyeke't Világra botsáro'rt

Menkénius Lipûában 17og-dikeí'ìc. 8. R. `

l. 31. r. 1. Stcva'nt. olv. Stevárt.

l. 32. r. 24. BATZUNI [тж MÄTÉ., Szüle

tett ‚дм-шк eíìt. tanúlt Udvarhellyen, az u

tán Kolofváratt, az honnan vitetetr лущат

efzt. a' Zilahì fzép Oskola igazgatására. Jó

-maga vifelésével azt érdemlette a` _IÓl-tévök

сё] ‚ hogy magok kôltségekenel 1<Шс16пё1<.а’

Belgyiomi Oskolákbavaló tanulásra. _'Meg

^ ’ jövén
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jö'vén onnan vitetett:y a’ Szigeti Ekkléiiába 1708

dik `eí`zt. onnan a’ Kolofvári Kollégyiomba

a' Filofoña ’s Theologia tanitására. 17m-dik

ст. lett Pappá azon Ekkléliában; melly H1'

vatalt ferényen és nagy hafzonnal vifelt 1735

dìk elìtendöig, akkor a’ nyavalyák alkalmat

lanná kezdették tenni, Eletének pedig LXIII

ydik efzt. melly mondatott a' régiektöl [Ефим

:i entendönek, a’ viiágból ki mmc. Borsa.

tott vólt Világra egy bövön írt Dißemtio-t de

`.Polytloeifmo Gemilium. Hagyott maga után két

nevezetes nyomdokát követö ñjakot: kik kö

zül egyik Intze Лёши a.’ M. Vásárhellyi Kollé«

yiomot maga ferény tanitásával és a’ jól-té

vö'k elött-valo kedvefségével, fokkal nagyobb

_ ditsöségre emeltev mint vólt; a’ máfik pedig„

.Mibály a’ Kolofvári Papi Katédrát ekefiti.

l. 32. t. h. BÁUZNER BÁRTALTOS. Erdélyi

Száfzy nemzetböl-Való Orvos, írt az emberitejî

tzigjaínalt egyeßégekïbl l1656-dik elìt.

1. 35. с. ь. BELSIUS yA'Nos, егеаесес Varta

Udvarhelly-Székrö'l , tanúlt a’ Német orfzági

Akadémiákon i54'8-clik eût. M. orfzágban a’

Szepeli Kamarán vifelt tilìtséget, de minthogy

fok nyelveket tudott, Követségekbe-is jártat

ták. A’ Veje Bokátzius János emlékezetére

illyen verfeket т:

Ore uno Lingvas tenuit feptem : Hungarus, Anfon ,

Hebrœus, Grœcus, Sarmata, Teuto, Getes.

Trinus eum varias Caefar legavit in oras

ваши longas traxit; in Urbe moras.

l. 35.
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5. r. 9; e".'_‘«`h_.~ _Enneki'fîjafBEL Kéroly AND

RÄS a" Lipñäi Profelïorg-a’ ki botsátott egy

Könyvetskét Világra, a’„melly'oen mútogatja,

hogy Маги, а’ Laios _Király мнут; Kiraly-_

«i néságra, nem KirályságraKóionázták a"Ma~

yarok. м - .

1,136. r. 5. Vdverjizria. О. Adverfarla.

( i

+6. r. yii. IRER дитя, Pofoivaralra sekre
1'.' `,

шпиц 1680 dik ст; tájban: à’ ki tudományt

{ìeretö ember lévén',Í a'gritka iii Könyvekneku \ meg-nanefakben ¿Satrégi Решены; mag.

gyi'îjtetéfekben gyönyörködött. ' Talált-is en

nek özvegyénél Tol-lius Belga Prefeiïor nagy

rakás arany, ezüß. és réz Pénzeket; mellyek

Görög., Római, többire pedíg Gottui'ok Pén

zeik vóltanak. Arany Pénzek vóltanak i'zám

íìerintlnegyven-kilentzek. Ezeken kívl'îl a’

többinek'árrok ment két ezer Renens _Forin

tokra. -.  -; т. .»- ~

1.37. г. 3. с. h. BETHLEN GÁROR raieae

lem, mint a’ Fejedelmek' rendjekbe, hintén

úgy bé íllik a’ Tudäs'erńberek feregekbe. A’

` ki a' Tábori exìjeditziókban-is lá'dákkài hor'ioz

ta magával a’ jó Könyveket.` Igerílhíres irá.

' ga ióliiönyvekkel tellye's Bibliotékát шпиц;

vólt fel Gy. Fejérvärón.l Bizonyifják паду

r tudornánnyát az ö fok' levelei, a’ mellyek tir

láltatnak rnìnden-félev matériákrôl. д“ f туфли;

Kárdinállal leveledzett'a’ Vallás dolgíban.
_1.151. r. 17. t. h. Az Hazában botsátott Világra

egy jeles Dißintatio-t de Libris Reformatie Ecole

` fie Simbolicis 1745-dik‘e(`ztend.-mídön` némelly

‘ Y _ nyugha



 

\

 

lig

nyughatatlan einher-,ek az '

alantomban zenebpnál: akamánakf fzerzèni.

i. 'rf-"ign »FREI/'ER ртов, 1.8:зе1

Magyar', :anúltálVitébergäban azOrvoíi tu~

dnmánytia az Пакт. isl I 661 -dik eil'ztend'ótöl fog

( va írt íés ajott ki egy nehány Difputatziókat

a’ Sárgaságŕóì, щадит, az amber дегтя. Vóit

annak utámla.a’f`H_azájzibanhíres ¿e gazdag Nyö«

tató плиту; tart@ linfânyir...ii-9;.Ik

выжив мылу gÁNos.-.Nemeter¢ Magyar

4Í

оь

«шахту тенистыми так: nem tanúl

ьшашдь. Az nyìl-irän' vagyon'yhogy a’ Bátho

friilŕkváä Lengy'el кашу parantsolatjâra írta a'

Magya'ok ’ Hiiìóriiájdkat.' Melly »kéz-irásban

шагаем-п к'сг'еп'кщ‘шпадгои, ’s .úgy -tudom

‘ 'hog'y bé-is `ny0mozták Aa’~Pann<.>niua János Hi

вшиты együtt_««a?1fBétsi, катионы gaz

' « А “дадут-назвал '= ЬеЬеГазёгы-ешёпузёг,

hegy még idö'vel világofságra jö , halsaka' ré

‚тема 8885! татиmeg; `mgm щётке; Шт

деп; {Едва-1531191911е1 nquúln kéz-íráfok on'

ngn ¿köz uhafzqnigç. д ki y bowáttattak , azon ditsö

-sége§`;ì§önyv¢s-Háznak moûani bö'lts és fior

, ,_ д, galniaççs Gondvifçlöje által.

w. l

i

r. в“;. h.y Születe'ttßzen hoŕzfzu idejû Neílor

like@ útaiban выйдут-кайф Ur 1684-dik- eût.

A" .feljebb yniegmçvezetzl: ’s ki borsátott fzép

'Munkáii felett„..va`gjnak` mëg Deák nyelven

` вуёпуёгдзёдездёр Elmélkedéfei kí'ilömb-féle

a.
1

\

\

w.

с.

’matériákròß illy вещи: al'att.' " (I) Variarum

d„lijluiz'faMML Sarraf. Mfceu.‘1759.'4' (s) Ä'w'd

¿ga .Elm [муфта]; уйма le туп, mclly fok em

- 'z'l — g ` ‚ lékezeces
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5.8.

63.

71.

72.

lékezetes dolgokkal cellyes. Ehez vagyon r¢

ve, е‘ világból-való ki költözésénck Hatyuí E»

nekt. Bár ezen Példác követnék máfok-is: nem

lehet meg-mondani menyit hafználna a’ követ~

kezendö Maradéknak , ha a' паду dolgokban

forgott emberek a' magok Életeknek Hiůóriá~

fját emlékezecben hagynák.

r. 20. Stanbari. o. Stancharì.

r. 22. ТЬоттутш. o. Thoraconimus.

r. 16. шиш. о. muiìkás.

r. 19. lekmnak. o. laktanak.

r. 22. с. h. рывки/113 GTÓRGT. Vee

te a’ maga eredetéc a' negyedik Béla K. idejé

tö'l. fogva virágzó Familiából. Született Világ`

ra ISIS-dik eíìc. Щи korában meg tanúlta a1.

fzükséges nyelveket és tudományokat, lett Pé

tsi Püfpök Iggo-dik ст. ki'ìldötte Fçrd. Tsá.

FLár a’ Tridenti Gyî'ilésbe, az holott a’ Tsá.

‘ ' fzár nevével Orálc ’s kértc, hogy çngedje-meg

az Kontziliom az Ur-Vatsoráját két Fzín alatt

oiìtatńi. Mellyet a’ Kontziliom ugyan el ha~

lafztott akkor; de az után 4- dik Pius Pápl

meg-engedett. Az után lect Zágrábi Püfpök

és Horvát orfzági Bán, Gyö'ri Püfpök, Kir

dìnális 1585dik efzt. meg-hôlt 1588-dik efzt.

Maradtanak egy nehány Orátzióji, mellyeket

közönséges hellyen mondott el, Levclei, Pré`

dikátzióji. V. Purŕoura Pan. p. 54.

73. r. >8 Tzimim'. о. Tmnini. -

I .ERDÈLTI PÉTER, Petrus de Dacia, êlt хвощ

n efzìendô tájban., vólt hires Filofofus és Amo..

пошив íráfai-is maradtak.

Y а >86:А
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86.

91.

J’.

‘92.

r. 26. t. h öt Könyvek a’ Boniinius Hiñóri

áiából lírásban «ennek kezére akadtanak vólt,

a’ kì'ílclò'nte Oporinusboz, 'és úgy lettek kö

zönsëgefsè. Ennek -atyjaña тыс а’ m`ás For
gáts .Ferentz Sigmundnak yfija; a’ ki {ìületett

1";'66-dik efzt. lett Nyitr-ai Püfpök, `16W-dik

eíìt Efztergoini Érfek.,'i(árdinîlis, meg-hólt

IóI'S-dik ein. Adott Világra egy Könyvet,

,illyen -ti-tuluífal: :Quadriparmum «de rompa/caida

именитым _peiulantim 4lVlellynek elsö ~réfzében

azt'tanitja, ho'gy ~kell az -eretnekekke'l vétél

кеды: a’ máfodikban tzáfolja azokat-, -а’ kik

véle-k ‘békeféget munkálkodnak; harmadikban

miröl {кед 1meg~eí`mérniŕ negyedikben hogy kel

jen rneg-zabo-lázni. ч ,

а‘. 3o.. t. n. Ennek atyjaña vólt Geleji Katana

. мчит, Geleji Gáfpámak fija; a’ kit a’ >Püí'pök

Gelejì Шиш Izorgalrnacofon запасают, és Aköl

введи fzolgáltarván a’ Belgyiomi Oskolákba

'kìiidöca 1652 алеет. ШоррепЬитЁЁщадасс

`difputált Franékéraban«afl Sz. ища y тешь Ег

déiybe тащат ча’дм. figeni Papságra fel

fzenrelœcetn 1656-dikefzr. Az ucán lerc Ud

ivarh-ell'y-i Pap és Efpereü., Deák nyelven т:

az >Erdizëlyi és Magyar vo'i'iìiágiclolg-oikròl egy

Hifïóriát; mellyet nevezet 'Flows HwigaricusÀ ~` ‚Вшить. Kézírásban шах-шара: emberekl ke

zekem _

1.4. eh. @answer BJLINT.; азам.

l han Ритмы, ’\/'5сё[›‹ё1°3?1›ш1„сшитъ iófSidó,

" " ‚какое; ugyrnint:V I

Görög, Deák, Vitébefgában tanitottjìfilófoir
át , ‘.botsárott ‘pedig шиш 'egy немцу AvMun-

‘ . ' ь." н . ` .. J1..

.l '77 q

ё * Везт
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De inzmolatz'ane liberorum Ikíoloeba. Lev. XX, 2, __

De Sale infaaziato. Мам. V. 13.

De Atheifma Renan' der Cartes. _

De Athei/ino Matthias Knuzzii.

De Рани Septime/irz'. ‚

Pofìtiones Pbilologz'eœ ex /N. T.

.De Theogno/ìa naturali. \ _,

De Mfîellaneís Pbyficis. y ' ~ ,.

.De Potentia Dei. ’ '

De ваттом-т: /eleâtís ex Pbila/'apbia типом/115;

Duodekas Pa/îtianum Pby/ìaarmn. Viteberg. 1677.

kBralfóba vifìfzá jö'vén az Oskolában lett веет.

97._ r. 24. Bolgog. o. Bóldog. ’ ` _

М. г. 11. с. ь. Hazes/INTI '9i/1MB, tanica.

tort iñu-korában Rákótzi György Fejedeletrt

>paramisolatjából,`a’ Török nyelvre, a’ végre

hogy idövel lenne Török Tolmáts.' A’ Váradi

Kollégyiomban laktában vólt az elsö Apafi M1

'h'ńlv Feìedelemnek Tanitója gyermek-korában.

Mìképen efett állapotìa változáfa? ment a’ Né

тес orfzági és Belgyiomi Akadémiákra Сапа.

lás kedvéért, onnan vifzfzá jövén tétetett Vá

radon a’ Kollégyìomban Profeíl'orrá'; ott a’

maga határában nein tartván magát,.a Szath

már  Németi Sinodusban 1646»d'lk eizt. ollyan ’

Végezés találtatik rólla: Harsanyi Задай úgy hat

gyatik-meg az oskolai Hivataljában, ha_kéz be

adáíl'al keze írásával kötelczi magát Senlorának

és a’ több Papoknak minden tifztel'séges dol

gokban-való engedelmefse'gre; máfokatnem '

' ygyaláz motskol., és hogy az Ekkléfìának be vett

' .‚ Увидев Тudománya ellen` maga щепы nem ú]

jit, nem tanít ’s az egyházi fenyit'éknek-is ma'

. gat a

 



ζωο. Το!Ιόπέ::έ.τ ΙεαΜτά:.

εάτ ει!εϋει ει:Η:ι. Ε! Ι·ιειέγνέη ΡτοἙείΤοι·ἰ Ηίνει

“Με 165ι-6ΜΚ εί;ιτ. ε! π1ετιτ Βοι·Ιιτ1Βε ει' καιω

τό ΙΜοόεΙεω!πει , ει' τω” ΡτΙὸετἰκΙ1ε2, ει' Η

π ὅ Ρεπιπέ]ε :ΗΜ ίο!γαιτταει' ΝερΚεΙει:ἰ ωθεί

Βοϊττει ει' ΚετοεΙτοόέίΕΚ ἰτεητ-νεὶύ ΙενεΙε22ὲΓεἱτ.

. Μό€ 1676-όΞΙ: σΡιτεπόδΙσοτι Εοπ/ί22απιι_/ί τἰτιιΙιιε

ΓειΙ οτε Μ” ΒοτεῦΙεεΒετι όΙτ. '

1.ω.κΜΝπα· Μωω 1εττο2Ν, ω. Μ.. Με.

Μιά Ραμ, πιο" τιιόοππέυγα «θε ΙΙΙειπὶό Βέτοι·εέ.

8ι1 εαιΒει·. Μἰὸὅη ει' καιω ΒέΒοτεειττετάεόπεΚ

ει!!ιοΙπιετοΙΞέδένειΙ ιόμ-ὸἰΚ εί;ιτ. ει' Ηρώ: επ

ΡοΓοπἱ Τϋτνόηγ-ΩόΚτε ΜτέιΙαιτυόπο.Κ, ὅ-ἰε ο

6α: νΙιεωτε, -Ι1ειΙέΙτα τω....πωω.τω. ΜΜΜ»

22ε:2τετοττ., ει' ΝέέροΙγἱ (ΞέΙΙγάΚτει ο! ΜΜΜ.

Οιπτωπ ει' ΒεΙ8γἰοπιἱ ΜαιΙωπε ΟτάόΙτ Ιζ626επ

ῇάτεἰΓοΙ: «Πω Η ΡωιΒειάιϊΙτ, ΗεΙνέωόΒεπ Τἰειι.

ι·ιππΜπ ει' Ρι·οίοΙΤοι· ΗοΜεεεει· ΗάιέπάΙ Κέτ είὶ- _

τει·ιόϋΙ:· εΙεπτ τιιήΙετνέιη που ίΗά6:τε;όΓπεΙ: Η·

Πόι·Μέτ, 'Κοτεἰ Τοετ;δ Βἐ1ἰιπεΙ οεγϋπ πκ:8-.

Με; επι:ΙΙγετ ει: πω: Ι..άπιρε ΠΙτι·έ]εΚτιιωϋειιι ;

νΠέε εΙεἰΒε Βοτ8άτοτ1: η28-όὶΚ Μάτ. η

1ο? ΗΕΝΗΕΕ _7έΝΟδ Τόι·νότητ τειυἰτό ΠοΙ:-_

τω, Με ωέιεΙκέρου ΜντειιπεΙτ 7οαππε: Ηισι€ατιω

ΜΚ. δ;ϋΙοτεττ [.δτ:εέι1, νόΙτ ΜΒ· 1:υόόε επι

Βει·, Μάτἰει ΚἱτἐΙγπἑπειΙτ ε' [.εήοε Κ. (52νε8γό

:Με Ρειρ]ει. Ηίνπτ1:ειτοττ ει' Εὅτεεἰ Ρερεό8τει

1529-εΗΙ: εἰὶτειπὸόΒοιι δε. ΑπεΙι·είε ΗεινάηειΙ: η

τΙΙΚ οερῇάπ;·ἀε ει' Ι(ΜΙγι16 ε! Μπι Βοτ:εύτοττι

Μάζα, ΜΙ:-ωεΒ εν ΒοτοΡι.Ιει ΙἱεποπὶΚυίἑἑ€ϋεπ_

1539-ὸὶΙ‹ οΡιτειπὸὅΒει:.

113. τ. 9. τ. Μ. Κο!οΓνέτεττ ει' .ΤεπιρΙοιτ1Βεπ ο

ΠόόΞΕάΙΙό-διέΚΒου ]υΙΙι1ΓικιΙ: ϋτϋὸὶΙ: περ]έπ ει'

ειπα
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ετ1ττει ιιιέ8%τδττ6., ίέΙ ·ΒόΙταιι_νιτ6τεττ τι” ιιιαειι

Μάτσε: οτε ιιιἑε#ι18ρ`·:ι'·νἱΙέεΒόΙ κι πιω

έτη. τ. ι 5. ΖΗΤΗέΝ ΚΪΚΖΙ.Τ :ϊ Μ:ιεγειοΚιιοι:

. εΙεὅ ΚετσίἑτγέιιΙἰἰτέΙῇοΙτόε Δροίτοιιοις,η ε' Μ'

τειιιιτέιΓει έτω1 τόττετιεΙτ--π" Κει7τιθτγόιι Ηιττε τι'

_ ιιιἰιιτ ει' Τϋι·νέιιγ Ιξὅιιγντιτιι τωτικ Ι. β. ΧΚ

ΤπιιΖ. α. .έπ. ]οΙεε φΙττιιτό Ιιιτέίτ ίι·τ Π]:ι.Ιτιι

π: Ηεττιετι ιέ!εἰΒε, τι' αιεΙΙγ τι' Κἰτέ!γοΙ: Πε:Ιτι·έ

τυτιιειὶΚ _Ιι626ττ ΜΒ εΙ:ό, έ8 :ιΙτέι·-ιιιεΙΙγ όιέεει

ωΠτωει ΒετεεΓειιΒ ει' ΜιιΒγειτοΚιιέ1 ιιιόΙτέιιι. Εετ

· τι' κιωιμ Γοιπι ε1έ886 ε” ΜιιΒγιιτ-ἰε πως Μπι

τυὸἱει τιιωέωι. ϊΒειιέιιιιΒγ Μι· Μ” ειιιιγι Μ:

ΙτόΙτ Κϋ26ττάε ιιιἐἐ τα ΕΙετε έε τεο!εΚεάοτει πα

_ 8γοΒΒ`ιτΞίὶἱιιτ ιισιιιέΙ)·βειιι ν:ι€γιιιιΙτ. > ·

12,3. τ. η. Κ.4Έ,ΟΖ.ΤΙ 8ΒΒΕ3ΤΤΕΜ ·· τω.

Μο” τειιιἰτό ΠσΙττοτ, ΟγιιΙε-Ροῇἐτνέτὶ· Κάιιο

ΜΠΟΝ έ8 τι; οπωωιό ΟεΙιο1:1ιιτικ ι5ισ.3-άιΙτ Μάτ.

.; _ `Βσδιοπι. Πτιγ-_ΙάτίᾶἰΙ; _ιιιι€γ· τιιιιοτιιέιιγιι ειιιτσετ

- ; . νόΙτ, ει' Ηττα οΙειδ μποτ ΙἰἰτάΙ_γ 1538 Μ; ετα.

π' $ε8εΓνέι·ι Κε2282Μιιπ δοΙΖοφίαιπ-Βατι Κό2-Βιιό

ΜΚ ιειιὸεΙτ ω., 1556_:ΠΙτ ε:ΩτοιιάδτδΙ τοις·νει

νόΙτ $2έιθινέι·οΠ Θε” Βεΐοττιιέτυε'Ρερ, τι' Ρο

ῇέινέιοιι τι; ιιειροιτοιι τιιι·τό Βῇιωιειτἰυ>'ϋτιιι-ἰε

1568 (Με ρω. Μκιωεωτι1τωΒιι6ωτ; Μπι

› ·όειιτ1ττω'·ιιιι€γ 8ιιιο.όιιΓοιώ;ιιι ιεΙέιι νόΙτ..

134,. ι·. π. ;Κτ488ΛΐΙ Ταιβέι· (ΠΌΚΟ)κ ωιωδ

  

: - Νόιιιετ ιοι·θέ8Βιιιι ΜΜΜ Ι)εέΚεάΒτι ιιτέιι1523·ι

-° τω( εί::.τ. νοι.:Ρωτι ΡισίοΙΤοτ, οτα ὅεἰΚΡιτιἰ·

; Ἐετιτἱτεἱτιο Βιι!έει Ματ. Με”, ΟτιιτιοΙΙ.Μ ιιγΟΙΠ=ι

τεττεΙτ.νιτέτι. 1577·-άιΙτ ετα. '· _ '

1η.ι. τ. 9. @ετ/Μ ο. ΑΙεΙτΩε. >

143,. .και ΒΙΕΝ.Ε8. οι0ητιιε ειέξιω, τι' τι.

. ` ττ5Ι πι” ·
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röl úgy állatiák, hogy Magyar lett vólna, tes

tében igen kitsiny, de tudománnyában nagy.

Élt a’ VI-dik Százban., Rómában Apatur vólt,

a’ Görög és Deák nyelvekben tudós. Kezdéttc

az efìtendöt мышц; а’ KriPcus lìületél'e eli

tendejétöl д' Kerefztyének közöttleg elsŕ'iben,

a’ kit az után máfok követtek. Ez találta az

Arany lìámot-is, hogy kelljen fel találni mikor

efsék az Hufvét, egybe lìedte a’ Kontziliomok

végezéfeiket, mellyeket az _ö Neve alatt ki

так a’ Tudófok és ötet igen el hírelitették.

156. r. 3. Lapiantzki. o. Lapsántzki. Ezt költött

`.

163

den-való tanúláfa'után a’ Fránkfurti Akadémi

Ne'vnek' mondiák nemellyek.. tna'i'ok valóságos

nak, akármellyik légyen, hiteleßë a’ maga irá
 sát nem tette, fea’ dolgout, mellyet óltalmazott.

LISZNTAI Intze FERENTZ, a’ ki-is Enye

án az holott negy Erde'lyi Deákokat l`zokott

tartani a’ maga kö'ltségén a".Pruiliai Király, i

gyekezte tökéletelèégre vinni tanúlását. Bo

tsátottfott ki egynagy és"'î`zép ряд/[таим de

Sinapi Parabolico v17363-3ik-ei`ztend. mellyben

fzemlélteti azlíten'Ek'klélîájának e' Világon
való el _teriedéséla Amiak utánna az Ultrájek

tumi Akade'mián folyta'tván tan't'llâsát difputált

aia Epi/ian Cari/ti _My/naa aa' П.’ сот. ш. 3.

az Voget Albert Profeil'or alatt 17'37-dik efzt.

Viŕzfzá )Sven az Hazában Papi Hívatalt vifelt

a’ Mélt. Bartsai Gergely Ur шимми: on

nan vitetett a’ Dévai _Nemes Ekklëlìába, mely

ben a’ reá blzatott fáfárságot az Húnyadi Trak- _

tusban-való Efpereitsé'ggel egyi'itt hiven gyd- _

korolja. ' ` a _

1 = . - 165

`
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т. 23. МАКЗ/Ц Óœ PÉTER,Be1gyi¢mban

való tanúláfa után, a’ Feiérvári Kollégyiomban

tanitotta a’ Szìlráft, ’s Theologián, az holott

~ 1 628-dik eiìt. адов: ki ieles Difputatiot de ffii/ii

165.

ficatione bominis peccatori: comm Deo.

MALNf/sl LAsZLof ugyan »Málnáfon

fz'úletett, Tanúlását pedig folytatta amaz ál

dott emlékezetü Bethlen Kata Ur Aszzony,

néhai Római Sz. Bírodalombéli Gróf Teleki

Jósef Ur Özvegye kiiltsége mellett az Enyedi

Kollégyiomban. î тата]: az után Hollándiában

a’ Leidai nagy Ãkadémián. Az Hazában {zol

gált Jó P_átronája mellett annak haláláig, melly

vóit 1759-dìk eiìt. Annak utánna amaz jó

lelkü izelid Tanáts Ur, Gróf Bethlën Imre Ur

ö Nagysága mellett annak-is haláláig. Attól

fogva pedig az R. Sz. B. B. Gróf Teleki Láfz

ló Ur, a’ Tsáfzári, Királyi és ApoüoliFelség

nek 'fanáts Ur Hive, és Erdélyi Fö Pohárnok

ja ~’s Arany Kóltsos Komornyikja mellett„vi

feli a’ Kriüus Követ§égét jó lélekkel ’s nagy ha

fzonnal. Botsátott Világra a’ Fagaraiì Temp

lom felfzentelterßfe alkalmatofságával egy arra.

ìntéztetett Tanitáft: Тетршт Triunitatis. Sz.

~ Háromság egy Щеп Temploma. ( men

Sanita Trias Domus Мс tibi Sanôta e/î; питие па

Et ша confer'ua Dogmata, Sanity Trias.

Ezen kívi'il egy nehány Halotti Tanitái'okat.

768. г. 24. f. ь. MATTMS гав/ша vala.

mint a’ Feiedelmek között Máttyás Király a’

maga idejében leg ditsöségefebb vólt; úgy (zin

tén a’ Tudófok közöttds leg'böltsebb. Timi-~

„ ‚ I пасса
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tatta az Atyja паду ůorgalmatofsággal Vitéz

János által, a’ ki az után lett vólt Váradi Рёв—

pök, Máttyás idejében рейд Eiìtergomi Érfck.

Tudófsága't eléggé ki mútatia a`z ö nevezetes

Bibliotheca/'4, a’ mellyet: hogy jobb móddal ál

lithatna fel, tai-tort Едете fzéllyel XXX. irókan,`

a' kik az ¿i iìámára le írnák a' Könyveket, az.

okra ifmét egy ki'ilömös Vigyázót, a' ki Íìám

ba venne mindeneket, hogy hihákot ne ejtené

nek. Sok Levelcit, mellyeket n’ Római Pápák

hoz,~Királyokhoz, Fejedelmekhez irc Märtyás

Király, ki nyomtatták Kafsán. 1743-dik éŕ'zc.

r. 19. Ноты. о. Horhi. ‘ `

278. мшотш ММЦЕЬ, паду масётдсгкщ

а’ Tudományokban fel állitatott Berlini Kira'lvi

Tárfaságnak nevezeres Tagja, ki-is az I743-dik

ci'zt.. való Táborozàfokban a’ Felséges Aiìfzo

nyunk Hadaiban mint Mátémátikus jelen vóít

és dítséretefen Íìolgált. Béi Máttyás Magyar

orŕzágot elö acló Híftóriáiába Tábla'kot kéfzitett

az агга tartozó Mei'terségnek Regulái iìerint.

Avagy tsak merg-említeni itt illy nevezetes em

bert iìükségnek tartorn; ha fzintc'n bövön kil.

iönös íráfait, tselekedetcit; és életét le nem ir

hatom is,nem lévén azokat: kitöl ki tanúlhai'sä.

179. г. и. MISKOL TZI Is пот, РагаКоп са

núláfa után a’ Késmárki Tökölyi Sebestyén i

' gen gazdag Uri ember ñiaival Tökölyi Ifiván

па! és Tökölyi Miklófral kinderen а' Német

ori'zági oskolákba, laktanak bizonyos степ

dök alatt a’ Páréus kcze alatc Heidelbergńban,

мы jövén Iůván meg-házafoclmc, Miklós

az Erdé

l
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az chlélyi Feiedelem Udvaràba ment, Miskól

tzi Iüván pedig Tartzali Pap lett 1608-dik efzf»

Ez ki'îldött egy Magyar Grammatikát Mólná?

Albertnek mídön a’ Magyar Grammatikán dol

goznék Márpurgumban.

ч 180. -r. 22. Митю/{им о. Rittershuiius.

181. r. 27. Angiia'ban. o. Ámbergában.

194.11'. 25. Hunmis. о. Hunnius.

Q02

215.

'l'.

218.

229.

. r. 27. (Леонтий о. Okolitsnai.

r. 29. t. h. Cltardus János lett Szebeni Pappá

1602~dik ст. 27-dik Febr. talám András en

nek ñia vólt. Запах írta a’ maga ideiebéli Er»

délyi dolgokat. ` .

r. 25. Enyedi. о. Eningi.

27. t. h. és`Feleségnek.

r. 29. käzöttök. о. kòzött.

г; 26. дыр/51 M11-Mm’. visit с: Barr.

y fán Pap 1539-dik efìtendö tájban, mídön Bart

237.1». 25. s/ISVÁRI сивым Nemesem

fa Vároli'a reformálódnék. Stökke'liur Lénárt az

Oskolában, ö pedig tanitott az Ekkléfiában.

Ez követte tanitáf'aiban és ki adott íráí'aiban

Mélánkton Filepet, mint Stökkel az indúlatos

kodásban Luther Mártont. Ez betsì'îlettel iìól

lott, irt és ítélt Zvingliufról, Kálvinufról, ha

mindenekben egyet nem értett-is vélek. Tsen

defségben-is vóltanak az a’ tájon Reformáló

dott Ekkléíîák mind addig, mig Grávérus Al

bert vitetett a’ Szepeí`ségre1595dik eût. ’s 0n

nan a' Kafï'ai Oskolába tanitani, a’ ki nagy in

dúlatofságokkal folytatván a’ dolgokat, fok zür

zavart tsinált.

ber
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ber Szüléitöl `Vette eredetét, de annak~utánna

a’ ferényen való tantilásra adván maga't jobben

meg nemeíitettef Tanúlt Vite'bergában 1562

dik elìt. és a' Német orlìági más nevezetes Os

kolákban , kivált a’ Gòrög nyelvet igen iól

' шага; 'Lett Vólt Váradi Pappa, ,ielen-is vólt

.is

a’ Váradi nevezetes .Difputatzióbam melly já

nos Király idejében 1569 dik elìt. hat napokon

tartott, 7s `ki-is nyomtattatott. .

ЕВЕЗТЭЕЁЫ АМВКПЗ. ЗеЬаШапиз Ambro
flus. Vólt ez Késmarki Fö' Pap nevezetesl ta

n'últ ember a’ XVI-dik Száznak a' végén e's a’

XVII-diknek az eleje'n, nagy kedvefsége is Àvólt:

a’ Tökölyi Urak ’s más Fö“ Rendek elött. irás

fal óltalmazta a’ közönséges tudományt Grá

vérus Albert' ellen , a’ ki akkor Magyar or

fzágban indúlatoskodott. Velìekedtek a’ Ke

rejftségr'o'l , Ur-I/atsorájáról,~ a’ Kri/ìus Szeme'l

мы, és aa Breadman-aan indamanyra. Еду

más ellen Kònyveket botsátgattak. Mitsoda

forró indúlattal folytatta Grávérus ezen vetél

kedéü, {пед—песик Könyvének tsak tituluí'sá

ból is, mellyet ezen dolgokról ki botsátott _]é»

náb. 1618 dik ей: ‚4. R. Absurda absurdarum

absurdißîma Calvinißz'ca absurda.

257. a. 3 sZEGEDI GYÓRGT Barat, adora vi

lágra Dévai B. Máttyäs ellen egy Könyvet,

mellyet nevezett: Rndiinenta валит. 1535. efzt.

SZEGEDI Le'na'rt FERENTZ. Született Nagy

Szombatb. Ért Vátzi, az után Egri Piifpök'séget,

írta Deák verfekkel aÍSz. Margit Szi'iz dítséretét,

mellyet _n_eyezett: Concba Diva Margarine. - -f

. 265.

,_...AA _LH-«fl
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:65. r. 12.A SZEREDAI ANTAL Infolatus Pra-¿

~ poli-tus Major &c. botsátott Világ eleibe egy '

‘ Könyvet Foliánt formaban a’_Törvényk_eze's

nek módjáról, melly igen hafznos .és 'fzükségég

illy titulus alatt: 'Iripartita Praxis judioiaria fa

_crorum in Ungaria 65'“ Tranßl'vania "Iribunalium,

1 то.

:84. r. IlIatkó. o. Makól

Mezö Vásárhelly.

288. r.__12. _TELEGDI _yf/Nos; eliîaiam arról

efméretes, hogy a’ régi Székely vagy Szithiai

Весит-Шт egy Könyvetskét Rudimenta neve

zette] a’ XVI-dik Száznak vége felé. _ _

307. г. 1. TS/ÍKI MIHÁLT, eleinte-Gyúla Fe

jérvári Kanonikua, az után ll`abella és Щи Já

nos K. idejekben fok idök alatt Kantzellárius.

312. r. 26. TSINDI `‘ïÄNOS ki és mi vólt nem'

tudhattam ki tanúlni: azt látom hogy Bethlen

Farkas a’ maga Hiltóriájában ennek irott Hilto

ríáját emlegeti. l »

292. r. 13 Tikányhól. o. Tihanyból.` __

300._r. 2. Galeati M11-tis.‘~d. Galeotî'Martii. _

305. r. 2. Peta. o.-Poëta. _ '

314. r. 11. TSUD/I MIKLOS, Nicolausde Mi

yrabilibus, fìületett Kolofvárt, élt1493~dik ей

tendö tájban. Irt egy Könyvet az Idfvefregre

‘valo eleve El-rendelérrìil; máit az igaz Bóldogsa'gról.

313. r. 27. Gerup. o. Górup.

329. т. 9. VITÉZ диатез. Marryaa Kiraiynak

gyermeksc'gëben Tanitóia., lett vólt Váradi Püs

pök, az után Eíìtergomi Erick. Máttyás Ki

_ __rálygalattomban ki akarván forditani a’ Király

' `; . _ ságból
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ságból, magának fzerzett Veiìedelmet. Tudós

és Tudófokat fzeretö ember vólt. "Ногу jöven
абс tudont, az: innenv akarják ki hozni: mivel i

egy Palotájába le feûette, vólt a’ Magyar Ki

rályokat -rendcl Ia" maga idejéig. Máttyás Ki

` rály után pedig feñetetr: egy Királyi Székben

fzúnyodozó embert, mái'od rendben egy Ki»

rályt, a’ kinek lábai elŕitt tiiz futkofott és az

cnibereket meg ölte. Harmad rendben két rne

zltelen embereket, kik a’ M. Koronáért melly

мы): alare beven, мышек, De heéy ша.

_te az az 'Ori'ìág iövendö állapotiát a' tsillagok'

llaráfokbol, а’ ki a’ magára következö vefzedel

met által nem láthatta. Vide

Purpura Рапид р. 23 У
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Vetus Dacia 31

Ujfalvi Imre 323

VÍEÉZ LáfZlÓ 329

Unzius Lénárt 329

‚Пиот Baiás 33o

` Uriás Hittéus 99

. Z’ f '

Zabanius Isák ' ' 336
Zeredna János À33o

Zermegy János ` « 331

Zilahi János 331

-Zolyomi Bóldisár 332

Zrinyi Miklós 33'2

333Zvonarits Mihály
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3. Ь. 1. 4o. Inprianleg. lneptias.

6. b. l. 54. щам. l. lniidiae.

7. l. 39. fœminaruml.feminarum

9. b. l. 1.`frœnzim. 1. frenum.

12. l. 19. frenata. l. frenata.

16. l. 16. март, 1. Adelphi.

56. l. 44. Alinur. l. Alpinus

65. Ъ. 1. 51. 124.1. 55.

136. l. 27. conuexu.1 connexu.

155. l. 36. ag'mina. l. agnina.

160.1. 49. {фа/{шил 1. infutus.

246.1. 1 2. Нет 1. lábravaló, gatya

323. l. 27. acere. l. Facere.

349.1. 31. Mandragora. l’ Man

dragorae.

. 1. 55, Мити. 1. Manes.

VÉ

494 l. 20. Hitetjègnì. l. Hitetßeglü

5cc. l. 7. faule. l. fcalae.

. l. 25. лифта. 1. fcalprum.

501. 1. 5. Lingfue. l. lingvœ.

502. l. 45. lyre. l. lyrœ.

 l. 4g. Зайти. 1. Sciurus.

522. b. 1. 3 з. Grœtiam. l. Graeciam.

5 33 . l. 21. Батат. 1- Leimánt.

543. l. 37. Superfœto. l. fuperfeto.

576. l. 5. Иже. l. vai-œ.

539.1. 56. Eruginir. l. aeruginis.

600. l. 46. iAgiojim'andr-um. l. A.

gioiimandrum.

6oz. l. 26. Bucla. l. Buda.

 l. 39. Cada'. l. cadet.

608. l. 56. Pießarx'ur. l. Pìfetarîus.

61 1 . l. 28. Vumpirili. l. Vampixiì.
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Prefer PÀPALP.. FERENTzaak

a’ Könyv-nyomtatäs’ Meûerségének 'Ta

lálásáról , és Fqutatásgîrgâl , a’ T 6T г А L U s t

KIS Mimi-ó s’ вмещает irott

ï „__-q „ту к; мы

i_„_e_~'~~_;;~‘.f r-flz M1@wìœ¿¿„f _

Mind az Magyarń'Orfzà'gi» és Erdélyi

Könyv-nyomtató Mühelyjekte , és Капут:

nyomtatókra; mind nev'ezetesen a’ T61

pAmst Kish/inmós’ Véletérevr ’s jó einléke

ietére твид fzük'séges- és emlékezetes

[_ '_Dolgo'kkal bövitvén Vil'ág1 eleibe _újab-ß

" a.; _' _ banld-bòtsátańi kiváut

г. TSERNATONI

B о D _P _1t-_T Е R.
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APPROBATIO.

AZ igaz Hiilóriák a’ Régiség’ ho

mályja alatt meg-avúlt Dolgokat

meg-Lijitják, és mintha той lettenek

Vólna, fokaknak nag-y hafznokkal az új

шаг: Fiaìt és Lez'myit azokrainódo

fan tanitják. ‘ Illyen jó Hiiióriát dol

gozottfki nem keve's fzorgalmatofsá,

gának bizonyos jelekben kì-tündöklö

meg-mútatásával e’ kisded Könyvnek

Tifzteletes Tudós Irója: Midön a’

Bóldog Réformátziónak Kezdetétöl

fogva fel-állittatott Orthodokfus Ма

gyar Püfpököknek _nem tsak egy ŕmás

utz'm következett Rendeket irte-meg;

hanem ennek-felette, azoknak idejek

ben
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A’ Terméfzetben ollyan ritka à'

аж: „ FENIKS Madár, hogy az tsak egy, mi-p

~ kor [скида töltött-eì, me «тёщи, a’ féůg

«Фен, mellyet jó illatú drága {так zámokból МЕЗ—

:ett magának a’ Pálmafának ágai közzé , meg-égvén

a’ maga. мамаш újjitja~meg magát. Erröl mon?

dotta Ovidiu; .~ Una ф, quae трат, /êque ipsa re

ůminet ales, Mi'mshogör CZ i%en шт, az Iûçntöl

különös ajándékokkal felféke тесен: Embert ‘ñoktálç

ahoz hafonlítani. Mélzínleton Filep a’ maga idejéberl

mondatott közönségefeń ‚ az .értelmefektöl Pbocm'x

Germaniae , -Némçt-Orfàág Féniksénelç. Söt ezt a.’

Успеха-15 irta vólt пёщта1а1с1:‚1\7и11а ferent шип jì- -

cla лит virum. 'Több olly Férjñat még a’ jövcndö

зав-15 nem íâül. A’ Ma yar Nemzetben, a’ Könyvr

nyomtatásnak meßerség ben, a' Betü-metñésre, 611

@ma , kéáiréßrç сшиб мрад-шью; közöcc,

‚ ` " оЦу
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„wenn .

olly, igen ritka Feniks vôlt TOTFALUSI KMlK

LCS, hogy- б a* maga Koldsvári féfàkében a* ha

landóság’ ti'rze által Íporrai Шуба-5 meg eddig az ö

hamvából más nem ujúlt. v опу nagy tökélleteíség

1e vinte vólt:l a* вылетами meiizerségéßa hogy

még eddig az igen tanúlf: Nemzetek között-lS l’

.Izemnek kedvesebb Beti'eket: неймет nem Шагай:

noha immár LXIII Eitendej'e el-tölt az ö Világbôl

való ki-múlásának.' Igen ritka., drága., és különös

Kegyelmeivel ajándékozta vólt: meg Щеп внес, ¿Í

ń -is fegiltiette` ö Felsége hogy P_élda наши-то

а Magyar Nemzetben, ha fzemeinket fe1nyitván

fzeml'élni akarjuk ö-benne mint: valami világçs

körben az Шишек tsndálatos tselekedeteit es vég

hetetlen ,Iósaîgátz Yégyük elménkre azt , ЬОЗУ- Ö

eI-ment Нашими olly végqel, hogy az живёшь;

in tanúlván шсйп a" Hazában a’ lìokás Eerént

Pappa' légyen, Holla'ndia'ban taktában pedig a’ Ma

gyar Biblia” ki-nyomtatásában , mellyet akkor lìáir

dékoznak vala ki-nyomtattatni az Erdélyi Réfol“

тёса Ekkléñák, vigyázna a’ Nyomtatásban meg-69

ni ûokott hibáknak el-böröltetéfekre "s ineg-jobbita

tásokra. De Jô' Embereknek tanátsokból гей vette

magát a’ Könyv-nyomtatáshoz fzükségesképen meg

kìvántató minden Meiìerségeknek megtanúáfokla;

>mellyekben olly hamar- elö-ment és bóìdogúlt, hogy

mei-ö lñen’ Munkája vôlb az ö-benne. 1681-118:

Efîtendöben kezdette ванты a"Betü öntést és kéäi

tést,«látván` abban magának jô elö-menetelét ’s kön

nyen tanúlható kéůsé ét, azon Efìtenclôben foga

dot-c'magának' a’ Metêésre Tanitó-Meñert hat 1161

napoha kétáiáz вопле-шесть а’ kitöhélàre-vé'

vc'n
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ш Q/ Жди

_ 'oily/_en vele eeen TÓTFALÚSI мшьоз e'

Magyarokhál, núm: 'Frobénius, Oporinus a’ нем.

A‘tufoknäb Hemicus Ste [запил a’ Frantziäkná1,_ Ma.T

„или: az Olañoknái, лишит,г Eliefvir, jansom'us a'

Belgäknál ‚ Bombergus a’ iSidóknak a’ Venetufok

ìiál; налет е2 шуты vólt elébb-való, h'ogy nem

туда—61 maradott gazdagsággal folytatta a’ Meíïen

séget; hanem a’ _maga metfiésbe'li Meßerségével ke»

reste а’ gazöagságots,l ’s folytatta köz-haûonra a’

Eükséges jó dolgot. Méltán meg-érdemli azéri: а’

Гёпде: nevezetet; meliyröl azul 'irja Seneka: Semi

guingentqßmò атю najiitur. Ot-iíáz выезды; 'alatt

'Egyiìep üületik. 'Kivännám én 'hogy nem öt-ůáz,

hanein öt, yagy bár taak 'ötven Efìtendö alam: Ш

letnék illyen Féniks Erdélyben. 1 7_0 z-dik Efiten

döben a’ magaPáImaÁgaLközzé Jóètselek'edeteinek.

jó-illatů ñifzerlîámaiból @122211801085121 гайка

bei) porráîvált игуан; de ,-még 'akko'r 'áz ö halha~
у таи emlékezetêre Airoti: Verseiben meg-eleveniteni

kivánf: Медиана: Doâior Vés a’ Nagy. Enyedi конё

gyiomban ‚а? Görög Nyelvnck és a’ Filosóiiának hi

res Tahitója, ` PÁPHI P, FERENTZ. Melly

Versek mind Kéz -iräsban ’s mind Nyomtatásban

kezembe akadván, holmi oda tattozó ìükséges és

{смектика méltó Vegyzéfekkßl lmeig'ff свезти,

kiváncam позу azo _ at; ez a’ ,DALÍÄE PîlOEiVIX

megeelcveiiedjék.

ЕШЬ i



l за эта e.:- й их а яг в; же #s

p3# 'as »is а; й:— sa» шт в в; яз aß xe,

_'. xs эх e ах {э её к: 1.a ах за: за: Sd

œääœïäïïîìïäïäïìœï y œ

f'ÈLÈTN EK KÖNYVÈ.

Мепуъе hemmt 'pénis ешьте

y `méltó Neve;

А“: тат-шт, ‘1U-bos,

MTOTFALUSÍ

K1 м -1 к L
U R А М N А К: i

€253* . . . . .‚ .

@KI-,_ minekutánna Hazájában Atifz'tefséfìg'¿Esi

mz@ jämbor' Szüléitöl ISTENnek “пешем

tett vólna, eisöben-is а’ N. Bányai Oskolá;

ban a) olly fundámentomat Vete; mellyre
i A _ Tif'zte;

a) Nagy Bányáu, az ott való Taliátsnak vigyázáîa

alan, a’ Réformágzió kezdetéröi ют, iiépeq

'yiia'gz'ó Oskola «бы. lgazgatta az;` х 54

` ‚ . „SS



7j

Вову mind az Ekkléflai, mind az Skolai ta

Tìfzteletes azon Ekldéíîában tanitó ISTIZN1

Szolguinak, kik 4gyermek'i fzép _e1méjétfze

meken tartották, tanâtsokból, a’Nagy Enyedi

Kollégyiomba jövén , tsak hamar annyit épi

te, hogy mind ott ymásokat ditséretesen ta

‚ níthatna, Ь )> mind yOrman ki-meńvén a’ Fa

‚ garaíì Ízép Üskola igazgatáfa rendes Шиш

1a1reá bizatatnék. А’ hol-is fetény fáradozásä

‘val аж érdemlette, hog'y ama’ bóldog emlé

kezetû Нокп IsTváN Erdélyi Réformàta Ek

kléûák’ ditséretes Püfpökjök, ki gyermeksé

gétöl fog-va efmérte, fzerette, *egéf'z' módot

kerefett benne, поду Cz Hazájâban Шуеп

1`zépen nevekedett Ринга , az idegen orfzág

béli Akadémiâkbàn, hafznòs gyümöltsözésre

öntöztetnék. yMinthogy pedig kegyes indû

latja egéfzen Hazäja’jávàra intézte vólt ша

gàt, fotg'atnì kezdette elméjében, mìvel 11312—

nálhatna többe't; làtván Iltcn’ Kegyelméböl,

nitás~
 

EE't-ben KoPáTsi IsTifáN, és àkkor Ott nem

(зак Deal:~ hanem Görög Nyelvet~is tankot

tak, ’s a’ шансы: Philofophiát és. Theologiát.

Ех От. Ba/ilii Szikßaaz' edita дн. 1576.

12) Епуеаеп 5’ -felsöbb плавать”, штпаешща

‚Рг’лесерттёеог vîfelt nagy hafíonnal: igen 361

»_ 11s шага а’ кЫзйГоКаг. ‘ "

l



litásra; alkalma'tos Személyjek bövön vólnêul

nak , azoknak fziikséges -Íegitségekre a’ Ty.,

[задарма-1 nemes Мент-56313 adá magát,

nem tartván idegen dolognak fzép tudoa,

mánnya mellé azt' a’ Meûer'séget tàrsúl'ven-i

ni, fok _tudós Typographufok’ példájnkból,

Еж ‘pedig olly’. 'fundamentomon'veté-fel,

hogy a.’ пека meiìerségïi‘_ Betüametfzést-igy

тез-вашим, hogy azzal Hazájaban és Метя

zetébíen а’ Кбпу'шпу'ошшгйзпак egéfzI inód@l

jat minden réfzeìben megaerösltené: hogy ne

lenne fzükséges çzután a’ Bet'úket más Or-i

fzàgból _ide Vai-ni; hanem innen-is máfuvâ.

akármi Nemzetben yaló Typograpbifít böviti

hetne. De ç’ kegyes па y jó fzândékàban,

hogy egéfzfzeli a’ mint внеш: Vólf, elöa

mehetne, fok~féle akadályokmeggféttolák, kia

váltképen a’ fúlyos és klnos nyavalyàk; mel-i

1yek tagait el-ejték, és egy néhány Efztena'

dökig e’ fzép _ritka Mnnkjära alkalinatlannâ.

tévék; és Végre nyavalyâi Шёл): fogydogal

ván e’ Világoskodó gyertyii, Hazàjánitk ’s

Nernzetének nagy kárára", Szerelmesinek

Székely Ma'ria Afzfzonynitk, (kiyel-is щам _
12. Efztendökig tsendefen éh.) és ЗИМ ,

’s Ялту, neveletlen Arváìnak nagy keier'úa'

ségekre noz-dik Efztendöben, Böjtmás-hita

' ' ’ А 2 ' Vinili f i



wml; шт нарзан, Életénék L11-dik Erz»

tendejében fzép fsendefen el-aluvék.

Utólsó méltô tìfztefségére és ferm-maL

radandó jó emlékezetére Magyar Verl

fekkel ki-adatoçc, .

А’ N. ENYEDI KoLLEGYIQMBAN.~
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ЁЁЁЮЁЮЭЁЁЁЁЭЁ ЖЁЁЁЁЭЁЁЁЭЁ®Ж®Ж

PROFESSOR PAPAI P. FERENTZ’.

V Е R S Е 1.

$555 1.

b5 z ISTEN mindenüi e. mindenben мак,

P5 33 Ember’ elméjében pedig игуан féulik; "

в? ElmésMeikerségek ezt böltsen befzéllik,

'_ Mellyek az Emb`erek kezeket fegéllik.|

а. Mert a’minek dúrva vólt elsö Kezdete, 1)

Az Emberi Elms addig köfzörûlte ,

Ногу dífzesb és kellöb formán kedveltette ,

.Az elsö nehéznek köñyebb’s fzebb lett vége.

A з _ 3..Nem

I) Немые. А‘ Meûerségeknek é's egyéb dolgok

f пак-15 eredctek és kezdetek nem ollyan так

а‘ mint Eoktálc azok ál-lami, a’ kik 'minden `di

‘ tsöséget zijden-‘1216’ ìdönek tulaidonitnak. Uj

ságok azok как némell'y. Orûágokra nézve;

de máfokban meg-vóltanak, P. О. A’ Рая/га

рт, és Puskával-való éléii találcaEnrópában

1386dìk Efit. tájban, Sibarim, v. Анилин

Kon/Mmm, v., Swartz Berthold Barát; de már
_ az elött 55 5-dik ЕЙ. Kallim'kusv tanìtotta a’

_ Görögöket (ей, а’ ki салака vólt a'. Saratzé

погонь

 



3.Nem épült 'egy пар ïn'eg még таза—15 Rama', 2)

А’ mikkel Аида/{ш meg~fzaporit0tta,

Romulus elsöben még -nemás álmodta.

Késöre vett eröt a’ Tanáts’ pompàja.

` 4. Az

hiifoktól, azok ì'fmét a` _Kinabélíektöl. A’

Mágnefiel való éléß: az hajókázásban 13cm-dik

Eñt. Ytalálta Goa _]a'nor, Amalñs nevü Város

ban; Prima шт nobis ффят Magneti; Amalpbis;

már pedigr _5o._o_dik Ей: azzal éltenek a’ Sa

îratzénufoki a’ kik vették vólt a’ Kinabélíek-_
töl , a’ kik 1égtöl~fogva gyalco'rlottaik.`l

' Vóltanak ollyan inelìerséges'találmányok-is;

I mellyeket ma nera tudnak az Einberek. M:

‚ nem танк kéfàiteni a’.kala'pálható üYe'get, Vi

tr'um malleabile; a’ тёпёшш‘тгьти: ‚ТвЫгйгд

nak Vitt .,'vòlt egy yalaki; ile. hogy til-ne ña

_/ poritaná ’s az arany maga bet'sefségét'e’ miatt

el-ne velàtené, _meg-ölette. ~ ` Nem tudják ma
a’ 'Filonfufok kélîitenìl "а’. 'Tengeri-tììzet, mel;

Iyer печенег: `vôlt7 Ignis Стати-пай; ше11уе1

a’ Görögök n_élia meg-,'ijeñtették a’ Magyaro

`kat. '_ Nein спады: ma kélìjteni azokat a’ 121111-`

telen _égö ésyilágoskodó Lámpáfokat; a’ mi

‘néfnücket 'találftanak `aů Tilllz'ola és máfok’ ko

porsójpkbang _“mellyek mihelyen Levegö-ég

‘ment reájok, ‘Ifnir'xdjárt -el-alnttak. ` ' l `

2) каш. Дёгп‘здеш litán 'az Ég alatt leg-hirefebb

Város, a’ Hiiìôriákban Róma Várofsa; melly _

fundáltatott Vilá'gf’A tererntetése, iitán 32 3 1-dik

ЕЙ. Nevezetét 'vette ez _Roma-1515` az Епё

ás’ Feleségéröl, чаду МЫШЦЫ Leányâról, 7
v _ к ' 1f.' .a-k .A' _

_ L' l



ь. Az Iüeni Elme emberi elmében

Tsudältatja magât; mert minden mindenben,

Fü-fzálban оЦуашВ'Ólts mint tsíllag fzerzésbê,

- Nints bizonyfág nélk'úlfem nagybìmk ki'tsìny

i. Az Ember’e1méjétpedig a’mínézi, (ben.

' A" régi Pogány Bölts e’fe1`öl ezt hìIzi;

Nem egyéb ez hanem Iften’ Lelke wfzz', 3)

Е1ше munkäjának fem hofzfza fem végi.

5. Iüeni Elmének elménk hät t'úköre,

Ebben tsudàltatik az ö Böhsesége;`

Ebben làtfzìk mind hatalmas tehetsége,

Mindenre érkezö fzélnél gyorfab fzele.

7. Szép ugyan Iñennek minden teremtése;

De kettös mértékben van e’ dífz Emberbe,

A 4 ` Mert

vagy Катая-161, .Romulus-'ról3 még nem hatá.

:ozták-meg a’HiPcórìkufok. Ezt, mind a'Ró

mai Imperátorok , Tanáts és más Orfìágok

nak gazdagságaìkat el-préágló ’s oda bé-hordó

gyözedelmeskedö Fejedelmek, Mártzellufok,

Scipiók, Pompéjufok, igen meg-ékeütették;

mind pedig az igen ditsöséges Auguûus Tsá

Ей: drága épületekkel meggfényeíìtette. Tra'

ja'nus az Erdélyi gyözedelmének meíìerséges

Oûlopával hirefsé tette, акции iukább Sz. Pál ‘

oda küldött Levelével.

3) Lelke réfzi. .Az Irás,úgy mondotta Ißen’ петр

zete. Tsel. I7. if. 28. Е22е1 a’ iíólláfsal pedlg

éltenek a’ Pogány Poéták; Aram, катит,

Homerus, Epímenides, és máfok.

4) Мг!

 



меть едут: övé ‘ŕ Тибр Qkœ. @knee

Ov-é aandelëtellì ki~bafzéîllô wlw-_ 41
I ` д 8. De;

4) Nyelve. Az értelmefen fzóllô nyelvet adta az

‚ ‘ ' Mien 'az Embereknek, Вову. Ienne nálok az

okoskodó elmének що1шйс$ад és a’I ûivnek

штаб tábláia. Olvafunk „дважды a’ His

tóriákban olly oktalan és` étzékenység nélkiil

"való állaiokar', aff mellyek érrelmeferi 'ñóllot.

`так. Rómában Беты:- Sulpitzius Konful’ ide~

ìében, egy бкбг.ёце1ше1ешаикйёкопа; Са

’ae tibi Roma. Vigyázz rimigadra.y Róma. Pit

ìagora'st a’ Nefsus’ >iolyô-_vizeböl a’ kövek .fgy

kö'ûñnìötçékz_` '_Egeffséggel [Макаки Muham<

ìnednek Mekkäban létébeu' a’ kövek ш kia!

4(onták z Egéßéggei тетей- Profêtaja. Ak'vimir

Tama'sról irják; hogy ö ment egykor. Albertus

Magnúih_oz,_a_’ ki ötet a". maga tanuló-házában

h_álatta; 'az holott a’Krii’cus’Képe éitfiakameg

iióllait "s_az't rnonfdotta: Bene de. те jiripßsti

‘Ib/ima, Jól-_írtál én'- rólam .Tamás. Mellyen

meg-háborodván mint ha az nem tiáta. dolor;

ett'vólna, egybe törte a?. fa-képet. Regge!

liáivân A_lb'errus "2’ Képet egybeîtörve , ш
fiiondotta: Harmintz. Efztmdök alatt. 'valo {Ниш

- :siggmat töŕted-egybe. Nevezetes a’ mit ir Lob

#mi egy Publikán таты; melly vólt az

Mauritziusé, a_’ Belgäk’ Fejedelmeké Виши.

han, 'hogy аи érielmefen hofàlàafon bieliélge.

tette` ’s a’. kérdéfekre темени ; minbha игу

an okoskodó. 'lélek lett vólna benne. De in

{rllßëhi humana. дать >Cap._xlxaìu. p. 427.
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а. De minthogy- a’befzéd nem ér mindeniìve;

Ногу mit akar ember közöihefse mefzfze,

Es мы lévökkel' jól égyet érthetne,

Befzéd mellé. Шеи az IRÁSTrendelte. 5)

9. A_z Iràsnak pedig nem mind egy Vólt módja,

‘ Mert els'òbenr ша]: viafzfzar táblfíkra, 6)

Nem vala melléje fem penna fem tenta ,

Hegyzett vas {tíiufsal irtanak :lzokra._

1_0. _Azután találtak vékonyfa hé'akat;

Kiyàlt. ditsérték az Едуёрютад‘ш, _ 7)

А 5 " " Ыйцэ

5) Az I_raßv пшене. Mikor kezdödött a; irás’

" Meiiersége? Annak v_égére bizonyofoii nem

lehet marini. Нет 0k nélkül шиш; azt az

értelmet fok Tudóiok, hogy а" МбГез _eiötç
élt llïrtiberek,~ Pátriárkák ,_ ' jegyzettenek-fel vhob4

111i.. fükségeâ дырка; az ö Maradékjoknak

hafznokra ', ’s io'vendö tanúságokra. lob naa-_

ga-is Жду iìóllott: Vajba ИМИ azt нажмите,

hogy az `énl {фант meg-z'mtmtnának ,j wis-penna'

'ual kö-fzikla'ra `metfzetuéngk Vóit hját akker irás.~
Mikor a’ Babell Tomya’: népitésére ké2ü_ltNim

16d, a’ tégiákra neveiket fei~i1atta а" regla-rsi

Iiálóknak, a’ ’Sidók költeményeik iierint.

SQA’ 'víaßfzas ta'blákra irták-le hzgyes-vaiïal afinar.

' gok akaratjokat , azokat bé-boritották gkötòt

tél: ‚ petgételték, ’s úgy adták a’ Követeknek

ho j фишек. Ka'kee neveztelç a.’ táblákról.

татами—Стай. ' ' ' _ _

7). так .Égyiptombim valamiPappírq; neviî' каппе;—

11i magaiságú тёща, mellynek a’ baia амид:

' / matas;

 

 

 



‘.Nilus’ nàdjaìról hântottâk azokat,

Ezekre irtàk-le ö akaraltjokat. .

1 1. De minthogy. ez Vékony és tartatlan vala,
Euméne: vmálít talála Pergamumba, 8)

Е’ pedig nem egyéb hanem a’ bör hártya;

Mellynek hafzna terjed foky Sékulumokra.

` i 12. Е’

 

r

matos vólt ап'а, hogy гей irianak. ‘Ugyan

'abból hajóköteleket ’s vitorlákat-is kéìitettek.

Az Nagy Sándor ideje tájban kezdetteuek a

2011 fa-hajából az irásra alkalmatosabb matéri

át kéfìiteni; de azon~is fenn-maradott a’ Pap

pirosi nevezet. A’ Charta nevezet úgy tart

ják a’ Görög ñóból xanga Egéfséggel ûá'rma

t zott; minthogy a’ Levelekben egéfséget ki

» vántanak egy-másnak. Aze'rt mondatott Cbar

ta Salutatrix, A’ Papirosnak rétçs hala fel-ha

fogattatván mondatott Рита-пак, és Biblos

mk; ez makönyvct, amaz árkoft téfien.

8) Eumenes az Attalus’ Fia, azért találta vólna

Pergamumban az irásra alkalmatos bör kéfiítéß,

hogy Ptoloméus Egyiptomî Király el~tiltotta

vólt a’ Papirosnak Egyiptomból való ki-vite

lét, ne hogy Euméues-is olly’ könyves há

zat üerezhetue magának, mint a’ Ptoloméusé.

Meg-vólt az irásra alkalmaztatott bör акта]:

elötte-is, tsak hogy Pergamum várofsában job

»ban tudták a’ kéliitését, és onnan nevezték

Pergaméná-nak.

. 9) A’



z. E’ dràga hártyàval ’mind addìg élének,

ша Pappz'ror Malmot késöre lelének, 9)

Рёррё tört ruhàból pappirost öntének.;

YMellyet m :t köñyebbé ’s óltsobban fzereznek.

з. Az els'ó idöben inég bçtü fem yalal, _’

` Налет Kfîdmur ülvén tengen'e hajóba, то)

Вега újsägokat Vůn Görög Orfzágba, i

Onnan általehata az-is Latiumbit.

`i,Íl\/Iert bofzorkänysàggal hires VénKa'rmenta, п)

` Kit Próféta Afzfzony-fzámban világ tarta,

Arkadiából fel ь kelvén,` Latiumba ' ’

Betüket és iraß maga fzaporita.

_ _ ’ 15.1gy.

р) A’ Pappiras` Malmot ki találta, és mikor? nem

elég vila'gos; de máx a’ NegyedikSzázban'

meg-vólt, hogy a’ 4péppé tört ruhából тишь.

ìák az iró pappirofsat.' _ "

to) Kaliman Vólt a’ Fenitzìufoknak Fejedelmek,

 

‘ ' Jósné ideie táján' ment vólt Görög Oi‘lìágba,'

és ott úralkodott; úgy шпик, hogy Kádmns

vitte vólna a’ Betüköt-is a’ Görögök közzé;

de шик az hogy elötte-isyóltakÉBetük;
lehet hogy ö ñebbekke' pallérozta'vagy iai-l

.mokat Eapo'tìtotta, mint Palamédesîöl-is »iriák

__ ho y a’ kettös Betüket самца vólna.` `

l1)~ Каплет. j Vólt egy Nikolìrata'hevezettel jö.`

" vendölö :ArchadiaijAfìfionß a’ ki Кий-теша

_ Пак 'mondatott a’- Carmenaröl ь 4hogy ö verfel
fzokott vôlt feleletet~ 'tenui ’s jövendölnì; iigyv

'adják-elö ь .hogy e’ vitte ‘v_ólna a’ Вещие:

мщьа. ' " ‘ ‘ ‘ ^

` `_ " ` 12) Kén



,Évrrr
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x5.. 'Ig fok Szâz Efztendök’ folìrâfa rendiben,

entleézzelz'rtalz nagykötés önyvekbê 12)

Deтамадуmunkásvólt,vólt olydrága bötsbë

lHbgy mindenfzegénynek nemjuthatott ebben.

16. Мёд Szenç PàLis félti vala, :ŕkönyveíß

’ Hártyàra, ki-.adott fok fzép irásait ,'

Оршей/аи ha. el-véfz mikor ir ö annyit,

Timotéusra bîzà az elfvitelít.V l

17; Fau« 

12) Kézzel {гиде azokat- a’ пазу ůámń könyveket,

а' mellyek шинами ‘a’- régi híres Könyves

házakban, Alexándriában ki többet ki kevefeb~

bet ir; del Нежели; ir fzáz ezer darabot a’

Proloméus Egyiptomi Kìrályéban hogy vólt.

Az Euméues Pergamumbéli Könyvesházábaw

Plutárkus ir két fzáz eze»:et._ A’ Ковши

pápolyìban, melly eLégeuL Bañlius lmperátor

alan., vólr мыт. ezer. Erpénius a’ Fefsá

na Bibliotékában, {зак Arabs könyveket hu

, fzan- három ezeret; az Abifsiniai Kixályi

ì Könyvesfházban, többet tizfzáz ezev datab

¿ nál.. Vide 'Fbeopbili брегет Bibliothec. Arcana

„I ; Меда. A" Magyaroknak-is ditsöséges Ш: a's

кишок, ebben-isfkîváuta a’ maga ещё с

zetét fenn~hagyni, hogyigeninevezete's Bib

liotékáe állthtbfal minden-féle hafznos `köny

veekböl. e E1» végre ‚тапок :ё1ет:ёЬеп. harmiùrz jó

„ накал, ä'kìk'igen, fzépen `leimá1k` а” Köuy

._ ‚ veket, mellyçket elarannyafan. felgen; шашек

. ‚ш ’s a’ maga tzímetével meg-ékeíìtve, капе

цеифа Vid, 101m' Huug.> Cap. Vflp.Í 9., и

на. 13.10



t7.> Каира)" Német nemzet azután (амида;

Móguntziában új formàkat gondola“,

Bik-fából faragott Betůket tsinála, _

Mellyet ofz'tán rézre ’s ó'ńraeis próbála. i3)

кв. Е’ bölts Meûerségben штата renßket;

De fzegénység mìatt nein talàl é'rtelè't;

Gutembcrg nagy gazdag meg-lâtvàn лепи,

Költséggel feglté ’s iig'y éŕék ‘végeken4

19. Járúla harmadik Seferur’ elméje, д д

Ki a’ Веса]: mellé Мате-она: 1е1ед

Kikbe elsöben-is atzél betůt Verne,Í

Azutàn beléjek ón berůt блине. _
l ` А 2011М14

[3) Ki találta a`Könyvnyomta¢ásnak Meûerségét?

`vefzekcdnek felette már régtöl-fogva. A’ >Si~

náknáimár más-fel ezer Efztendövel meg#

vólt 'az' elött ‘hogy a'z Elifopaiak fel~találtákl

Ugy шпик, hog leg-elsöben Háilemben .ta

lálta Laurentzius abonnes 4чаду Cofierus, és 'btt

nyomtattákfki az 1428-dik Efzt. az Палаш:

Grammatikáját. Az-utan Joannes ‚штат ÁI~

äntinában, ennck valami fzolgája e’ tiiko't

oguntziába közlötte Fig/i v.,Fimßus Лиона];

_eztöbre те; а’ ki fegîtségül vette miga

mellé Gutemberget.l Fauiìus mellé akadott

annakutánna Petrus Scbeßirus, a’ ki újiabb. ta.,
lálmányokkal ékeíitette ezt a’ mefterségü;P

mellyet látvân Fáußus, Léányát-is Kii/imdt

néki adta feleség'úl. Innen olìtán a’ Vénétufok

hoz el-terjedett ’s másfelé-is a’Könyv-nyoina

más Meßersége. _

14. Erni#



eb. Mìkormár ez mind îgy rendeseń meg-vala;

De az iré-tenta alkalmatlan vólna, ‘

Azon Зету а’дзйхп tentát találja, ‘

A` mellybe lmártódnék a’ myomtat'ó-lapta.

_21. два—каша]; módjät, nem-is hagyálc ebbe;
Sötállitjàk hàrman ltöl«1é11‘.=.tefségbe,

Egynéhányf~1§önyveket Világ’ cleibe,

E’ l_lVieíha'rség fzerint ‘ шлакам е1збЬ'е.‚. `

22. Eze: Négyfzáz felett ötven -1`zámlâ.lt';¿1ték,ì

Mikor e’ Mefterség így ki-mútatódék;

Elsi'3_l)_e11is_Y hafznát a.’ Németek vevék, `

SzomfzédNemzetek eztmég tsakhirrüiérték.

.23: De пеш fokà maradhata. e2 határba,

Tsak hamer ‘sé-hate fzép Olafz-Orfzágbn;
YKiváilt: Néppel rakott Velentze Városba,

H01 a’ Német kezdet Шагай f_zebb làbra.

g4. Oiafz elme vévén így e’_Múnkát kézre*

Наша: КбтйЬа-йз _frìfselve bé-ïile:

linnen Florentzia Városba belölle ,

Es'Neápolz'rba renddel ki-terjede. ’

25. A’ hegyeken által keie Galliába ,.

Vitéz és T_udófsal bö Нашими,

»Kine'k több Városi között Tigurumba,

Ugyan meg-nyomúla _fzép Bqßleába.

26. Mintegykózönséges Könyvek’Můhe1yéböl,
'50kl régi Paterek kelének-ki ebböl;

ДНОМ: ki-ràzäk molyból és fzennyböl;

E_s új ábrázatra hozák :1"régiböl.

и » 2g. Kö

l



27. Кб1`2б111 ezt minden Amerbakñíur-nak,.

A’ Balíìleai fö Tipografusnak,

Nem kevésbé a’ tudós Frobem'ur-nak ,

A’ hires Ета/тш’ lelki báràtjának.- 14)

23. EfafmurI fokat ir, emezek utánna '

Бок е2ег munkàkkal botsátják világra,

Máfok-is kezeket vetik e’ fajtóra,

« Е’ kohot melegen tartják köz hafzonra.
29. 4 Е’ МеЦегзё3 ofztán Abata Belgyiomba,

Elsöben-is pedig паду Lovánîumba;

Orman féfzkét rakà túl Holländiába,...

Holott reménségét ällatà jobb karba.-'

3o. Hollandus’ munkájn lön mindennél tifzvtàb,

Míndennek e’ munka fzemét tfc'nltì` inkáb,

Mlnden azon kapvân betsefebb és dràgáb.

Azòlta mindfeljebb nött nem pedig alább,

31. Ezek’ pçéldäjából -kí ki Orfzágàbam

Шуеп М111161ус emel, fzomfzéd Angliâlban,

Es uzontúl n fzéles Hifpániábam, " `

Meg-fzerzi Lengyelïis maga birtokàbàn.
V - 3,2,` Мм

 

[4) Erafmus nagy hl'rü паду tudós Ember, Világ.

ra botsátotta kéz~irásból а2 Augußinus , Hié

' ronimus, Arnobius ‚ч Hilarjlls, Munkájokat

Baíîlzfŕábau, és fok más çgyéb' könyveket-ís;

A’ magra` Irásai kìlentz foliántban vagynak ki«

nyomtatva. Párìsban 1 527-(111с ЕЙ; кй-пуот.

tatván a’ Colloquíum~át _24. ezeret nyomratoçç

`а’ Tipografus д ’s még-is 111111111 е1-1кб11,

is? M49



Μπέ)·πτ+Οτβέ8 τεΒΒειι ίΖεπνεά τιι68-ϋ

_ - ν _ τεΙοτΒἔιτ τ 15

Ροβάτ οΝοεΙέι-ωεέ εΙεόΒειτο2 ΜΒΜ;; τό

4 _Τ&Μ|τ Βόἰἰπί Μ. ίΖετ2έ Βίρα, νἔιτὸεἑτ, ή.

Μεἔπιιίιτετέι ϋ1Ν:ιΒγεέιεοε ΠΠ νό!.τέττ::

μ - ' - - :. 3Ξὶ ΑΜΠ

ω; Μπέττυ· ΟοβάδΙ:π απο εΙέτες Ισἱιοτιγοε Μ έε :οἱ

Ιτοτ Βο2τιι-Βό μ' Ι:ϋτην-ογοιττττιτό τοϋττε!Ιγετε

Α' ΧνΙ-τΠΙτ Εε'τιτιώτ Ε62ερε τέΙγΞε 1385: ΜμΕ

τειδοιη Μ" τι' Μτωττ ΙιότιχνοΙτετ τηοωτειιτόΙτ

να” Βέτετετιό να;;; Κταττ1τόΒεπ ΜιιΒγε1 Ου

ΕέΕΔΣΣΠ; Υ ‹ Μ _

Μ) @Μι Νεω τιιεπτΙΙπτιτοττι υεγετι το” Ροίοτιε

Βετο :και Ιεττ γόΙππι εΙεόΒετι ΤἱροετειΙὶεω στο

εΙϋττ€ιπ Βἰ:οττγτεΙ6τη τέΒτ οττ υγοιπωτόόοττ

1τϋτιγττ ε16ι1εω τοττὶύΙτ. Ι..6εμ·έ83ϋΒ ε'_81Ινετὶετ

@Με Π] Τείτετττετατοπτεμ πατώ: 82εεεΒοπ

15ητ>ὁὶΙ: ΕΜ τηωτπωτττοω ἡ '

Τ” Τςὶ7ϋἔ Βιἱϋπτ. Ετι5ιἱ2ὶ ΤϋτϋΙε Βέ2Μτ δέιτΙΙτηέπ

ΤεέιΕέιττόΙ τοΒετιετ:ε τέτετεττ :μμ-Με ΕΜ, ΒΒ

νέ·ιι πατώ: τπτ Μτέ2εέΒέτότ εωτωεω Τεύ

$έττ 'ε @Η ω οττιτΚνέτι @εφ ΒετἐττδΙ; τι'

πω), ΐ088έ8Βότ τοΒτι τπεε-ττοττι ΕΑΒεὸύΙτὲ στ»

ΜΚ εΙόττε ΙιεΙΙετ πέττ τυεε-Β€τ2ειιτε' 'ΤἰροΦ

@ΜΚ νόΙτήε Ρέρέτι !τόιην>τιγ6ττττΕτό ττ1ϋττεΙγ

ετ κνωτκ ττωτ Ώέτζε Με. 1576ωτιτ εεττ

&ι7φωττιτοττ τπτ ΗΔβτέτ ΟϋΙ: ‹1€ ὡαεἔ-έ νδΙτ-6

€ι Τὶροἔτέίἱτι, τεττγ τα Πτειεέ2 έΙΙἰτοττε-ίεΙ;

Μπι Μάμα ΜἱνετΒο7πτΜτἔΪ/:α Ρέτετ·-τε πᾶσαν

@ποπ πο” Ιτότηηπ;1τεμ θωρώ” 'ε ΒεττεΕϋ

Ϊ/ιἰτάΙπικ; ει° ΒειΙειεεει Πτει1ι ωεΙΙεττ ΗτΙΝέτι 13%

θΙΙι ΕΜ τέῇΒατι; :τε πιττἔεζτέ τό1ττι' ΜϋΙιεΙγ

 

έ$



¿3. -AzonÚr демпинг-35 erre rá Гите; i8)

_ Ersedi

és a? müäef; úgy Kolosvárt~is a’ Heltai-é:

meg lehet az-, hogy Pápán-is a’ Papé vólt.

_1592-dik ЕМ. Pmi Шт: пуоттшасосс egy

-fzép Könyvecskét Pápán az Ur Vaçso'rájáról;

mellyet ajánlott Török [Лида-пак, а’ ki Плов

káia vólt Bálinmak, ’s титек nélkül мы.

meg Bethlen Gábor Fejedelem aim.

_ Vóìt ай‘ё1еМйЬе1у Gizzingen паду Német

Ujvái'ban a"Battyáuì Uràk' Várafsokban; ‘a’

Battyáui Boldisár és Fia Регент ideìekben.

Beithe _Iíìván Réformátus ~ оп: va1ó Pap’ és

Püfpök’ Könyvei, a’ Kerefìtyéni Hìtröl és a’

Sákfamentomokról, Gizzìng Várofsában пуста

tattattak, 1 82dik Efit-ben. 8. R. 16m-dik

_ Eñt.. Imre тел; vólt a’ Könyvnyòmtató.

i3) Debretzent-is. 'l'örök вант Ыпа Debretze'n Và’

rofsât-is'; ’s ha ez az Ur fierz'evzcl oda Tipo

gráfiát, annak kellettlepni fogsága вши, ai az:

I§41dik ЕЙ. е1ёць Еп ezt игуан nem taga-

дот; de nyomát nem Итаки Legekñ Капут

ßyomtató a’ kit meg-iegyezhettem, 'Ib'rök мылу;

а’ ki 1563~`dik ЕЙ. nyomtatta~kì à’ lIWéliIEIS Pé-A

ïzer’ Innepekre válogarott Prédik'áczióit , 'és a'

Rómaìakhoz irott Levéire val'ó Magyarázatját; `

Számlálok-elô itt egy nehány Tipográfufokat;

‘a’ kiket «изд-ем мед-1е3у2ецет; hogiy vól;

' tan'ak Debretzenben az ìdö ñeïént:

‘1 5 6 3. T-örök Mz'bóly l 

I 56S». HQf/Jaîtef [аи/2154; пустит Magyatúl a’

. M. O. Dékrétumokat, és a’ Verböczl Törvéß

nye’ Summáját. A’Sa'àmuel ёзкцщуок’ Kíóny:

чес



Ετεε‹ἰ.ἰ Βάτοτἱ Ωί·υάπ Πι· -Ιιο€γ έττέ,) Ϊ/ῇὸῷΦα π' Νγο1τιτειτό-ιπϋΙιε1γτ νἰτετέ, (19

Α' Μει

νέιτ, ει' ΜέΙΙιπε ίοτἀἰιέω ίΖετἰκιε; π' νὲἔἰτι ε'

. νει€570Ι1: ΡεϋτειαεπΜι, Κιι_/'αεΙ Ηυ|Ι:αΙι:ετημοσπ·

. ΜΒΜ. 1 5.6 5- Με ΕΕΖτ-Βεπ.

1 5 π 5. !ίοακΙό:. Δίπατάε; τ6Ι:Μτε ΠεέΚύΙ ΕοΙ:τε Μ.

. τετιι1ὶ ει' πονά, έπάτηι: Ζ.ιιριιΙιι:,· : 5 γγ "Με

#ΕΕτ. πιεἑ-Ιιό1τ , π Οενε:εγο ί621111-αιττοττα ει'

. ΜϋΠεΙγετ. - · -

15ή·7. Ηυ#7ωΙτετ .ΜΜΜ Τἱ€ι1Ιι1ωΒόΙ-ναἱό νό1τ; 6ο

_ν61τ-ε' ε: ΒεΕεεΙυε:Ιε Βἰπ,°Ατγ]ειῆε, ν;ιεγ παπι ?

πω» Ιε!ν.:τ τω... 1584 Με. ιηοωταται-Μ ει' Κέα:

.. 4 η1Ρ6ιευ ΑΡοίἑοΙὶ Ο·εάοποι Ποπ ΡτέὸἱΚέτ:ἰόὶτ.

1 5 90. ΉόΙε2οτπ)›αέ ]άπο:, ει131εΙ: Δεν: Ματ: Μ:

_ῆό Κόπη;νεΙι νειΒγυαΙι Βὶ-ιιγοωτειτα:νο.

: 51ο. ΜΜΜ Με.. ΜΙ. Ε, πγοπιτπτα-Μ απ»

:Με ΕΕτ:.πι2 ΙἰῇαΙ›Β Ρωτώ ΟέίρέικταΙ εΒγετσότε

- ¦ νέι1,·:-ι, Ττἱρἐιτιἰτυωοτ ΜειΒγετύΙ έε 1)ρέιΙιύΙ.

; 62_ 2. ΜΜΜ ΚΜ: Βέτα, ι1γοππωττει Ιεε-εΙε6Βεπ ει'

. Μό1οτώΙεινέο δ”ρεαιΙιιω Ήέπίπιιο;ωνϋ Ιι6ιιγνέτ.

 

·- ξ 6 39. ΡοιΜΠε ΜεπφΙ.νάττ.

_17.6ὸ. ΜατέίωΙ ΜΜΜ -

. η») 75εοΜα. Βέιτο:ϊ Ιίὶνέτω- ΒέιΚότ:Ι 'ΒἰεΜοπ‹Ι,

ι 664. Κιιπυπ:5 θ]δτέμ. ΒῖπιιεΙ: ιιγοιπαιτέεει εκδ

Μπι ἱ8ει:μ ΜΡ νόΙτ; ιἰε ει' Βετϋ!ι εΙ-Κορνέπ

'ε πω! π6τπυῇΙτω:πἐιο, σπιτάκι @θα ςΠΕτε|ε11

Κα. ΜεΙ1γτε Μπα , Με ΙιεΕέιΜέ νέιΙ:: Κα
Μπτ5ί Βετϋ, α: π ,Ι κορσα, τύτ.

1 67 5. βο'επ)>αϊ |ιέποε. 1684. ΤΜΑ ΜΜπ.

1 690. Κιώιιέ Η!. ι πω). Ρέππα.: Ο ϋηςγ.

: 7 2 3. · Μια Η!. 1 7 3 9. Μα9Ή$αίθύπο:.

μ-!, Β£τό ΜΜάΙν- ι 7 54...ΚιἰΙΜ εηςε!ν. .

Ι·Ισ



 

A’ Magyar Bibliát innen ki-bövité.

34. Erdély’ Oïfzríga ezt távolról nézelli; .

De kedvét ez aránt vfenki-isz nem tölti:

B ;2 Refor~

Homonnai Druget Iíìván, gazdag Réformátus

Uri Emberek.; a’ Biblia ki-nyomtatására köl

tségeket egybe-adván, mind Betükel, Pappiros.

sat, mind pedig Meíìcr-embert .Mánskovit Вё—

Iintat hozatván, Vijbiy-ban úgy nyomtatták-kî

1 5 8 és 1 5 qo-dìk Ейк-Ьеп.

Voltanalc meg Magyar-Orûagban Tipográf'

ák 5 úgy-mint:

Barçfa'n, ort nyomtatca a’ Kóltsár György Рот!!!

ját Magyarúl Отд/2,1 Dávid- I 5 9-dik ЕЙ.

Stokkelìus Deák ройным: 1 59 -dik Efât.

I бот-(Ш: Efàt. kezdették vólc Magyarúl nyom.

tatni a’ Bibliát; de belé hagyták, meg~ijedvén

a’ rolìiz Magyarságától. 1623. Klŕyì/ jakab;

‚ 1 668. Sami/uk Gvöigy vólt a’ Tipografus.

Kaß'a'n-is vólt Tipográña, 1 6 6 8 - dik Efztendöben

Тит Da'vid; 1669-dikben Erz'kus Erik пуст

tatott ott.

Sólna'n, 1 66 5-dik ЕЙ. nyomtatott рамп fa'nos.

Lötsén, 16 _go-dik ЕЕс. fogva, tovább fia'z вёсен

döuél a’ Bréver Familia birta a’ Tipográiiár;

a’ mellyet fel-is vitt vólt tsak nem a’ felsö

pontjára; fok iàép drága Könyvekkel gazdagi

l totta a’ Hazát. Az Új Teiiamentomat, söt

az egéiì Bibliát-is ott nyomtatta.

Patakra , Lora'ndß ’Suka'nna Feied. Aiìfìony állitott

vólt Könyv-nyomtató mühelyjet 1'6~ 5 о tájban 3

mellynek a’ Fejed. Aiàfiony’ halála után 1670

dik ЕЙ. tájban , úgy látñik, vége-is lett. Ti

pogra

\



Reformationak de benne kezdeti, zo

Hogy lön, emebben-is örömét e1-érì:

3 5. Meri:Нотётш (712120: Erdélybe érkezék, z 1)

Ki Bañleábzm ímmàr régen lakék,

Kön-yvekkel ’s Betůkkel ott ö meg-töltözék;

Мену kezdetböl Erdélyi IÓ gyarapodék.

36. Refor

pográfufok vóltak,l Кета: György, Ro’sn_yai

jdnos. 5

Tsepregen-is vólt `Tipográiîn a’ XVI-dik` ûázban.

20) Reformatie, hol, kik által ,fés miképen kez

dödött Erdélyben? J6 dolog vólna azt, vî~

lágoson 1eirván , köz-hañonra botsátani.

21) Hmzeérus jdnos, vólt BraiTai Vároñ Embernek

gyermeke; tanúlt a’ Hazájában; Krakkóban

Lengyel-Orûágban; Bañleában nevezetesen;

az holott fìép könyvetskéket botsátváu világ

га, efméretefsé lett а’ Tudófok elört. Er

délybe jött 15 3 g-dik Efàt. magával egéfi Ti

pográñai kéfìületet hozván, mindjárt a’ fiüksé~

gefeb könyveket kezdette ki-botsátanì. For

dúltanak-elö 1534dik .Efitendötöl fggva Вт.

sóban uyomtatott könyvek; de a’ ypograßs

ok’ nevek fel~téve nintsen. lllyenek:

1 5 3 q. Mimi Publiani Encbirz'dion, et diffu Sa~
pz'enturn. u

х 54 5. этом Novi Tfßamenti, Libros et

Саржа exbibentia, _

I 549~c1ik E'àt. meg~hôlt Homerus. '

1 5 5 1. Pauli 11(2),' M. рт. Sanitatis Studium.

1 5 5 5. Nun. ejl. Graecum, cum тет/доле Emy

mi Adnomtiom'bus. „Ист. тёти et eju;

fumptibus. 1 5 56

 



36. Reform/ila Bra/init egéfz Bartzasâggal, 2 z)

Mühelyjét emelvén hafznos Antorokkal,

Mind a’ Görög, mindDeák nyelven vztlókkal,

E1tölté ez Hazàt а’ IÓ Tudománnyal.

37. Ezen kis Orfzägban Skolàkat-is nyitta ,

Régi barbariest belölle ki-irta;

Könyveket ’s Tudomán bövön e1f01ytata,‘

Es emlékezetét jó pél ában hagyta.

3 8 . Szálla e’Mefterség ofztán Kaldwárba, 23)

Heltai Gaf/lnírnak forgolódásàra:

В 3 Ote

1 5 56, Farrago Epigrammatum Pbil. Melanílonir.

Apbtoniz' Progvmnasmata. Bomel Tama'; könv'vei.

1580. `Ivan. Decam' ode солдата-ватт, Steph.

Bátori de Viñoria relata de Mq/¿bisz

'22) Hontérus adott vólt-ki egy könyvet, Libellum

Refbrmatìoníi Carolien/is ‚ I 5 4 5 - dik ЕЙ. a’

melly mindazáltal nem azt tanitia; miképen

ment-véghez a’ Reformado; hanem inkább azt:

mit kell tselckedni a’ Réformále Ekkléliáknak.

23) Kolor'va'ïba ‚ mellyìk Efztendöben ment-be' a’ 'Ii

pogra'ßa, ¿s elsa'ben ki ‘valt ott Ките-томит?

Bizonyofon ngyan nem állathatom; de itélem
lenni, Heltai Gli/Mrt a’ Kolosvári Papot; a’

ki Kolosvárt Nyomta'tó-mühelyet анион-ген.

Mîvel fenkit nem találok a' ki elötte nyomta.

tott vólna ; Гет könyvre nem akadtam. Leg

elsö Kolosvárt nyomtatott Könyv , mellyet

Мчат; а’ Magyar Biblia, mellyben e' Vagyon:

Cum Gratia er Privilegio кадмии: defatir.

Kolos'va'rban 1551-dìk Eßat-ben Heltai Grypg'r

s



Ott vala a’ Mühely miglen mind e1-kopa;

Ki megújjítzhatná Meûere nem vala.

\ 39. Vá~
 

és HojfgréfGyörgy a'ltaI. Ugy gondolom, hogy

a’ Весы: és a’ Mühely vólt a’ Heltai Gáfpáré;

a’ МеРсег—ЕшЬег benne vólt Hojfgréf` György.

Minthogy a’ következö Efìtendökben többire

így âokták fel-tenui: Gajparis Helti, v. Ty

pis Heltanis. Magyarúl: вы: Gayjaár Mübelyjébe.

I 5 5 2-dik Efit-ben az jnekek Éneke ‚ Példabefié

des Könyv, ki-n omtattatott 8. Réfìb. A’ vé

gime’ Vagyon: olos'va'rban n отшагал, Hel
tai Отит é; György Hcyfgrefya'ltal,l 1 5 5 2-dik

Efit-ben. Az után való Efàtendöben valame

nyi Könyvek kiiöttenek; mind a’ Heltai Mü

helyébcn jörtek-ki.

I 5 '1 7-dik Efit-ben meg-hólt. A’ Könyvnyom.

hely fäállott az ifjabb Heltaz' Gq'fpa'rra , a’ ki

Tanátsbélì Ember-is vól_t Kolofvárt. I 61 1-dik

Efi't-ben a’ Tripártîtumot a’ Debretzeni Ti~

pografufsal együtt ki-nyomtattatta. Ennek ha

lála után, a’ Tipograña fàállott ennek Sogorára

Кбит: .Ma'tya'sra, kinek feleséqe vólt Heltai Anna.

Eunek idejében I 6 1 6-dìk ЕЕс-Ьеп. Heltai Anna

`Mühelyében nyomtatott Makai N. Мигов. v.

Deakúl johannes R.. Mimi, az N. Nyir'o't, az

R. Rajòrist téfìen. 1624-dìk Efìt-ben; Va'lafz

im' Andrés n omtatta a’ Heltai Anna’ Mibel'vèbe.

1625-dik fît-ben, .S'zilvq'lì Andra's пустит,

а’ Heltai Анна Mübelyébe. ‘HÖR-meg ez_ a’

Rdvíus vagy Szörös Má_tyás , I 6 37dìk ЕЙ:

Ьеп; а’ ki 4o. Eñtendök alatt vólt Kolofvárl

.Tanátsbéli Ember. Ennek halála utáu ment

‹ Ra'vz'us



39.. Várad’ Vârofsába hata e’ jó ofztàn, 24)

Ki eddig e’ jótól üres vala ’s pufztán;

De bezzeg е’ hibát ki-pótolâ. ofztán ,

_ -.A’ hires Szentzi Abralnîm oda fzálván: »

24)

B4.v 4o. -Ez

Ra'vius Ma'tya'sra az ifjúra, a’ ki a’ Száfì Ek

kléiìa’ Papja-is vólt; az után каши; jánq/ŕa.

Ezen Mühelyben nyomtatott Abrugyi György

1631-4172 Efit. fogva, 1660-dik Elitendö tájig:

az után а’ 'Ilvpograpbia meg-kopott, és el-is

юнион. "

Hozattanak az Unitáriufok az után 1696

dik Efic-ben magoknak ůép Betüket: mellyek

kel 1697-dìk Eiit-ben nyomtatott (‚дыме

Miba'ly; az után 17oodik Efir-ben Lengwl

Andra's; de olìtán a’ háborúság alatt bé-tették

а’ Тетр1отЬа; a’ Templommal együtt 1 7 16

dik Efir-ben töllök el-foglaltatott Вшить:

Generális által.

Va'raal штатив vólt valamì Tipográña rég

töl fogva. `

I 5 6 8~clik Efit-ben Méliu; Péter, M. Jelenéiek

röl irc Köuyvét itt nyomtatták.

1584-dik Eiât~ben, Detsi Gq'fpa'r’ egy Köny

vetske'jét ott nyomtatták. f

Nevezetes Mühelyjet állica-fel Váradon, Szentzi

Kenea Abraham ; Весы minden-fexek igen aé

pek vóltanak. A’ melly Tipográiia kéâült

fok költséggel `és fok Fejedelmi Embereknek

’s Népes Ekkléñáknak adakozáfokból ; 126102

ván az egéiì Bibliának nagy formában és böv

Magyarázattal való ki-nyomtatására. Az alatt

fok apróság tanuló Gyermekekï- fiámokra való

Köny



1 Δε. 1926666661 1116561162 1681111111 Ε011),8νέ1.1', 1.101

Α101; 612, Ηο116116;16661 12611 Β61:111161 116211 , '

Τ611γ6ε 11611γν-11γ61111616 Μϊι1161γ1 161-61.1616;

Μ611γ1361101€126Ρ 11611Ζ011Ν611126111111116-126111,

11111116. 1161618, 11118 Υ616ιό. Τ61έ611 146216 311111.

μ. Α2611 Μ111161γ 61111611, Ε16.61γ11.6 6666126 , “

1921772121· 1161γ11621616 1)111ΣΟ1'511.€Ο8_ 11θ.1γ1°65 '

136 116111 1616 16616ν11681161 111-1116116 :_ `

ΜΘ1121' 11611161 6111611 1116161111 Μϊ11161γ6._

11111

Χ611γν6111161161 1161661611 1111661111- 11111161: 61

1611 11111111 116611161161 Ι1)10Ε111811111 11°· 13161161,

; 66Οε11116 1112611611, 11' Τ61616 1'11ΒΒ·νόνό 1,6

161161. Ο1111611 ·616611611 1127311 Κο16'εν611111; 116

62111611 8266611116 1161162611 82611121 1161611661;

1161611 66), 111121Β 11γο1111612111611; 116 6121611

1 162 6111111 11111611116-16111611 1662-6611. 11111161:

112 Ε111116111611 1682θ 11161 1‹ἰ-11611 Κ611561611,_116

- 11.812 65 116ν66 1111661261 11111611. `

11 5”εε1επ1ϋ1. Κ€168111 11621161: 11' 116ίο11116111 11.11

` 1111111611 112 6 '11ρ6816116161161 111 82611121 11111611

1111111; 116 1161162611 1166116161: 1111266 11' 826116111

611161; *ε 11651611 0(111-.18 116126 α”, 1666. .

1 666611: ΕΕ16ι166161 1621111, 7ετε:ε1εφΜ21 δ”21π

1 ε! ΜΜΒ> 1611 Κο16'ενε1111 ει' Κ611γν-11γ661611ό,

111611 11626 6161 66ρ?Κ611γν611 έ$ Ε616ε;_ 126111

6161 1161611611-111._ ' .

1 6 θ 211111: 8121-6611. 1111611111 2161111111

1 68.11.1111; Εί21-11611; 1621611111» ΜΌ1111·δ ει' 111161

22 1 6866111111 1161-1166, 11'· Β8]έΠ11111 8111611111

11111; 1261162611: ν616168γ11621 11111111” 16626118

= 6015111111 11° 52. 0611616111 π' Κο16'11611Τ1%

. ετ .

 



„__

Kit fzâz efztendövel шаг ez elött Gáspár

Nqutatónmühelyel ékeúte; de шаг

Kopott fogyott mámfx, betü új melkert vár.

` В s . 43; Olly

gráñát; de ůgy hogy a’l melly Könyveket ki

nyomtat, confensus nélkül ne tselekedje ,‘ а'

Betüket inventa'lják ’s úgy végye kezéhez,

Ezen Tipogmfus tetheltetvén a’ Koldsváriak

tól közönséges vizolgálattal, folyamodott 1693

dik Efit-beu a’ Generalis Siuodushoz; kinek

is ügyét fel-vévén, irt ‘mallette a’ fiükségcs.

helyiekre.

I 694611: Bât-ben. Tótfalusì Kis Mikló's , ki

а Betüket meg-újjftván a’ Nyomtató-mühelyet

meg-ékeûtecte.

Iyog-dik Её: ben. а‘ Tótfalusi halála ulán, a’

Supremmn Konflßorium ап‘а rendeltetett Embeq

rei által’ meg~vi’sgáltatván .а’ Kfmyv-nyomta-`

táshoz tartozó eûközöker, adta Arendába het- ‘

ven-öt Forintokba . Telegdz' Sámuelzzele Биен—

‘dì'mkénn` f A '

17 go-dikaEt-beu a’ Telegdi наша után, Sz.

-- Mihály-'haváßak -XlVádz'k és )CV-dik' Пирит

rendbugfiedctvén ai FöKonñûorium; а’ Tipo.

uña-,__ álzgl adra штата темен: Szatbmá'ri

ap заплаты; 173141111Ейг-Ьеп.'$ъ0убг8у

havának XXIX-dik Парит. A’ ki a' Tipo.

grañára 'tentozóv dolgokat Németßrñágban ta

- núlván. maga-is «еще: manix-okat, és a’ ma»

a 'berüivel ngomtaxgafk'ì a.’ татом: ‚кваса

i ртами. f . .

„адскими Рар Sándomak. _Wlialázlar után. vette :t

шею. ‚и’зтдррахааёс Раса/е: jo'fsqf, içi-is., ën

~ — a œ



I

43 . Olly Meiler Erdélybê ’s itt körül nem vala;

A’ Tipograña fzintén meg-hanyatla,

'ut
 

a’ Nemes Melierséget tanúlra Belgyiombar.

Kinek egy ’s más bajaiban való шедшими

а’ Széki Generalis Sinodus illyen válalìt тек

1 46-dik Elit-ben.

„A Koldsvári moilani Reformatus Tipografus

Pataki jó’sqf, a’ Szent Sinodus Generalist

vtiiìtefségesiA és alázatos Inllántziájával requi

rálta, mellyben maga шеи—ИЖЕ]: állapatiát;

’s munkás fáradozása jruêiugának kevés vól

tát deplorália, és ezekre nézve a’ Sz. Ge

neralis az ö Kegyelme Iniìántziáiát ‚пуще.

реп confiderálta, és a’Tipográñánakannuatim

járó és -hetven-öt Forintokból álló Arendá

ìában femel pro jèmper Harmintz-öt Forintot

el-engedett , contenta 'lévén a’ Szent Gene

ralis a’ Negyven F0rintal , mellyet moli ö

Kegyelme Tifzteletes Püspök Uram álral

adminiílrált. Egyéb üükséges dolgiait pedig

a’ Méltóságos Deputatus Urak magokra vá~

_lalták, hogy a’ Méltóságos Supremum Kon

iilloritnnnak` díligenrer fogjálc reparta'lni. „

._ Könyy-nomtarási: Mellerségét ивовая-15 gya

‘ korolja. ' i .

Рейд тат. Tiz Efztendök alaft lakott Belgyi

omban , az hòlott mind a’ Metfzésnek, Betü

tsinálásuak melierségét, ’s mind a’ Tipográiiá

hoz tartozó dolgokat iól meg-tanúlta , 1- 7 5g

dik Efztendö tájban Erdélybe «vifzfzáaiövcm

la’ Kolo’svári egyilc Tipograñában bé-állítatott,

Ihogyazt igazgatná. A’ Balá’sfalvi Oláh луг!

- ven



Mint ärva, tsak fogya , kopék, nem ujúla;

Kiböl e’ Nemzetnek érkezék fok Мхи.

. . ' 44. Làtja
  

ven való Tipograñának fokat hafználc, oda

fzép ékes Betüket kéfzitvén Stempeleivel Ma

trixaìval együtt. Tüzi-Melìerségeket-is a’ Её—

Rendeknek gyñnyörködtetésekrefzép elméfség

gel fokfzor kéfzftett. ‚

' Nem emlékezík игуан néhai Pa'pai Гагат: a’ Fe

À jérvári Tipograńáról; de vólt otr-is.
I 56'1-dik Efzt-ben.- Raphael Hofbaltcr , Regia; i

Typographus-nak Ша magát, ’s mikor nyomtat

ná azt a’ Könyyet, mellyben a’ Szent Hál'om

ság Шеи, Gériouhoz három fejü Tzerberus

hoz hafonlirtatik, példásy halállal hólt-meg. Vi

de Hi/Íor. Reform. pag. 686.

I 568-dik Efzt-ben. A’ tiz napokon tartó Di
f utatio után a’ va yon арий Viduam ARap/me'lis'

îlojßalteri, Albae шпаг. lîïgyau azon Efzt~ben

а’ Tipograñára vigyázott идёт! Ißva'n, Fe

jérvári Pap, mint az ö múnkáia’ eleiröl, mel.

lyet Nyomtatott Sándor András ellen , meg
vlátfzik. .

1569-dìk Efzt-ben Wagner Gergely, Feiérvá

rì Oskola Meíter viselt reá gondot. Dávid

Fereutz Prédíkátziòi utáu ezt Nyomta'tta, Al

bae juliae I 569. per Gregorium Wagnerum. ‘

Nem fokáig тапок itt a’ Tipograña 5' mivel

jános Király шея-1161: 1 5 71-dik Efzt-ben; a’

következö Fejedelcm pedig alkalmatofsa'got

vévén a’ Szent Háromság Еду lßenröl-való

Tudományt motskoló Könyvekböl , eltiltatott.

(MW??



44. Látja ezt idvezi'ilt Tótfalwz' Miklór 26N

Széles Tudományú ’s elmével hathatós, ‘

~ E’ Meíierségbenfis régen foglzilatos,

Meüersége után hires, ширмы. ‚
 

( Mi/Eellunea Tigurin. pag. 216.) az Oskoh.

is Feiérváron a’ Reformatus Tanitókra bizatoit.

quérva'run ,azután állittatott Tipografia,

BETHLEN GABOR, Fejedelem által.; щепу

beu Va'lajzuti Andra's és Mdèléni Ma'rtun 1624

dik Efzt~ben Nyomtatván, ìrták magokat: Sima

Serenitatís Tvpograpbiae Cultures. Iógz-dilc

Efzt-ben Jacobus Esmurr Ligniceniis ‚ Туро

graph. Principis. 164.2-dik Efzt-ben Мат

nus Major Coroneuiis, Typ. Principis. 1 6 56

dik Efzt-ben Васи: Ba/irius Profefsor 1170111

tattatott egy Könyvet illy’ Titulufsal: Trium

lviratus [дн Calvinug, Вега et Запиши: pro Epiffo

paru. Nyomtatta ezt-is Martian; Major Coroner

‚Ля. Ez a’ Tipografia mikor резвым 1 6 59

dik Efthben a’ Tatár Török е1- égette, el-vefietr.

Vólt Feiérváron'Oláh Tipografia-is, mel

lyet, BETHLEN GABOR Fejedelem fzánde'

kozvan az Oláh nyelven ki-nyomtattatni a'

Bibliát, kezdett vólt fzwerzeni; de атомам

ofztán RAKOTZI GYORGY Fejedelem , ki

is iiyomtattatta az Evangyéliiiák Iráfit és a'

Palatina Kátékéiiil-is. 1 6 48-dík Efzt-ben. El

tévelyedett vólt ez a’ Прощай-15; melly

nek fel-.kerestetését 1668-dik Efzt-ben ра

rzimsolta APAFI MIHÁLY Fejedelem Ko

váfznai Pétemek Református Püspökuek.

26.) Tótßzlíf/i МИМ. Született Alsó Miñt ТЫ:

lulian Nagy Bánya mellett 1.6 5 o~dik Efzt-Sbea

ъ Zu“



5. Ki e’ Meiìerségnek nem tsak fzinén kapott,

Напеш Ье11уеЬ шё1у titkaira bé-hatott,

AmßerdámbanvetvénolyFundamentomot,27)

»Hugy nz ö munkàja „пигмента ott.

46. Min~

Szüléì vôltanak fzegény lrendbéli Emberek;

mivel fobol hogy ötet (ездите; vólna, vagy

utánnok valamit birt vólna, arról nem emlé

kezik. Tanůlásának fö gyámola és fegìtöje

дуб]: Horti Iß'ua'n, elsöben Nagy Bányai, az

után Fagarafl Pap, ’s végre Erdélyi Püspök.

17. ) Amflerda'mban tanúlta a’ Meiterséget, Enyedi

.Deáksága után vólt Fagaraii Oskola Meilen

onnan indúlt Hbllándiába 350 Tallérral, olly

véggel hogy tanúljon az Akadémián-is ;de a’

Hoilándìában Nyomtatandó Magyar Bibiìának

' légyen Corrcäora. Látván azt hogy.a` Biblia

nyomtata'sa alkalmatofságával fok шатен ott

шпона, . úg 1vette magát a’ Tipográñához

Ytartozó dolgokuak питают. _Епб11 való

Levelét , mellyet irt Profefsor Pápaì Ferentz»

nek ide le-irom. . «‘-

v„Ajánlom tehefsëgem fzeì'ént. ValÃ fzolgáiatomat

 és mìnïlen Iíieni Aldáfsal bövös, fzerem

tsés bóldog Ui Efztendöt kivánok îUram

Kegyelmednek. "

1m meg-fogadäm Uram ¿n a' Keg'yelmed. май.

tsát, és mindeneket félre tévén, arra fordítám

minden igyekezetemet, hogy kéfzïtsek mm

gamból annak a’ Найти ìavára ollyan Em.

bert, nem tsak a’ minémiìt Kegyelmed. emle~

get ’s kíván vala; hanem. több aiîeie hafzonra

i valóts



 

' ‘Ч

46. Mindenféle nyelvben >és- minden formában
А Весйршей'фес уа1а nagyobban ’s appróbban;`

‚Н

_.,

. ‚ ПЗУ

_ valót. Minden okok felett mellyek vélekedô
~ felmémnek ferpenyöjét erre a’ réfzre még le.

j_ nem nyomhatták vala, pmepondera'la az, hogg

el~ìövetelemkor l'Pifzteletes P-üspök Uram a’

*Biblia ki-_uyomtatásának gondìát reám bizá.

 ‘A’ melly mint~e§y más-fél Efztendeig contimzè

'Í Amilcerdámbanla Upogmpbiá-ban való forgá.

Y-Iezmmt таща, femmi idöm énnékem az Aka.

ldémiákban val-ó lakásra ’s ta'núlásra nem та.

rádna. Azért nem tsak egyéb okok ab bone

Ли et utili duäae', Ъапет е2 à necejìario enge

met erre únfzolván ’s kénfzeŕit'vén сетуют

lßennek fclölem ez»akaratj~át,'és az ö гене.

ge’ Nevében én a’ dologhoz hozzá года;

Látom-is Ißennek tapafztalható Kegyelmél

'rajtam és Segitségét. Mär az öntésben annyi

p' идиша: vettem , `hogy ha mindja'rt baza mennëk.

is , Matrixok és efzközök lé'vén akármi Тдфщоь

kal Ibóldogithatnám ш a’ anát; úgy-mint; ki

már öntöttem itt közél Száz-ezer Betüt, Deá4
„кос, ’s ’Sidót, és nagyolzúg` réfzènt minden

`inódon én катеты eL-is.,`«fmás fenki hozI

_iáiok fem nyúlt. De mivcl .Matrixoknak Een

zéfekre , a’ пае-Цуг}: kiváncamának ad Тура.

grapbìam bene inßruêlam, és“ a’ mellyek itl

az én Meiìcremnél vagynak, 6000 Tallérl

-érök, Pénzt fohonnnan nem várhatnék, azoni

` ban idömet,` ’s alkaimatofságomat , ’s docílita'r

omat-ìs látom гей; mármen’ fegitségéböl а‘

‘ ` metfze'shez ахаю]: fogni 51 a' mellyben~is ele:l

дебет
{5



Ugy jar vala tudós keze az atzélban,

' ,Mint másn-ak a’ könnyen engedö viafzban.

47. Mär

' ' gedendö perfeïiíomat reménlek addig hogy vé.

fzek, mfg a’ Biblia’ Nyomtatásához kell kez.

denünk, ( шеи: még moft hamar a’ nem lé.
fzeu) akkor ofztán 'vel nolens a’ lBlpagrapliía

nak minden tsinnyát binnyát ki-tanúlhatom.

Iûen mindenképen jól igazgatja a’ dolgot; tsak

a’ Haza légyen hozzám hü, és végye magg
nagy hafznára ’s ékesftésére igyekezö Alumnus

sának Izolgálatiát; ha meg-tsalatkozott-Gávai

tól, talám többet nyér én-bennem: nem lett

líien’ Tanátsa nélkül, Költségemben ngyan

bizony fokban telik; inert' a’ Tanitômnak rsalc

fél~efztendeig két«fzâz Forìnltot~ ñzetek; azon

д kiviil a’ Sza'llás ’s AfztaLtattásra fok mégyen;

efzközökre-is. Hazaf menetelemkor kelletilc

ha mit akarok 15o 'Fallen-A Melly én töllem

bizony ki-'nem telhetik.; de talám valami fegl'

tséggel'léfzen a’ Haza e’ közönséges Jóra

valófigyekezetemben. Avagy ha a’-'fem lé«

fzen a költsön kérek itt" pénzt, ’s még-is vég

hez-vifzem a" mit el-kezdettem. Tifzteletes

v Püfpök U'raninak már'két izben i'rta'm mind
ezekröl а" dolgokról,l vkérein Kegyelmedet,

data occa/ione emelje Kegyelrned-is ott kere

kemet. Köfzöntse Keg'yelme'd betsülettel én

nevemben; Tifzt. Dési , Eperjesi , Kolo’svá

ri, Bajtsî, Dobolyi Bálint Uramékat. Kérem

Dési Uramat , a’ Kun Uramék igért Benefici

umban ha mit vájhatna meg , igyekezzék izi

> be капа: mert ha ez’ dolgot felöllem meg

".'f , ' ¿Ítlkg

Q
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’Meri fzep mnnkiijának ot't lâtìa 'töb hafznát,

Н1ге—

>Virìs induiiriisg iniignibus Marheniaticis, et

Politis Artillis. __ erge ornarìfsime juvenis,

pede `quo ècepiiiià nee ab ullo 'delicatúlo

Academico in transverium rapi único. Non

te haee mechanica redder hebetiorem in li`t

teris; haec inquańi ex omnibus , quae Ганг

ingenium [pirati Nihil Plxilofophiae tuáe olii
velet; nihil Theologiafu~ Venera'ndus Domi

nus Epifcopus huic ‘die le rumori fynodicè

марша: Uiìnam _Verb pacatis rebus red'

dereris nobis. >Celiìsfirnns Princeps marmo

Sultanno ita ordinante fuis Traniilvanis Pur.

purato Budenû et Valacl-.iarum Priucipibus

{бритв 1-ma Augulii movebit Exerèitum,

freduóturum f1 _ita DEO vìfum eli à бесед.

nio exulem a fo'cis et Sacris Hungariae Is.`
raëlem.l Суют пазы _fumus non dcerit Zoe

tobabel., ужасе precibus тащат eins per

fe remiilam , бастует, niñ preces , et ргеа

cibus Yiéìus DEUS erigant. Tu duin hacé

audis Ornatilsime D. etìam in _rebus angu.

íìis quae te manera ропот, paliibus occlu»

lis_ab holieá ne cede malis, fed contra
audentîor ìto: felix lqucm _ praedicas Artie

mae magiiiro, felix magno Blaewo, qui

tibi adeo favet. DEUS ipium longis, iisquo

felicibns annis bent, et ulterins тащит ас

_"vires addat, ut qui cum longa Gentisfuae

ferie Orbi Chriliiano tam diu et tam felici

ter nitidam ìuxta е: utilem operam luana

locavit, лото huìc ,- viz inter .Amplillimas

‘ С. - Кепи»



` Hirefedik ’s mivnden kivànja munkáját. 23

43.E1_söbê nagyI-IertzegKofmur megtaiáija,29

Gagdag HetruriaFelséges magy Ura ;

Ногу minden rendbéii Betůket tsinálna ,

Mellyböl ienne egy- teiiyes Бродами.

49. Еп

Regiones eminulo Tranfylvauiae angulo omni

. по deíit. Spes , quam nobis fee iii , (rede

nofiratium iis, qui aliquid in litleris tentant,

calcar et animum maiorem in dies adder,

ubi chartas,`quibus inpalluerunt, ров гиде.

та i'ua fpiraturas f1bi perfvaferint. szêre

fortes -aute Agamemnona , fed caruêre Vale

Sacro. Duxerunt ab initio Ungari nofiri 1i

neas , fed defuit ñda tabula. Tu eam nobis

para (Эва от: пихаем eaque nos redux bea,

quod ut ñat. DEUM calidìßîmis votis oro,

cujus porro tutelae Te coeptaque tua, com

mendo. Kal. Junii Enyedìuo An. 16 8 1. „

 Franc. P. Рифт. M. Dr.

28,) Hiresealz'le.> Nem tsak meg-tanúlta a’ Metier

séget; hauem annyira-is vitte, hogy a’ maga

Meiierét-is i'eljül-múlná a’ Betü-metfzésben

és öntésben. Meg-is iiedett tölle , hogy el

véfzi keuyerét; mivel a’ kik dolgoztatnì akar

tanak el-kerülvén annak шаг, Tótfaluiir ke

resték-meg. Szolgált azért fok Orfzágoknak,

Änglizz'mzk, Svétzia'nak, отмотать, Német

O1fzágnak ,' Lengyel-Oryèaignak. Némellyeknek

‘Inafokat tanitott , némellyeknek Шпиона,

máfolmak Betiiket шипе“.

29.) Komzus.` Nagy Hertzeg Florentziában, azon

a’ néven harmadik, igen Gazdag és fényes

Fejc

 



L9 .Enged, és hozzà~fog,’s Betůt mindenpontbgm `

Метис mefterséggel a’ kemény atzélban,

Mellybòl Mam'xokat Vere réz tàblàkban;

Florentin 1mi-is ditsekedik abban.

so. [пластину-55, ki шеи-едешь

Е’ nevet viselö Pâpa, igyekezik,

Es minthogy mind :lkar , mind ki-is telhetîk ‚

Ezen munkàral Kir Miklór jàóllíttatz'lz:

's 1 -. Менты fzebb Betüket kéletsen штат,

МеПу 1еппе mindböven és minden formábn ‚

Hogy :lz intéztetett fzép Tipogrâña

Ezekb'òl keljemfel a’ Vaticanumba,

« С 2 52. De

Feìedelem. Е2 Тофлил munkája ша! днищ

magának 'yó Tipograñát. Mallyröl igy ir ma.

ga Kis Miklós: _

„A' Flcrenrziai Nagy Нация, mint Genero/iig

Ember rea’ gondoìván тифе, hogy mivel

az egéfz laáliában jó Tipográña nintsen,

egyre reá varie az Orfzágot. Е' végre Em.

berei által egéfì EUIOPáb-an, maid Efítendeìg

circumfpìcialtatott, ha hol екает х'ешес.

né magát. Soholt tiert гей nem tehen-én ,

аду akadtak végre én»reám; ki пенек

(NB. Tsak ezt-is паду Gloria-mak (зимний

а" Magyar Nemzet; hogy mi, a’ kìk an

nak-elötre Itáliából venük a' Вышка, az

honnét a’ Romana és Italica nevczetek;

той 22: meg-értük, hogy ök fàorúlranak

mi-reánk Ваш Végett. ) fzükségekçt ged,

чек fzcrént сенат. ' '

”тег:



I

« _52. Demind ezekutàn, a’_minag‘yobb benne, ‘

‘ Betses fzép munkàja Ásirïra mene; 1

'Georgia Orfzágnak nagy Fejedelme во)

Illy l'zándékkal lön, hogy dolgot kezdene.

53. Tudnillik, állitna egy Typograpbifít,

Szemlélvén idegen Nemzetek példáját,

` Metfzené-ki az ö betiijök formájàt,

Követve'n fzületett nyelvének mivóltât.

54. Kezdett fzàndékában igen gondolkozìk:

Király’ Beveleít ide’stov:t vifzik ,

Bizonnyal igéri, ha ki találkozik,

Jutalmàt'el-érì; de fenkì nem bizik.

55. Futa
 

Ifmét: „ A’ Florentziai Nagy Hertzeg, egy e

géfì Hónapnál tovább jártatott én-utánnam.

Gazdag Conditie igérélsel, hogy oda vehe~

tett vólna vagy fél-eůtend'eig, a’ végre,

hogy ott dgfcipnlasokat tanitanék, és Fzgforia

Ojfìeinat eriglilván, meg-můtogatnám miképen

kell élni az eñközökkel, a’ mellyeket tölem

lierzettenek vólt. De mivel már akkor Ha

za kéliültem , tsak nem mentem. „ MMen~

tse'gében , pag. 67. 69.

30) Georgitínu'solc, mondatnak .Mingrellz'usoknak-ís,

 régi nevezerek fierint Ibérusoknak ; ezeknek

is N y0mtató~mühelyet állitott Tet/Zzlqß, Ma.

ga (gy ir erröl:

„H01 Vagyon Arniìerda'mhoz képeû Arménia?

Azoknak fokat íìólgáltam. H01 Vagyon Ge

orgia, ad гаме: Саша/1 Р Azoknak fnha nem

lévën nyorntatáfok, lianem mint a.’ Törö



`5. втуза: Ieveiei fzéilyel Hollándz'fít, l

Minden-feier vifzik azoknak a’ ár'ät; `

Ki: Miklór meg-értvén Kíràly’ akaratját,

Bet'úk metfzésére meg~inditja или.

,'6. Uj dolgot próbála, de véghez-is vivé,

Idegen betiiknek formájokat vévé,

кашу kivànságàt системы végzé;

Mellyért hirt , magy never, ритме nyeré.

:7` Igy munkája шёл meg-nävén értelie; 31)

Mert a’ паду helyekr'ól lön magy jövedelme ,

Mellyek terjedének néhány ezereiçre;

Еж mire forditszi, :izon jár elméje.

5 8 . Tudja, hogy el~i`ziikiilt a’ Magyar Biblia ,

Ме11у fziikséget nehezen pótol az Наш;

Azért keresetét fzent'úl ап'а fzännya ,

Ногу ki-nyomtatását annak meg-indítsn.

С 3V 59. Ahoz

.kök, tsak Muzzijëriptummal élvén; reá vette

magát a’ Királyok, és maga le-irván az '

Alphabetum-ot, és valami cmztextyst, úgy

ишаке nékem Amiieriigimba. En pedi;

nem adproba'lván azt a’ formát; más módo

fabb Betüket tsináltam пешек; шеПуеп igen

öriiltenek.„ Maga Mentsége'ben. pag’. 69.

31j Meg-növe'n érteke. El-hiresedvén fiép munkája,

véle dolgoztattak_a’ Fejedelmek, a’ kik

nagy ñzetéli adtanak. Maga (ау ir erröi:

„Nékem Belqyiumban ollyan шармы vólt;

hogy ha Рёв: gyiijtésben gyönyörködtem

vólna, és tzélúl fel nem tettem vólna azt,

. ‘ ~ hogyA



59. Ahoz méthät fognî , mellyhezköz értekkel

Роды}: màsfzor, живущим:költre'gel 3 z)

. ‘Meg~próbá1ja таза keresett pénzével, 33)

Maga идиш inetfzett bet'úivel.

‚ ` бо. Mond

hongazámat valamint lehet fegftsem ; an

nyi ìdö шаек könnyen 40000, vagy ta

lám 50000. forintot gyüjthettcm vólna;

és ha eddig ott тающим vóina, azz mé
rem mondani; kevés Erdélyi Ur vólna, a’

kivel tserélnék pénz dolgából, Amazr colli.

‚вбивают ebböl; hogy, minekutánna az én

Könyveimnek Nyomtanáfoknak gondìácól

Шея—(тают, és egéfìfìen штаты: a’ mun

kára adçam, az utólsó két; eñteudöben ke

teiìem én többet 15000. az-az: Tìzen~öt

eze: готам; mellynek tìzen-egy пе: Fo

_v инст tsak egy Embertöl vettem. „

Vólt ez egy átalìában, a’ Понтии!- N. Hertzeg.

Mago Mentsége'ben pag. 1. 2. A

.32.) Ffjedalmi шита fogtanak vala, a’Visolybau

nyomtatott Bibliához; úgy fzintén, a’ Váradi

Bibliához-is; mellyre adakoztak nem tsak a’

пазу Népes Ekkléûák; hanem RákószGYöRcY

Fejedelem, az Idösb Grof Ввтншы IS'rväN,

BETHLEN Рётвк, буйпм Рант, és más паду

` Uri, gazdag Emberek, és Népes Ekkléíìák.

33.) Maga, túlajdon magátólleeresettPénze'vel nyom

шпана-Н; úgy-hogy; mikor a'» Bibliát nyom

tanami kezdeite, nem vólt több pénze ,' kér

iáz Taìléránál , mellyet Jóakaróì meg-értvén,

Шеи kìsértésnek tartották lenni, hogy mér olly

nagydóloghoz fognî. De_ drága munkák

v n

 



6o. Mondhatatlan nagy jót tön buzgóságâban,

111611 ’s thzájïihoz fzent indalatjâban;

A’ mi fziik Cs .ìrâgzt vala, hamarjában

Böv ’s óltsó-wí ter/é mind t’ két Hazában. 3 4)

61. De e’ fem 1'011 elég; nagy fzeretetivel

Eméfztetvén Шеи Háza’ fzerelmével,

Nein nyugfzik-meg; hartem jelen lételével

Honn akin' hztfznalni minden erejével.

62. Edes Hazäjánatk mivel kormos füstje

_ Vílägosbnak tetfzik, _mint más Nemzet túze ,

Honnyában keser'n édesb, mint más méze ,

Vágyakozik haza forro fzeretete.

 C 4 63. Nein

 

vén kezén, meg-kereiìe azt, a’ mit a’ l-‘aib'iia’

nyomtatására keilert költeni, úgyhogy, fammi

fogyatkozás nem vólt, söt annál fokkal töb

bet. Nyomtatott Bibliát igen fzép és kedves

formaban, Negyed-fél czeret. Ui Tcůamento

mat killonösön igen ïzép kisdedformában, Négy

ezer két-fzázat5- a’ ’Sóltárokat-is kisded for

mában Négy ezer és két-fzáz ekl'emplároaat.

Azokat mind fzép arannyafan bé-ìs kötterte.

34.) Oltsóva' tette. Valósággal úgy vólt; hogy a’

mit az elött nagy árron-is nem lehetett meg

fzerzeni; akkor könnyen kevés pénzel és ked

vek fzerént valót kaptanak. lgy l'r maga arról:

„Az én Kößyveimet igaz árton adván-el, nona

fel-menne 40000 az-az Мешки-нет f0~

Iintra , vagy még feljebb-ìs 5 [11111111251111 'ën

Iimz'ta'ltam tsak úgy; hogy 50000 az-azHar

mintz-ezer forintra menne-fel,l azon igyekeéz

v n



`

63.‚ Nem hajt femmit,'hogy itt bijosabb éiete,
LES olly mefzfze ей}: kezdett zerentséje, l

Meily mefzfze a’ földtölj feliegek’ teteje;

Síet ,' mint ai’ maldini , elfhagyo'tt féfzkéì'e.
l ' Fei*

 

vén, hogy meg-esmérje' minden ebben a"

Nemzetben emiített ió fzándékomat; hogy

én ebbeii az H gzában e’ Köny-veket el-bâ

vítsem és óltsóitsam з mint Salomon az

Ezüítöt jérusálemben'. Eieget kiáltortak re

ám a’ Compaâiorok, hogy azzal mind nékik

’s mind magamnaxk kárt téiìek; de én azzal

/ высох femmit nem gondoltam, hanem elég

nek tartván az én keresetemet 30000 fo

r'imra limitálni , gondolván hogy annyival-is„

bé-éf'em e’ Haza javára valió igyelcezetemet.

Limitáltam közöoséges ’Sóltárt 75. Péiazre;`

.keveset adhltam pedig úgy el; merc ez a’

Наше: femminek limitált árrához nem док

ván! nem Шпица-шее, hogy meg-is> el-ne

kiiiiyoráljon benne; úgyhogy: ha a’ Biblia't

kér péuzen tartanám; meg-is a’ Magyar egy

pénzen kérné._ Az arannyas Psalteriumat, `

mellyet én riz штат limiiálram, mind el;

adhattam vólna igaz árráu Iegy egy Tallé

ron. Az/ arannygs Ui Teli'amentomat limi- .

táliam ké: Юница, holott más ez elätt egy

агаппуоп adm. A'Bibliát limitáltam ¿s @diam

mintegy öt forinrQu, holott az еды: liz, ti

zen-két> forimon ., чаду ЁзЛеЬ—йз ~ el  adrák.

. Tehát ez ai' iófàág melly ollyanfélrsón limi

_tálva-is fel-.ment vólng ¿£000 {охапка 5 igaz

f árron

u*



64. ЁеНепе fzép kintsel meg-rakni ez Нашёл,

Görög, 9Sinin, Вы”: betůkkel Cártáját; 35)

Ne tsudálnä fenki máfok bóldogságät,

Holott itt-is eline talàl maternità.

65. De az Illen’ Uta ’s embernek {издаем

Mefzfze van egymástól, azt mindê fzemlat-ja;

Kir Miklór próbàlia maga` példàjäba,`

Nem kell mel'zfze menni ’s ‘oni bizonysàgra,

66. Tsendes Parton i110’s éle elgyîomban,

Нага jöve, ’s esék nehéz háborúban;

_§zabadsàgból jöve fzövevényes bajban,

Bietet úntató nyughatatlanságban. `

67. Qtt már gazdagiiln ’s élyaln kedvére,

Nem vólt Világ fzerént femmire fzüksége s
Haze jöve, hog'y itt :ŕl kéfzböl költene ,i

Es ne ienne honnan tehetne hel ébe.I

6 8.. Tudós Embereknek nagy fzeretetektöl

Meg-_vàléjk ki-terjett. esmeretségektöl;

Ногу eine Illennek ’s Hazäjának fzentöi;

Míndent félre téfzen illyen fzeretetböl.

C' S 69. Illy

árron a’ mint más акты adta vólna, nnennyi~`

Ie meheteit vólnaì'- Nein óltsóitortam-é hazel

a.’ Köny-veket„? Muga Meritsérében pag.` 7`

55.) Mindenféle Betüìi Tftjfilùsinak igen kedvefelç

vóltanak a’ lzemnek; ’Sidó Bailleul-is liebbekeg

gz тешь 111,65 e’ mii napig-is nem igen le_

liet láttli.~ ` '

  

36.) Те];



69'. Illyjófzándékànak nemlövn tellyer vége; 36)

Merc változó idönk fzerentsétlenségbe

Bo~

36. j ищи vége nem vólt 3 mivel Haza jövetde

kor mindìárt Mühelyet a’ maga tetfzése fze

>rán: fel-nemálàfchmotr, ’s a" míg иск исёп

látott idö telvén сиди а’ Fejedelem, e1hól

tak némelly JóFautor Uraì , fok változás lett

az Orfzágban. Az. Igazgatásnak változásás'al

bé-jött a’l fok húzás vonás, nyomorgattatása

a’ íöld Népének, a’ mellyekbe ôter-is belé

камешек elegyíteni a’ Koldsvárìak, és igen

meg-kezdett kedvetlenedni. Nevelték ezt a'

Papi renden valók-is némellyek, kik gouofz

fzemmel nézc'ék az ö elömenetelét ’s gazdag

. ságát, ’s elö-mentét akadályoztatták. Maga

>is a’ Belgyìomì fzabadsághoz поит és egye

nefséghez , nehezen eméfzchette-meg сваи ke

vés bofzfzontatásábìs. Mellyekre nézve т

két Apologia't, egyiket Deáky nyelven; melly

ben mentegeti a’ Biblia köriil való tselekede

teit; és elö-adìa a’ i6 Magyar ìrásnak módját,

a’ valóságos отд-арт, а’ mellyet köve

ген; щепу egy jó és helyjes Könyv. A’ má

iìkac Magyar nyelveu írt'a maga fzemélyjének

’s külöuös tsclekedeteìnek mentegetésekre. Ab

ba meg-sértetetmek tartván magát nem tsak a’

Kolo’svári Papi rend; hanem még az akkori

Gubernator-is , a’ kiröl írta vólc, hogy Váral

ján Fehsége yután birt kevés jóñágát , és ott

épitett Maìmít el-vette; annyira ment a’ do

ing; hogy retraŕïzilni kellett a’ Generalis Зу—

nodus elött. Мену retraéìálásnak formájác ак

kor Világ cleibe ‘borsácotta illyen módon: _

En



Boritá, bůs, bajos és gondos életbe:

Igy fok шиш ejték betegségbe.

7o. Oda

 

' „Én Miet. Tóffnúsi каз Miklos, fok-rene ьы.

M.

do talanságaim, és hol egy ’s hol más in

junáltatáñm között lévén,‘ mind a’ termó

fzetnek eröteiensége, mind az Emberi indú

latoknak вшита által véletlen vitettem ar

ra, hogy mind Шеи, ’s mind tifzta igazsá

gú Szent Vallásunkhoz való kötelefségem

és Kerefztyén Felebarátomhoz való [геге

tetem ellen, közönségel'sé tétetett irásom

ma! , hclyœlenül vindìcálván magamat, nem

tsak fok tìfztefséges Embereket; hanem az

egéû Orrbodoxa Ekkléíìát kefervcfen meg

bántottam ’s meg-botránkoztattam; de már

magamba térvén, mind Шеи, ’s mind az

egéfz Világ elött , meg~esmérem ebben-való

vétségemet, és azt a’ munkámat, melly il

l en Titulus alatt vagyon . l

Ёъу’апш Кн ‚шитые maga .Skernél'vj'e'nekI Ele

tének é; шагала; tielekedetének ÍYÍFÍNTÓEGE;

mellyet az [Идей ellen, kik a’ közünsêgesjónak

ez iránt mcg-gdtoloi, та Леёгд/ёетегт Кою’з—

váratc 1 69 S-dile Efztendöben.

Egél'zlen in omnibus Punŕlis -et Рати; retraëla'

lom, annibiIa'lom; а’теПу tìfztefséges Еш— ‚

bereknek Nevek pedig non munkában elö

готам gyakrabban, ezen Retraélatióm fierïnc `

az Erdélyi Ortbodoxa Szent Generalis Syno

dus elört тез—качеств ‚ ö Keg elmek-is

énnékem illyen vétségemet, líienert , és a’

fzerctecbélì Atyañságért condona'lcák. lgérvén

arri



‚ 70. Oda lön kezének ’s lâbànak ere/'e ; 37)

Nein 1€;th elmének kfnos teftben élte;
Oda lön intézett fok vhafzori-tétele:

‚ Sok nyaviilyáinak Наш lön a’ wege. 3 3.)

_ 71. Siraéd
I

atta magamat, hogy mind az emlitett- Könya

vemnek minden Exemplárit bona Fide elö~

adem, hogy jiipprimaltafsanak a’ tavalyi `

Apologîának Exemplérival együtt ; mind pe

dig hogy illyen ’s chez hafonló dolgot fo

ha nem attentálok, hanem _az lgaz Réfor

. mata Ekkléfiának hìtìben, és abban чаю tili

‚ tefséges Uraimnak ’s Atyámñainakizerete

tekben állhatatofon тез-татами: abban

várván mind Világbôl való__ tsendles ki múlá

Томас, mind~ Ditsöséges Orök Elerre való

Feltámadásoinat', v~mellyröl~1`s akartam 0mm'

‘aetati рифт: et jìiturae ezen Немато

mat Nyomtatásban ,ki-botsátani. Anno 1 69 8

1 gul-k fumi.,

Y Ma ezek az Apologiák Tôtf'aliisinak nagy

Ditsöségére fzolgálnak; és ö úgy iárt azok
kalv mint Н. Grotzius azon Könyvével; mel

lyet az Hollándiai отёк el-törlöttek vólt a’

Manritzins Fejedelem’ parantsolatjára akkor:

moli pedig úgy fzemlélik és ditsérik mint a’

Refpublikának igen nagy hafânára való irásr.

3,7.) Еге]ёгб1ше3‚=1’ойсаюц, Giiita-ütésbe esvén, ki

Vált hogy той akaróinak ölìtöke'llésekböl a’ Vár

dara vìtetett ; azon-kivül-is gyenge egéfségü ’s

erejii lévén ‚ а’ mnnkára alkalinatlanná tétetett.

38.) Hala'l Ilia a’ vége fok iiyavalyáinak_ Félvén

” attól, mint J6 Lelkü Ember, hogy tzélja fie

` - ‘_ :én:



71. Sìrnsd Magyar Nemzet kàrodat oben-ne,

Zärjad-bé kìntsedet Koporsóba Véle,

Nints ditsekedésed ’s nem-is lehet ebbe;

Hofzfzú ’s bizonytalan reménség helyette.

72. Sirufsátok Skólák benne kârotokat,

f -Tudósok illy ékesgetö tagotokat! А

Nem nézi idegen тишь forsotokat,

Nem óltsitja, _'mint ez, Kbnyvbéli атаки.

' 7 3-.Közleb, véle egyiìtfzenvedett hü Тат 39)

Ortzàdat Izemedböl könyved àrj-.i molla!
lOda

réal: e’ Hazá'nak nem lìolgálhat, едут nehéz

‘betegségbe èsvén, a’ melly Mrtrixokat Минет

dámban hagyott vólt bizonyos végre; mellyek

I 2 00 Tallérokat meg értenek, шока: kötötte

az Erdélyi Ekklélìáknak; de azok még az ö

életében némelly Magyaroknak nevezetesen

Ba'náz' Sämilelnek gondatlansága ’s ravalisága й!—

tai hiletlenül lel-vefàcenek. Engedte annak win»

ha már el~beiegefedvén Stempeljeités Магды:

az Erdélyi Reformáta Generalis Ekkléliafuak

három ezer Forintokba; mellyeket a’ órfaiń'

si halála 1min а’ Fö Koniiliorium’ paranlfolat.

jából meg-vi’sgá_ltak, Va; György _és Rédei Pa'l

Uralt, Kapq/i Simmel é; Enyedi Ißva'n Prqfrß'o

rok.. _Annakutánna Pünköll: Havának I 5ilík

Napján I Cg-dik Eiìt-ben réû ìerént kezéhezfis

vette a’ usoría't: a’ 'Ilipograpbia't 'adták Atendi

ba Telegdi Sámuelnek LXXV. M. Forintokba.

39.) Tzirsa Székel'y шт, Székely Andrásleánya,

n’ ki uta'n bix: valami rélì найдены Vá'raljân.

I 46.) за

 



.. Oda lön Szivednek kivânatos máfsa,

шьем vólt Lelkednek méltó vidàmsàga.
74. vSirasd neveletlen и: Атш Lea'nya! (40

Nints már reménséged; tsak egyedůl abba,

Kinek ditsekedö Тitulufsa tartjla, l

_ Hogyö az e1hagyott Arváknnk az Atyja.

i“ 15. Mzigàt mi illeti: liet ö a’ tzélra,

y Hátr'a fem tekinthet oda vólt vágyása :

Мену kéz öt’ fel-fogta, bizony nem mofioha,

Nem fél vàltozàstól , olly’ jóba merült ma.

76. Sietfz bóldogLélek! de mi nem botsàtunk,

Namidz'a'ból-is köveket hozatnnk,

féldära azokból szlopot tsinálunk,

Emlékezetedre ап'а igyen irunk: (41.

_ ' 77. Tótfa

'40.) Лит e's Anna. Egyik ment vóltFérjhez Beri

v6jijó’sefhez, a’ ki mindenét el-vefitegette, a’

mit Edes Atyja keresményéböl oda vitt vólt.

'41. ) Temetöben lévö Koporsó _Kövéte ez az irás

vagyon Fel-meilive:

_NICOLÄUS K. ТО TFÁL USI

Anno 1 7 o 2. 20. Marfil'.

durar. LII. Denat.

Tóifalúß jacet hic Nicolau: mole fnb Ша.

Pannonaquem genuit Tellus; fedDacica nutrit

Polique decennales curfus , Hollandica Pallas

Artibus ingenuis cultum , _compluríbus auxit

_ Mune

 



п. To'tfaÍú/ì Mikló: nyúgofzik ez belybe;

Magyar-OUà/íg ßülte, Erdély fel-nevelte,

Hollfíndia паду dolgolrra штанг;

De, а’ mint intézte, nem adm [женина

7 8 . Mondjad úton-járó ,Nyúgodjék-meg tefte!

вазы: Lelkének lett: Щеп Békesége:

Idegenségünket az Шеи пе ne'zze;

TámafzfzonHazänknak inkább màû helyette!

Muneribus;Fu/br,ScuůJtorßum matte гурошщ

Atque Typograplmr, Patriae fervire Paratui

Tandem Claudiaci civem coluêre Penates

Hofpitium cui tranquillum Tumulumque de.

( derunt.
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