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A’ M A G Y A R  K Ö N Y V H Á Z

9,2’ dik Szakafzában fog la lta to tt Nevezetes 
Embereknek Betű- rendire, és a

Zsidó fzók hafonlít tásának 22 - dik
Folytatására

MUTATÓ TÁBLA

A.
AÁron S/riai Fejedelem. 
Abbo , Floriacens. ti túl. 

Nortmnn.
Achaíabéliek, titulo. A- 

CHJEUS.
Acciájolus.
Ágnesek..
Anglusok titulo Oktatók.

6. és tit. Toldalék. 
Antiphonárium kezdoji* 

tit. GYÖRGY. S. Chry
sostom,

Apollon. Thian. tit. Ac* 
ciaiol.

Aldus Manutius M. tit. 
Manut.

Ararátiak.
Arnster Zsidó az S. alatt.
Algeriek. S. es Toldat.
Asiai Kereszténység.
Aszszonyi nevezetes sze- 

méllyek a’ Mkház. sza- 
kasziban.

b .

Babilóniai Abdiás,
Balog Ap. C. tit. Okt,

S- 3* ,
Basilissa fzent. 
Batthyani Fcrentz, 
Bengalaiak,
Bering.

Bertóni Floria'n. 
Boheman S t o c k h o l m i  

ámíttó.
Bona Cardinal, titulo Bo~ 

quillot.
Bonaparte 1. Cons, 

Toldalék,



Botskai.
Boquiilor. Liturgiáji. 
Bourgeois.

Chroncon írók az első 
Ma -̂ya» okról. 

Chryrostnmu' fzent éle
te a’ GYÖRGY titu
lus alatt.

Cook.
Columbus.
Consalvus Szílveira. tit. 

Manomopotámaiak.

Brémai Ada'ny. 
Brune Fr. Gener. 
Burgensis.

Cordubaiak* tit. Ferdít 
ndnd.

Crotildis.
Csángó Magyarok Moi- 

dovában.
Csáky Cardinal, tit. ()k~ 

tatók §. í i .

D.
Dalia vay.
Dániái Lüdrke. 
Doll Aloysius. 
Doria P.seiátus.

Döme. titul. Oktatatók. 
§• 5*

Dubelloy.
Dudits és Oláh. tit. Ma- 

nutius.

E.
Edilburga.
Editha.
E-iltrud.

Fabrics Pindarnssa. titu- 
lo OKTATÓK, egye
temben az otsmány 
Görög költőkről tudó-

Erásma fzent. 
Erscbct fzent. 
Euphemia fzent

M U T A T Ó

c.

F.
síttás ugyan ottan.
2 . 4 *

Fekete Domingoiak tit. 
Holmi, §. 7.
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/
f.

Ferdinand Spanyol fzent Frantzia és Anglus
király. dik esztendöbéli áj há-

Festetics Gróf. tit. Okta- bora tit. Kémei, estit.
tók. § 9. Toldalék.

f  ilippiek.

G.
»

Gállusok a’ Régiek, tit. Góaiak.
L jd is  György fzent Chrysosto-

Gállitzia tit. Holmiig. 9. mustól.
Gárrerin Levegői ha- Görög leg-régieb Histo-

józó. . rikusok tit. Manut.

H.
Hannoveraiak ti t. Fémet

és út. Toldalék. Hierótheus tit. ChronU
Hasting. Normán Vezér con.

tit. Forman. 'Hesychiusok.
I a.pe de la. Horányi nov. mem. k.
Heil, chronic. és Oktat.
Henrik fzent. Hochenwarth. Érsek, tit.

.Hetruriai király ’s király- Migdzy.
né tit. Holmi. §. 6. Hugo a S. Victore. 

Hetru-cok a’ régiek, tit. Hugbold.
Lydus.

I.

Jesuiták az Oroszok- Ismael Sophi. titulo Oto- 
nál.  ̂ / man.

Jeni eh Consiliár.* Ilona fzent. titulo Okta-
Johanna d’ Arc. tó k .  §. 8*
I 'Jug. István, Párisi Püspök,
Job és Jobab, * tit. Oktatók.
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K.

Káferek.
KvoJyok. tit, Nortmán, 
Karpok.
Kassai Lajos,

Keresztesy. tit. Oktatók, 
§. 10.

R' amer.
K ons*ántzináoolyiak. tit* 

Dániai Ludtke.

L.

Lampecklmven. 
Lipnikai Simon»

Lon^i ia'niak.
Lydusok. Tyrhenasok,

M.

Magyarok 899« esztendő 
táján a’ Görög, Óla z, 
Német földön, titulo
Ch> onicon.

Máltaiak, tit. Louisiana 
és tit. Toldalék. 

Manutzius Pál ismerte
tése.

Mánomotápiak.
Márokóiak.

Márton fzent, tit. NorU 
mán.

Meckhaiak.
Migázy Érsek,
Miklós fzent. titulo Aa*

ron.
Mortier Fr. Gén. tiit. Né

met. és tit. Toldalék. 
Muretus. tit. Manut.

N.

Naugérins.
Német Országiak. 
Noé.

Nonnátulaiak. tit. Chro, 
nic.

Northmánnok.
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o .

Oktatók. masok. titulo. Holmi.
Ophiriak. # §. .3.
Otomán Famíliák. Örmények, tit. Asiat és
Orosz és Frantzia hatal- tit. Árarátiak.

P.

Paula fzent.tit. Oktatók. Phteákiak.
§. 9. Poéták némelly otsmá»

Petávius. nyok. tit. Oktatók.
Pétervári százados ün- Posonyi 1302. Gyüiésbé- 

neplök. titulo Holmi. liek.
§. 8. Protogenes kép/ró.

Phsedrus tit. Oktatók.

R.

Rhédei Lajos. tit. Okta- Romaiak, tit. Oktatók.
tok §. 9. §. A. és tit. Rom.

Roy a’ Spitzbergi hajó- Robert Viscard* tit. JSort- 
sokról. man.

s.
Saltzburgiak. tit. JSémet. Sebastiani. S. és a’ ToU 
Sálviárius. dalékban.
Sambócus. tit. Manut. Seripand.
Sanier. Sibilla tit. Oktatók §. A,
Schweitzerek. Somogy Vármegyeiek.
Schott András. Sóos Márton.
Schutt Gáspár. Sophia Szent.
Srhier. Smi maiak, tit. Dániai
Stolberg. Lüdeke,
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Spalanzáni. Sylvester.
Sklená., Sagerius.
Stobé. SuwertV
Syropului.

T.
Tomási nagy Mester. T. és titulo Toldalék.

U. V.
Usnm kasán. tit. Otoman. Vári düledékiek.
Vadászok. Vatziak.
Vál svius András, titulo Vechab. tit. Mcchaiak.

Hc/iot. Veszprémiek.

x.
Xenophon és Halicarnass. tit. Manutius,



N É M E L L Y#

NEVEZETES EMBEREKRŐL.

TIZENYOLTZADIK BETŰ REND.

A.
A l Á R O N  Szíriái Szeretsen Fejedeíerh, 
Nicephor Logotheta Konstántzinápolyi Ts* 
idejében, Urlink goo-dik efztendeje táján. 
A a ro n , az ő egyéb gyözödelmi-után, meg
békélvén a’ P^rsákkal-is; a’ Konstántzinápo
lyi Birodalomnak Városaira rohant, nevezete
sen a’ kiíTebbik Asiába, majd három fzáz ezer 
fegyverest, hurtzolván magával Nicephor Tsá- 
fzár ellen: Andrasust, Thebását, Hercules vá
rát el-foglalta, tűzzel, vaífal, pufztíttáfFal min
denütt garázdálkodott, harmintz három ezer 
aranynak minden jövendő béli iidőben adásá-
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ra fogta a-1 Tsáfzárt, és a’ fiát Stauráciust; 
és arra, hogy a’ tőle el-pufztíttatott varosokat 
fel ne merje építteni. Ezt a’ békéltető haho
tát mivelhogy meg fzegé Nitzephor Ts. hely
re kezdvén áJlíttani a’ városokat; Slctron tsa- 
tázni kezdett ismét, Thebasát el-rontotta, Cy
prus Szigetet elgázolta, Urunk gog-nyoltz 
lzáz nyoltzadikában Bhodus Szigetét el-fog
lalta. Onnét Lyciának fő városára JMyrára 
hajtott. M yrában , Sz. MIKLÓS Püspöknek 
tiízteletére fzenteltetett városbaji, midőn ezen 
Szentnek koporsóját bontogatni, és tsúfíttani 
kezdé, ott érte Aaronnak , a’ Kerefztények ül- 
dözőjinek gonoífágait az Isten oftora. Alig fo
gott azon koporsó gyalázató vétekhez, a’ 
menyköves fzélvéfz a’ tengeren álló hajóit 
öfzve-rontotta, magának haza kellett tako- 
rodni gyalázatosán. A’ hol egy efztendö múl
va meg-is gebedt. Borg, kéri in Fl. JS cepho- 
ro Logotheta ex Theophane. slnno 808« p* 
329. Myram Urbem Divo Nicolao sacram ac- 
celferat Aaron (Saracenorum Arabum Princeps) 
eaque occnpata , difíringere urnám illius, et 
contumelia afficere sacra Divi Lipsana tenta- 
rat; at vix ad rém adgreííús fuerat, ingens 
confeftim exoriri in mari procella, fulmin bus 
et fulgetris coelum micare, horrenda tempe- 
Itate quaflari claffis: qua demum disjecta, in- 
gentique c ade muktata, cum dedecore ad sua 
Barbarus remeavitj anno vix evoluto, fatis 
functus, cujus fiiii inter se difcordes, deque 
aherendo principatu bello diítenti, quietem ab 
ea parte Chriitiano Imperio preeíiitere ; séd non

2 A AR ON  S Z E R E T S E N .



Á G N E S .

iis , qni sparfim per Syriam  , locnque Judaeac 
sacra adhuc morabantur, Chriftíanis: eorum 
enim tumultmim occafione, et Templa, Afce- 
teriaque iis in locis difjecta , et ipfi plurimis 
appetiti injuriis in luctu , et fqualore erant.

ÁGNES Szűz Szent Mártír. Tizenkét 
vagy tizenhárom Efztendos Szűzetske lévén , 
Diokletzián Tfáfzárnak üldözéfekor, 304-dik 
efztendőben, inkáb’ a’ kínokra és halára fzány- 
ta magát, hogy sem a’ Jéfus Krifztufhoz köte
lezett hitét meg-tagadná. Romában, midőn 
fzenvedne, jelen volt Dámafus, ki a’ hóhé
roktól értekezett ofztán halála környül-állási
ról ; amakkor gyermek volt, verfeket írt di- 
tféretire ; öreglégében Római Pápává válafz- 
tatott, Sz. Ambrufnak Egyházi felfe'ges rendű 
oktató Piifpöknek a’ Szüzekről írt könyvben 
(L . . .  de Virginibus) Szűz Sz. Ágnest ditíérő 
igéji ezek a’ többi-között: Ma fzent Ágnes fzii- 
l^téfe napja vagyon ([az a’ nap tudniillik melly- 
ben a1 Mártiromfág-által a’ Mennyei boldog- 
fágra fzülettetett) Tfudállyák a’ koros fér
fiak, kétfégbe ne eífenek a’ kisdedek ’s fiata
lok; (mintha nem követhetnék a’ példáját) 
álmélkodjanak [rajta a’ férjhez ment ízeméi- 
lyek; köveífék a1 hajadon leányok, — az öre
gek, az ifjak, a’ gyermekek, ennek a1 ditfér 
retet énekellyék. Ez tizenkét efztendos korá- 
ban fzenvedett mártiromfágat, a’ mint efzten- 
döífége fzámláltatik; 's tsak erre nézve-is mi 
átkozott kegyetlenfégnek kellett annak lenni, 
melly az illyen kifded termeten fém fzánako- 
dott-meg; vagy-is inkáb’ , mi nagy erejűnek

A <2
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kell az Hitnek lenni, mellj bizonyíagat talált 
illy gyenge termetben is. — Uj rendű márti- 
romíág! még alkalmatos nem vo lta ’ kínfzen- 
védésre; ’s már alkalmatos volt a’ győzöde- 
lemre. — Nem íietnek ollj gjorfan a’ leá
nyok a’ menyegzőre, mint ez a’ Szűz halála 
helyére. . . Mit nem tett a’ hóhér, hogy meg
rettentené i mint nem hízelkedett, hogy ízivét 
másra venne ! mi fokán foháfzkodtak , hogy a’ 
menyegzőre fel válthatnák! De a’ Szűz: A’ 
ki előb’ váíafztott, úgy mond, azé legyek! 
kire várfz még hóhér? vefzfzen el ez a’ telt, 
mellyel olly ízemek fzerethetnek, a’ minéműek 
nékem nem kellenek. Meg-állott,.imádozott; 
meg-hajtá a’ nyakát. Szűzen-is maradt, ’s a' 
martiromfágra-is jutott egyetemben.

Más egy Szűz Szent Á gnest, ki Poli- 
tzián hegyén, Szent Domonkos Szerzezeté- 
ben , fzentféggel és tsuda-tételekkel tündöklőit, 
így említt a’ Mártírok Római laiftroma 20. 
April. In monte Politiano sanctae Agnetis Vir- 
ginis, ordinis sancti Dominici, miraculis clarae.

Ismét más egy Agnes-is említtetik az A. 
Sz. Egyház Történetiről írt 20-dik könyvem
ben §. 12. Urunk 1233-dika alatt 9-dik Ger
gelynek R. Pápának, 2-dik Fridriknek R. Tfá- 
fzárnak, 2-dik Balduinnak Konltántzinápolyi 
Tfáfzárnak, 4-dik Béla Magyar orfzági király
nak ideiekben,; noha nevét a’ Római Márty- 
rologiumban nem találom. Tündöklött ezen 
Agnes Izüzeféggel és egyéb’ jófágos derék rég
gel példás élete; Tfeh Orfzágban. Leánya 
rolt ezen Ágnes Primisláufnak a’ Tfehek Fe
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jedelmének; unokája pedig 3-dik Bélának M. 
O. Rírállyának. El-kerüit Ágnes a’ fzüzefég 
kedvéért egynéhány menyegzőt. Végtére Fri- 
drik Tsáfzárnak igértetett Azt hogy el-távoz- 
tatná, a’ Római Pápához folyamodott. Látván 
a’Tsáfzára’ fzüznek álihatatoífágát, illy fzók- 
ra fakadt: ha engem valamelly halandó ember 
miatt vetett volna-meg, fegyveremmel álla- 
nék(bofzfzút; de minthogy a’v mennyei vő le
gényt tartya nálamnál fcllyeb’ valónak, dolgát 
rofzra nem magyarázhatom. Ágnes az ö gyen
ge öltözeti alatt teílkinzó fzerfzámokat vifelt, 
ágyát apró éles kövekkel fzokta meg hinteni. 
Böjtöléfel , és mind a’ Templomban , mint 
othon , hofzfzas, figyelmes, buzgó imádfággal 
fzokott ájtatoskodni. Meg-fzabadúl ván a1 ké
rőktől , Sz. Klára Szerzetébe lépett Prága vá- 
rofában , Urunk 1236-dik efztendejében; ’s el
élt azután még 45. efztendeig. V. Bollandum 
6 Mártii.

ARARÁTÍAK, az az, ARMENIA Or- 
fzágiak, Örmények. Midőn Mójfes elfő könyve 
8-dik réfzének 4-dik verfében, az iratik Noé 
Bárkájáról, hogy meg-nyugodott Arméniának 
hegyei-felett, super monies Armeniae, Ar
menia Ararat névvel illettetik a’ Zsidóban. 
Hhal horei ü v iN Ararat. Ez a’ régi nevezet 
meg maradt az Örményeknél Philófiratus ide
jéig (három Philófiratus Ph. említtetik, a’ 
máfodik az elfőnek fia, a’ 3-dik unokája volt 
Nero Ts. ideje táján') Noé Bárkáját,, annak 
Ararat, vagy Örmény-hegyi fzállását emlege
tik az ő Hifioriájokbau az idegen mindenféle

A 3



írók: Berófus, Egyiptusi Hieronymus, Damaf- 
kusi Miklós. JLuseb. Caesariens. Bpísc. in 
Onomafiico Urbium et Locorum Scripturse Sa- 
crae p. 166. ad calcem Menochii. A ’goigur vj 
Afp£vlx bt Ödeaiv A’fapaT, ubi arca sediííe di- 
citur, ajuntque buc ufque oRendi in montibus 
Armeniae reliquias arcae \e\ipOLva. r̂ <r xjjSttT», 
Locum hunc (ubi ex Arca egreííus efi) de- 
fcensorium , vei egrefíum Armenii vocant, 
Á tto@oltÚ(>w  ; illic enim regionum illarum indi- 
genae servatae surfum arcae , reliquias rá ?$'wuvo( 
etiam nunc ofiendunt, Porro diluvii et arcae 
meminere quot quot barbarorum hiRorias con- 
fcripferunt: quorum unus eR Berosus Cbal- 
daeus; rés enim diluvii commemorans Re ali-̂  
cubi diRerit: Dicitur et hujus in Armenia na- 
v ig ii, propter montem Carduaenorum , xo^i- 
pa«r, eRe pars aliqua, fed et quidam bitumen 
evellere et eRerre (dicuntur) Si autem viri 
utuntur eo , quod inde vehunt, ad piacula et 
luRrationes, rég OTtMvn&g, séd et
Hieronymus JEgyptius, qui Antiquitates Phoe- 
nicum pulchro sermone confcripfit, meminit 
horum, et Mnafeas, et multi alii, Nicolaus 
quoque Damascenus in nonagefimo sexto libro 
refert; eR in Armenia, supra Myniadem mons 
nomine Bearis, ßccgig, ad quem multos ín dilu- 
vio confugiRe autumant, ibique salvatos eRe; 
alios verő in arcae alveo fupernatante/ srt 
Adfvaxo; — in ) ctttgúgetxv, ad ejus verticem 
pcrveniRe, et ufque ad multas aetates ligna 
arcae monRrari solita : quos quidem ego puto 
non eRe alios, nifi cos, quos Móses Legifer

& A R A R Á T I A K .  .
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Judaeorum in snis voluminibus literis prodidit. 
— Noé Bárkája maradékiről lásd R égi Jeles 
Épületek Nagy Szonbatban 1760-ban 2-dik 
könyv. A7oe Bárkájáról. lg. és 19 dik Réíz 
a’ 101. Levellaptól fogva a’ 115-dikig. * Az 
el-fzaporodott emberi Nemzet a’ víz-özön-után 
Aarat hegyéről köríil-belöl mefzire el-terjed- 
vén, el-foglalta azt a’ Tartományt-is, melly 
nagyob’ ’s kiíTeb’ Ármeniának neveztetett ’s 
talán a’ Zsidó R am , magaflagot jelentő fzóból 
vette az Ő eredetét mind a’ magas Ararathe- 
gyi Armen , mind Arám in , más nevén Syria; 
mind a’ hegyekre épült R om a , ’s a’ Roma- 
alá hajtott Running, az az, Oláh nemzet. A' 
nagyobbik Armenia , Eriván , Natólia, Diar- 
bek, és Georgia között, Armeniának-is; de 
jobbára Turcománniának, ’s Curdiftánnak ne
veztetik: a’ kiíTebbik Armenia , más nevén 
Aladuli , vagy Pegian ; Cappadocia , Euphrá- 
tes, és Cilicia-közé fzorult, — Az Örmények, 
mind a1 Persák , mind a’ Török 's más Ha- 
talmaíTágok-alatt merő Kerefztények ; azokból 
is kik a’ Monophysíták eretnekfégére eltek; 
sokan meg-tértek az Anyafz. Egyház hitére. 
Ezeknél a’ kalaítromi élet sanyarú, se hullai, 
se borral nem élnek; imádíagban maradnak 
néha éjféltől fogva deliest; három óráig, az 
alatt el-imádkozván az egéfz Zfoltárköny vet 
egyéb’ ájtatoskodáfokon-kívül. Az ő Rendtar-

* LÁSD ezen könwemet-is: RESPONSORUM 
ád eas hujus temporis Cbjectiones. Cajfcviae 1789» 
Libr. 3. pag. 92. 93.
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táfokban Sz. Gergely, Sz. Báfilius, és Sz. 
Domonkos reguláit követik Sz. Domonkos 
tifztelete a’ 14-dik .Században érkezett kö- 
zikbe a’ Római Miffiónariusok-által. A’ mee-, O
tért Örményeknek Nakfiván városi Érsek jek 
nevezetes Pcríiában; Európában a’ Lembergi , 
melly városban az örmény Catholicus Püspö- 
kön-kívűi lakik Deák réfzü Érsek, orofz Ca- 
thol Püfpök , és Görög Cath.pl» Piifpök , de 
ez Primií’zlei Piifpök nevet visel. MKHÁZ 
13. Szakafz, titulo Scordinfzky. p. 310. —  
A' nem egyesült örmény Püfpökök-között leg- 
felföb’ a’ ki Ararat hegyén lakik Ériek név 
alatt. — Laknak az Örmények örmény ha- 
zájokon kívül Cahiróban , Konstantzinclpoly
bán , Erdélyben, és máfutt. A ’ Schamakiai 
és Reschti örményekről, ’s azok Mifíionariu- 
ítról* lásd Mkh. 1. Szakafz. tit. Gmelin 18. 
könyv. p. 143. 153. A’ nagy méltófágíí ’s tu
domány ú örmény Babaschinrol, Lásd Mkh. 
17-dik Szakaíz tit. Rangú, Pegu , Umerapur. 
p. 131. 194. Az Erdélyi örmények’ m egté
rését es ajtatoílagát meg-irám az Afz. Egyh. 
Történetiben 4. fzak. Lásd azokról a’ Mkház 
A’dik fzakafzát-is tit. Oksendi a p. 137. XI- 
dik Kelemen Római Pápának Sándorhoz az 
egéfz örményfég Cathol. Pátriárkához adatott 
levelét emlegeti az Afz. Egyh. Történetinek 
4-dik réfze. p. 203. Az örmény Nifibi Sz. Ja- 
cabról és Illuminátor S. Gergelyről lásd Mkh. 
ii-d ik  fzak. tit. Jacab. a p. 73 A’ Persiai 
örmény ájtatoflag le-iratik a’ Mkh. 2 dik fzak* 
$it. Niebuhr 77-dik könyv. p. 397.
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ACCIÁJOLUS ZENÓBIUS nagy tudo
mányi! Do/ninicánus , ki Caesareai Eusebius 
Püfpöknek Hierocles ellen írt könyvét deákra 
fordíttá, ezzel a’ fordíttáflal nagy haíznot haj
tott az Afz Egyháznak, meg-tzáfolván Apol
lonius Thianéus ditséröjit, Filóítratust, Hie- 
roclest. Filoítrátus egynél töb’ volt é? arról 
vetekedés vagyon. MICHiEL TRINITARIUS 
Lit. P. pag. 480. ait : Poflevinus in fuae Bi
bliothecae L. 16. unicum Philostratum com- 
memorat, eum nempe qui sub Nerone vixit, 
eundemque ApolLonii Thianei difcipulum, et 
vitae ejufdem, Authorem agnofcit. (Huic vitae 
in latinum verfae) tamquam veneno antido- 
tűm oportune adhibuit Zenobius Acciajolus 
(vertens ín Hieroclena Eufebium, eum vali- 
difíime confutantem, et acta magici hominis 
Apollonii Thianaei. Philoílrati de Apollonio 
Hiftoria vei in toto , vei magna ex parte con- 
ficta eít. p. 48*. Apollonii gefia tamquam vere 
magica , quaeque ppe daemonis ille patrarit a 
viris doctis ac piis referuntur. — Jofephus 
Scaliger de Apolonio loquitur tamquam de 
infigni Impoítore, et Circulatore, cujus res, 
íimilis Ipíi Scriptor Philoftratus , nulla prorfus 
veriíimilitudine publico expofuerit. In hujus 
quoque fcripto anachronismos plures, plures- 
que contra veritatem Hiíloriae lapfus errores- 
que deprehenderunt Godinus et Tillemontius 
post juítum LipFium. Voffius infuper et Cafau- 
bonus atque incorruptioris judicii Censor Abbas 
Fleury non tam credunt Apollonium fuiíTe ma
gúm, quam Philoftratum mendaciífimum. S.



Augustin, epist. 40. ad Deo grat. múlta in
quit de Apollonio et Apulejo mira nullo fideli 
Authore jactari. D. etiam Chryfoftomus adv. 
Judaeos L. 3. nihil ventatis agnofcit in mira- 
culis Apollonio attributis. (Etfi Lucianus et 
Vopifcus celebrem fuifle famam afleverent) 
ejus tamen penitus non meminit Plinius, Ta
citus, Svetonius , aliique Romani Hiltoriogra- 
p h i, qui eamet aetate, aut non longe post 
fcripfere. — Dumesml és Fleure-után ezeket 
jegyzem-fel az Afz. Egyház Történetinek 2- 
dik könyvében , Domitzián Tsáfz. idejekor, 
Urunk 79-dikében pag. 70. Thiáni Apollo- 
niufról: JVlivelhogy a’ Filosófuíok a7 ö för
telmes nyelveskedéfekkel Rómában fok gali
bát tettek, Vefpáfiánus Tfáfzár mint ki-há- 
nyatta őket Róma várofából, Mufoniufen- 
kévül. Amazok mindenütt a’ hitetlenfégnek, 
és pogányfágnak doboló hirdetőii vóltak. Azon 
Filosófufokhoz tartozandó Eufrates, Luciá- 
mis, Dió Chryfoftomus , Dámis, Fpictétus , 
Cynicus Demeter; de leg nevezetefeb’ Ápol- 
lonins Thianaeus, kinek életéről fzáz hufz 
efztendö múlva (Nérónál fzáz efztendövel utób
binak tévén Apollonius élete Íróját) Filófz- 
tratus egy Románt, avagy költeményt fzórt 
a’ világra. Minden féle fzemfény vefztést ’s 
koholt tfudákat fűz a’ tetteire, ’s élete rendi
re, ’s azt-is, hogy Apollonius, a’ vere^bek- 
lcel-is tudott befzélleni. Tárfai közül, róla 
fenki fém írt, tanítvánnyá egy fe maradt; ’s 
tsak abból-is merő hazugfág kolloidjának mu- 
tattya magát lenni Filófztratus a’ költött ifién«»

, 0 A C C I Á J 0 L U S  APOLLONI US.
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kék pártfogója. Apollóniust boszorkánynak tar
tották lenni a’ pogányok-is, és ugyan azért 
Ötét az ő áldozattyokhoz fém erefztették.

ASIA! KERESZTÉNYSÉG , Urunk 
1776-dik efztendeje táján, de Pages, Fr, Ka
pitánynak tapafztalása és iráfa fzerént, melly 
jobbára meg-vagyou a’ Mkház 5-dik Szaka
szában a’ 158-dik levéloldaltól fogva a’ P. be- 
tü-alatt. Damafkust, Baruthot, ennek hegyeit 
a’ Libanus hegyi Tartományt, Kesruánt és 
egyéb’ Síriai megyéket, Klaftromokat meg- 
látagatván de Pages Kapitány, Baruth he- 
gyei-közt, úgymond: az emberek ábrázattyá- 
ból ki-tettfzik a’ job* állapot, mintfem a’ mel
lyel a’ Dámáskusi Kerefztények élnek, kiket 
‘d Törökök fzorongatnak. A’ Damaskusi Je- 
fuiták az ö Kesruáni egyik Kalafiromjokba 
fzólló levelet adtak kezembe. A ’ Baruth táji 
egéfz Libahús* Tartományt a’ Maroniták lak
ják, kikről tudofíttást vettem a’ Baruthi P. 
Capucinufok Superiorjától : ennek jámbor ke
gyes tekéntete el-árulta buzgó .emberféges fzi- 
vét, melly hozzá mint Miffiónáriushoz illett, 
Kesruán Tartománnyában olly fzabadfágban 
él a’ Katholikus Vall ás, mint Frantzia Or- 
fzágban ( t . i. a’ Revolutzio-előtt írt de Pa
ges) eretneket magok-közt nem fzenvednek, 
Tripolis-felé utazván, a’ hegyen Luysi nevű 
Maronita Barát Kalaftromot látogattam-meg , 
fzép a’ Templomjok: láttam az Anturiai Je- 
fuiták Kalaltromát, az Elöljárójától fzeretettel 
f  0. dtattam, azok vigyáznak a’ fzomfzéd Apá- 
tza*Házra-is. Seminarium-is áll a’ Jefuita lakv

A S S I A I  K E R E S Z T É N Y S É G *
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helyen ; abban a’ Jefuiták Papfágra kéfzíttik 
a’ Nevendékeket. Az egéfz Kefruáni Tarto
mányt Kerefztény Scheikek bírják, avagy a* 
földes Urak: egyik harmad napig eJ nem 
erefztett; más Scheibekhez-is el-vezetett uzlon- 
nára: mindenkor el-vezettek az ő ájtato ko- 
dáfokra , és eltvéli bizonyos gyülekezetre ,  
mellyre minden ifjak meg-jelentek. Ott a’ í'r.l- 
mondott kis kegyes befzéd-után ájtatos könyv 
olvaftatik, ’s el mondatik egyneháry imádfág. 
Tfudáltairt a* fzép niódoffágat mindenütt, a* 
Sebeik fiában a’ kegyes fzelídféget. Mind az 
emlétett Urak, mind a* Papjaik a" néppel- 
egyiitt a’ Római Anya Sz. Egyházzal fzoros- 
fan tartásnak. A’ Miffionáritifok az említett 
Tatományokban , Siriának egyéb’ Tartomá- 
nviban-is fok jót tefznek ; a’ Kátholikufokat 
taníttyák, a’ tevélyedteket vifzfza-vezetik. A’ 
mi hitünk Damafkusban és egyebütt , a’ hol 
fzakadék , vagy eretnek Szírus, Görög, ör
mény vala; löt Egyiptusban-is a’ Koptusok- 
között igen el-terjedett; sokan a’ Római Anya
íz- Egvh áz engedelmeíTégére vezettettek. Tu
lajdon fzememmel láttam azt a’ nehéz mun
kát, mellyet a’ IVJifzfzionáriusok tefznek a’ 
Török , Perfiai, Indiai Tartományokban, mel- 
lyekben sok igen , és feinte pizseg a’ Kerefz- 
ténység. O bár több völna a’ Mifzfzionárius ! 
álmélkodni kell azon az elö-menetelen, Aiel- 
lyet a’ Mifzfziók tefznek Pegu, Siam, Cam- 
baye, Cochinchina orfzágiban, és a’ Chinai 
Birodalomban. Midőn azt a’ tanátsot adnák 
egy Spanyol Királynak: hogy hadgya oda a'
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Eilippi Szigeteket, mivel hogy az Orfzágnak 
terhére vannak, felele a" Király: nem kívá
nok Filippitöl más jövedelmet, hanem tsak 
azt a’ lelki halznot, mellyet ott a’ Millioná- 
riusok tefznek. Azt el-lehet hinni, hogy a’ 
Spanyol Diadalom Afiában és Amerikában 
többeket vezetett a' Kerefzténységre, mintsem 
a’ mennyi Európában fzolgállya ölet. De Kef- 
ruánba vifzfza térek, úgymond de Pages: A’ 
Püspökök, a’ férfi ’s afzfzonyi Kaiafiromok 
itten nagy fzámmal vannak. Itt lakik az An- 
tióchiai Pátriárcba, mellvhez a’ Maroníták 
tartozandók. Itt lakik az ÖRMÉNY Pátriár- 
ka-is, ’s bír egynéhány Kalaítrommal. Ezen 
hegyek-közt, de másutt lakik a’ Görög Kátho- 
likus Pátriárcha. Ezen hegyek Lakofi közön
ségesen Iílenfélök. Jeltonból el-menvén, ret
tentő hegyek-közt álló egy Kalaftromhoz ér
keztem, mellyben Püspök lakik. — M ásrá- 
tó i Augufzta-fe\é tartottam. Augustában a’ 
Maronita, avagy az Antiochiai Pátriárchát iid- 
vözlöttem, ki engem különös emberséggel és 
fzeretettel fogadott j Derekasan befzéllett deá
kul és olafzúl. Nála ebédeltem, egy a’ fel- 
fzentelt Püspökjei-közűl soha el nem hagyott. 
Az egéfz Világ réfzeiben mi állapottya légyen 
a’ Kerefzténységnek, mutató Táblába fzorít- 
tám a’ Mkház 19-dik Szakafzában illy titulus- 
alatt: a’ Kerefctenyseg állapottya. Méltó itt 
említteni azt a’ különös újságot, melly a’ Po- 
sonyi Német újság írónál olvaftatik. t. i. Hogy 
a’ melly időtől fogva az új Teíiamentom Ma- 
labáriai nyelvre által fordíttatott, sok Indus

>
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ember, még a’ Brámínok közűl-is vállallya- 
fel a’ Kerefztény Vallást. Mádrásban az új 
Tefiamentomnak másodfzori kiadása már a' 
nyomtató prés-alatt vagyon, ’s harmintz ezer 
példa-irásból, vagy exemplárból fog állani.

ACHiEUSOK. A z egéfz Graecia, vagy, 
Görög Orfzág Achaiának neveztetett attól az 
időtöl-fogva, mellyben a* hatalmas Achaeu- 
sokat, Világ Teremtésének iiárom ezer nyoltz 
fzáz harmintz hetedikében 3837* Róma állá
sának 607-ben, az Achaeusokat öfzve-gyözte 
a’ Római Praetor Metellus, egy efztendővel 
utób’ pedig L. Mummius Római Consul. Ak
kor az egéfz Achaia Római hatalom-alá esett; 
Corinthus az Achaeusok fö Városa öfzve-eget- 
tetett. Corinthus égésékor az arany, ezüst, 
réz keveredve öfzve-folyt, ’s ez a’ keverek 
nyerte a’ Corinthusi drága réz nevét. Ez a* 
Corinthusi végső romlás Róma-állásának 608- 
ban esett, Urunk fzületése-előtt 146. efzten
dővel. Egy azon efztendőben , mellyben Co
rinthus , cl-égettetett Afrikában a’ 3-dik Pun 
háborúkor a’ régi erejű ’s ditsőífégü Cárthágo- 
is Scipio Proconsultól, ki Aemilius Pál’ fia 
v o lt, ’s a’ Scipio Afrikánus fogadott fia. Pe- 
tav . Rationar. temporum parte 1. L. 4. a p. 
223. L. Mummio Consule omnis Achaia in 
deditionem accepta , Corinthus ipsa capu^gen- 
tis incensa est. — A quo tempore Graeciae 
omnis ACHAliE nőmén accepit, ut tefiis est 
Pausanias. — Eodem , quo Corinthus excisa 
est, — capta et incensa Carthago est, peni- 
íusque subversa. — Achaia {zélét hofzfzátígy
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irja-le Bonfrer in Onomaftico ad calcem Me- 
nochianam. pag. 1,36. Achaia , -quae .proprie 
Graecia appellatnr, ab occasu, juxta Ptolo- 
rooeum , Epiro terminatur , a Septentrione 
Macedonia , ab Üritnte iPgaéo mari , a Ivie- 
r; lie parte maris Adriatici, sinu Connthiaco, 
liihmo , mari Crttico , usque ad Sunium Pro
montorium. — Emlegeti Sz. Pál Apoliol , 
mint hirdettetett Krilzt. Achaiában. 1. ad Thes- 
salomcerises. cap. 1. v. 6. F t Vos nostri imi• 
tatores fa c ti  estis , et Domini, excipientes 
verbum in tribulationc múlta , cw/77 gaudio 
Spiritus Sancti: v. 7* Zfa ut fa c ti  sit is fo r 
ma omnibus credentibus in M acedonia , c*r m 
Achaia. ACT. APÓST. c. 1 8* v. 1. (Paulus)

AatfC egressus ab A thenis , vemt Co- 
r int hum. ,

ASZSZONYOK különös emlékezetre 
méltók, a’ Mkházban. — KANISAI D orot- 
tya 5-dik Szakaíz k. pag. 117. Frangipáni 
Katalin. 5-dik fzak. pag. 127. titlilo Kom iáti, 
Magdolna Sz. 5. fzak. M. p. 1 36. — Me
ló nchton annya 5. fz, p. 144. ])1. Theresia 
Királyné. 5. fz. p. 222. tit. Sx.it ziliai. —  Ján. 
Pannon. Annya. 6. fzak. p. 32. Erdody Su
sanna. 6. fz. p. 39. — Sz. Christiana fzol- 
gáiló. p. 74. 6. fzak. I. — Lusitán Király
né. 7. fz. p. 80. Frsébet. 16-dik Lajosné. 7. 
fz. p. 96. — *-dik Katalin  Tzárné. 7. fz. 
p. «07. Cardace Királyné. 7. fz. i#8* és 8- 
dik fz. tit. Kanduce. p. 99. — Sibillák, 7, 
fz. p. 301. — .Strasburgi afzfzony. 7. fz. p. 
362. — Vérfolyasu afzfzony. 8-dik fz. p. 16.
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—- Sz. Ilona, 8- fzak. p. 54. — Sz. Paula 9 
Eustochium. g-dik fzak. p. 77. — p. 91. Sz, 
Marcella. — Thurzo Borbála. 9, fz. p. 29. 
d 'Are Joánna. 9. p. 48. Ersébet első Lajos 
K. annya. 9-dik fzak. p. 35. 56. — Hilde- 
gárdis Szent. 9. í’zak. p. 168. — ' Nyári K ri
stina. 9- fzak, p. 207. — Antoinette leány, 
és 16-dik Lajosné. 11-dik fz. p. g. — Uály 
Klára. 11-dik fzak. p, 193. — Újlaki Klára. 
Révai Borbála. 13, fzak. a pag. 161. Lanca. 
Orosz Fejedelem asz. 13. p. 166. Páldmr. 
13. fz. p. 247. Frangipáni Katalin. 14. fz p. 
6ö. Sz. Gorgónia. 14. fz. p. 71. Ulrica Sve. 
tziai Királyné. 13-dik fzak. p. 4. Alexandrá
ul. Palatinusné. 13. fzak. p. 123. 16. fzak. 
103. Nápolyi királyné. 13. fzak. I33. Frede- 
gundis. 16. fzak. p. 29. Mida Prá. 17. fzak*- 
p. 199. Eurósia. lg- fzak. p. 27. — M ária  
Theresia Ts. K. 2G-dik fzak. p. 69. Mária 
Rósa  Szárdiniai Capucína. 20-dik fzak. p. 71. 
Sz. Agnes Ersébet Mkház. ezen 22-dik fza- 
kafzában. Hedvigisek. 9. fzak. pag. 104. Zi- 
chiné. 9-dik fz. p. 301. Eulália Sz. 21-dik 
fzak. Juliana ibid. M argit Vajdáné. 8. fz- p* 
118. Ediltrud, Eufemia , Erasma , Basiliífa, 
Serápia, 22. fzak. E.

B.

! 3 a B I L Ó N I A I  Püspöknek Abdiásnak 
az Apoítolokról írt könyvei. Azoknak élete

ket



B Á B I L O N  ABDI ÄS. í?
két fok fabulákkal meg-keverte Abdiás. A* 
Régieknél isméretlen, meg - vetendő. Pray  
in indice Librorum Rariorum Tom. l. pag. 3. 
Abdiae Babiloniae Episcopi Hifioria Certami- 
nis Apoftolici, item vita Apoßoli Mathiae etc* 
edente Volfgango Lazio, Bafiliae. 1552. in 
8. Idem al. Ceríaminis Apoítolici Librí X. 
una cum Joacch. Perionio de rebus gefiis Apo- 
ßolorum Coloniag. 1576. in 16. Mich. Trinit. 
pag. 8* Abdias, ut fertur, primus Babilonis 
Rpiscopus, Scriptor apocryphus habetur, et 
veteribus plane Ignotus. Quae ejus nomine 
circumferuntur Vitae Apoßolorum , fabulis re- 
fertae funt. Scripfisse dicitur anno poß Chri- 
ßum 8o* Graeco Sermone fe fcripfisse prodit, 
opus fuum a Julio Africano Graeco in latinum 
traslatum. Nominat Hegefippum qui Eccleßae 
Seculo 2-do vixit. Hegefippusróllásd Mkh. 10- 
dik Szak. pag. 34.

BOHEMAN. Stocholmi Udvari Secreti- 
rius ( a’ mint Storholmból íratott 29. Martz. 
1803-ban) az Ő költött titkos látásaival, neki 
tett titkos jelentésekkel, a’ Státusok jövendő 
forsairól előre-mondáfival , nagy jófzágival, kü
lönös élete módjával okot adott a’ gyanüság- 
ra ’s el-fogatására. A’ ki-kérdeztetésekor ki- 
tetfzett, hogy merő ámíttó. A’ magához tar- 
tozandóknak ismért papirossokból ki sült, Hogy 
Svetzián kívül fok a’ Levelezője , és hogy 
mefzfzire terjedő plánumot forralt, mellynek 
tzélja még tellyességgel nem bizonyos ; de 
hogy ő fő Személlyé, annak a’ fzorossan öfz- 
ve kötött Társaságnak, mellynek Adeptussai

B
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az Áfiai Atya fiák neve-alatt ismertettek. Azon 
Ordónak kormány fzéke egy ismeretlen Sená- 
tus. Az ordó tagjai arra eskiifznek, hogy ki 
nem vallyák a' Vezérlő kormány Tanátsnak 
lakó ’s tartózkodó helyét, fém az Atyafiak ne
vét. Az ordó eredetének a’ déli Német Or- 
ízág láttfzik lenni j azután Svétziában, Dániá
ban, éjtfzaki Német Orfzágban el-fzaporodott. 
Boheman noha fzületett Svékus, a’ Dániai ki
rálynak által-adatott: mert Dániában jófzágo- 
kat bir; a’ Svétziai király pedig azt rendelte, 
hogy Boheman Ordójának tulajdonságí fze- 
messen ki-kerestessenek, ’s minden egyéb tit
koló Társaságok meg-visgáltassanak,

BOURGEOIS Jesuita Chinából, a’ Chi- 
nai kerefzténység állapottyáról 1784-ben. Lásd 
JMkház 5-dik Sz .kafz.pag. 126.

BENGALAIAK az Angliai uj lakban. 
Azoké Bengála — BENGALA az ő Gán- 
ges-torok tájú Calcutta várofával-egygyütt a’ 
Napkeleti Indiának Tartománnyá , melly röl 
hofzafan tudosítt a’ Mkönyvház’ 21-dik fza- 
kafza, titulo Bengalaiak, külömbözik Ben- 
galától Benquela , vagy Benkela Orfzága, 
melly Ethiopia-megett Afrikában fekfzik, ’s 
mellyet ezen nevű várofával-együtt a’ Luíitá- 
nus bir. Más a’ Calcutta-is, és a’ Calecutam- 
is, melly Calicut nevet visel némelly.Föld 
abrofzokon. Calicut orfzága, a’ néhai Zámo- 
rin királyok birtoka, a’ Napkeleti Indiának 
partyán Africa - felé teként; Calcut ellenben 
Siam, Tunkin, China felé a’ Napkeleti Indiá
nak napkeleti partyán. Calcut a’ Mkház 21-
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dik Szakafzában Bengalával együtt iratik-le: 
Benkela pedig a * Mkház 7-dik Szakafzában 
titulo ZucheLli Cupicínus Miífionárius a pag.
337- - .

BRÉMAI Adány, Brémai Cánonok, nagy
fzorgalmatofsággal és igazfággal, maxima íir>- 
ceritate ac diligentia, úgymond Gravesor , 
négy könyvel le-írta a1 Brémát és Dammabur- 
gi Egyházi Megyéknek Hiítoriáját Nagy Ká
roly Tsáfzártól-fogva 4-dik Henrik idejéig. E- 
zen Hiíloriának végéhez kaptsolta azt a’ mun- 
káját-is, mellyet kéfzített Dániáról , ’s Dá
nián túl lakó népek terméfzetéröl, fzokáfiról , 
vallásáról. Előfzör Bataviai Lugdunumban 
1595'dikben ; azután, a’ hozzá fiiggefztett Je
lölésekkel együtt Helmftádban 1620 • dikban 
nyomtattatott-ki.

BERING. Ennek Dániai Hiiióriájáról, és 
abban Oláh, Kanut, Erik, királyokról, lásd 
Mkház 5-dik Szakafzat az O betű-alatt.

BURGENSIS Alphonfus meg-tért Zsidó. 
Erről lásd Mkh. 14-dik Szakafz: tit Spina, a 
P- 3*5-

BOCQUíLLOTT András Frantziá Cáno
nok a’ Szent Misfiókban tett buzgó ’s fáradsá
gos dolgainak érdemiért nevezetes. Urunk 1701. 
efztendejében Frantzia nyelven a’ Liturgiáról, 
avagy a’ Sz. Mise Áldozattyáról bölts köny
vet erefztett ki nyomtatás által. Ezen mun
kában jobbára Bona Cárdinálisnak nvomdok ’ 
jár, kinek a' Sz. Áldozatról, de re L iturgica , 
írt könyve, fő rendű, és érdemű. Némelly 
helyeken Bónát helytelenül fejti. p. o. a’ nyel

BENGAL.  B E N Q U E L ,
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vekről írvan, mintha mindenütt mindenkor a' 
nép közönséges nyelvén fzolgáltatott volna a* 
Sz. Mise az Apoftolok példájok-ként. Nem 
ez Bona Cárdinális mondása; hanem az; hogy 
a’ Liturgia ott-is Cháldeai, vagy Görög, vagy 
Deák nyelven mondatott, a’ hol ki-fogytak 
ezen nyelvek, ’s meg-lzüntek lenni a’ nép 
közöngés fzóllásában és keletében. Card. Bona 
L. í .  Kerum Liturgicarum. MiJJce tnim L’hal- 
daico , Grceco t et Latino fermonc primum 
compojhce , eodem femper celcbratce funt f 
quamvis illa' lingvce defierint ejfe vulgares. A’ 
miként a’ Sz. Liturgiáról én írtam, Lásd. I. a 
Mkház n-dik  Szakafzában, illy titulus alatt: 
A’ Sz. Liturgiáról Jerusálemi Sz. Cyrillusnak 
ígéi. 2. A’ Mkház 7-dik Szakafzaban titulo Sz. 
Efrem: ’s g-dik\ Szakafz titulo Sz. Damafcenus. 
3. Ezen homlok-iráít viselő Könyvemben : Az 
O ltári Szentségről és Áldozatról, a’ Reformá
tusok Paizsa-e\\en hármas könyv, Landerer- 
nél Pofon, l 7 75 ■> ben ott a’ Liturgiáról 
egéfz Prédikátzió foglaltatik. Szóll arról az 
AnyaSz.Egyház Történetiről írt 4-dik Réfz , 
avagy Szakafz-is a’ 32-dik könyvben.

BÓS1US ANTAL, Jerusaíemi Sz. János 
Vitézlö Szerzetének Tagja, ’s annak a’ Ro
mai udvarnál Procurátora, egyéb Irásain-ké- 
viíl hagyott a’ Főid allyai Romáról |( Roma 
íubterranea) tudósíttó könyvet, azt 1367-ben 
kezdette írni ; de el-nem végzé. Severán Já
nos a’ Romai Oratorium Papja Bófiusnak a- 
zon munkáját nagyon meg-bövítve ki-nyomtat- 
tatá Romában 1632-ben. Atinghus Pál pedig

B O C Q U I L L O T T
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fzint azon Orátorium Szerzetes Papja Hetru- 
riai Olafz nyelvből deákra fordító ., 's 1631-ben 
ki-nyomtattatá Romában. A’ miket Aringhus 
a’ Romai Tzinteremekről, irt az ö föld allvai 
Romájában, meg-vagynak a’ Mkház 8-dik fza- 
kafzában, a’ 8 dik Levéllaptól-fogva.

BÓSIUS TAMÁS kiilömbözik az Antal 
nevitől. BÓSIUS Tamás Eugubiumi fiií, 0 - 
rátoriumi Pap, irt a’ Pogányok romlásáról, 
de minis Gentium, 8* könyvet : két fzakafzt 
az Afz. Egyház Jeleiről. Defignis Ecclefiae 
Dei; a’ kerefztények hadi erőffégéről Machia- 
vel-ellen. Rom. 1,593. Poffevinus igy ir a’ 
Pogányok romlásáról irt könyvéről: opus de 
ruinis Gentium ct Regnorum perutile élt, Di- 
vinae providentiae atque juítitíae perfpiciendae ; 
lectum autem cum libris D. Auguítini de Ci- 
yitate D ei, uberem matériám prajbet ad Div?- 
nae misericordiae ergo Ecclefiam divitias ape- 
riendas ; commodum autem Ethicae * Pollticae- 
que Philosophiae interius perfpiciendae. —- Pos- 

fevinusnak. Romai követnek Moskoviáját 
meg-ismértettem a’ Mkház 4 dik Szakafzának 
316-dik könyvében; Cythaereus ellen irt köny
veit pedig a' Mkház 6-dik Szakafzában titulo 
Bodó a pag. 21. és 14-dik Szakafz p. 128 tit* 
Kányi Pap. ~

B R U N E a’ Frantzia Respubücának 
konhántzinápolyi követtye 1803 - difcban. A 
mint Jánuárius elején bé - érkezett a’ váró? 
ba, érkezésének jelentésére 17. ágyuk fiitei 
tek -k i. Az uttyát , a’ mellyen pompásai 
vezettetett a’ fzállása-felé, mindenütt el-fog
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lalta a' nézők verhetetlen fokasága *, mellj 
tifztelő tzeremónia fzemlélésén jelen volt a’ Tö
rök Tsáfzár is. A’ Reifs Effendi és a’ Kapi
tány Basa Brune követnek tifzteletére elejbe 
mentek. A’ fzállása kapuja-előtt várták a’ 
Konítantzinápolyban tartózkokó Frantziák, ’s 
örvendezve fogadták. Januárius 19-dikén ha
ladó ünnepet hirdetett Brune a’ követség Tem
pi omábanC Ottan a' Te Deum laudamus el
énekeltetett, ’s bele ezen fzók kevertettek, 
Saloosfac Confutes Domine. A* Frahtzia fzál- 
lás tetejére ki-tüzött Záfzlo ezen fzók éneklé- 
fe-alatt lobogásra egyengettetett, és a’ kikötő 
helyben lévő Frantzia Hajóknak jelt adott. 
Melly jelre azok Q1. ágyú lövéíTel és örvende
tes hüjjogatásokkal feleltek-meg. Brune Fr. 
követnek; és a’ Porta Miniílerjeinek első Con- 
ferentiái azon végződtek, hogy a’ Frantziák 
ezentül Levántében az ő előbbeni fényes te- 
kéntetekkel tündököllyenek. A ’ Deák Rítust 
követő Szentegyházokat a’ Frantziák tulajdon 
pártfogások-alá vették Kpolyban : a’ melly Se- 
queftrum a’ Frantzia partékákra vettetett, az 
el-töröltetett;^ a’ Török és Frantzia Nép kö
zött vifzfza-állott az előbbeni barátkozás. :— 
BRUNERÖL lásd a’ Mkház 13-dik Szakafzát 
titulo Brune pag. 46. —- A’ nagy Vezérnél 
Brune Generális, mint Frantzia" követ, Fe- 
bruárius 14-dikén volt első audientzián ; frnelly- 
re midőn utazna Granatersokból álló egy ofz- 
tály ment előtte Török muzsika hang alatt, a’ 
késéröji fzáma nagy volt • egyetemben. Az a - 
jándékok, mellyeket az első Consultól ho

<1*
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zott, 2 1 -dikben vitettek a’ Tsáfzár elejbe , 
úgymint falra való órák ; tükrök , fegyverek , 
és egyéb drágaságok: a’ következett napon 
jBrune audientziája a’ Tsáfzárnál volt; arra a- 
zon paripákkal ment, mellyekkel néki a’ Tsá
fzár kedveskedett. Ellve tántzot adatott a’ 
követ. — Április 28-dikán a’ Török Tsáfzár 
jelenlétében titkos Conferentzia tartatott. Ab
ban az a’ kérdés fordult elő; hogy, vallyon 
azon esetben, ha az Anglusok és Frantziák- 
közt a1 had valósággal el-kezdödne, mellyik 
réfzfzel kellene tartani a’ Portának ? az végez
tetett : hogy egygyik réfzfzel se tartván , egé- 
fzen Neutrálifta maradjon. Ezen végezéíl meg
erősítette a’ Tsáfzár, *s minden Udvarokhoz, 
ahol követtyei vannak, annak hírével külö
nös kurírokat küldött. Generális Brune azt 
kívánta azomban a’ Portától, hogy a7 jöven
dő hadakozás alatt engedne Frantzia őrző fe- 
regeket a’ Levántei partokra ki-állani. Ha
nem a’ porta arra nem állott; mondván: ma
gát a7 Török Birodalom elegendőnek érzi len
ni arra, hogy minden ellenséges meg-támadás 
ellen magát elegendőképpen védelmezze. Bru- 
né Fő Uraé vagy más hatalmas Parantsolók , 
arra ajánlották magokat a* Sultánnál, hogy a’ 
Rumeliában vefzekedő Baschákat meg-aláz- 
hafsék de az ajánlást el-nem fogadta; hanem 
maga küldött ellenek feregeket: hogy a’ Kon- 
ítántzinápoly felé tartó Orfzág utakat bátorság
ba hellyheztesse, mellyek a7 ragadozó két Bu- 
meliai Bashák által igen bátortalanokká tétet
tek , 7s mellyek miatt az arra való kereske-
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des tellyefséggel meg-fziint. Rumeliából , és 
Török Osfzagnak más Tartományiból, a’ mint 
a’ Szemlíniek Julius elején írák, tsoportos 
nagy Sereg í'zámként kőltöztek-ki Szemlén íe- 
lé-is a’ Kerefztenyek, kik a’ Törököktől fok 
keserves zaklatást fzenvedni kínteleníttettek. 
Kevés«-idő alatt fokán meg-fzállottak azokból 
Szemlénben ; ’s ezen városnak Lakosaivá vol
tak* — Mivel Görög Orízágban Peíiis iitöí- 
te-ki magát, a’ Szeműn táji Contumátzia, a- 
Vagy a1 tifztnlás ideje tíz napoktól, tizenket
tőre hofzfzabíttatott.

c.
C s á n g ó  MAGYAROK. SigtnondnakMa- 
gyár Orfzág királlyának idejében , midőn 
Űrünk 1420-dik efztendeje fzámláltatott, Er
dély Orfzágból fok fzáfz, és fzékely família 
hordozóskodott Moldovába: Azokat István 
Moldovának Fejedelme kegyelmesen mind be
fogadta, ’s meg-engedte, hogy Moldovának 
válogatott termékenységű földein építhefsenek, 
lakjanak, munkálkodjanak. A’ fzáfzok kilentz 
Plébániát építettek. Azoknak maradéki a’ Mol
dovába Székelyekhez egygyesulvén, ezekkel 
egyetemben mind Csángó Magyaroknak hí
vat,tatnak. Mind meg-tartották a* Roma(j Ka- 
tholikusok vallást Zöld Péternek Csik Delmé- 
ni Plébánusnak köztök-tett lelki fáradságakor- 
is, Urunk 1767-^ik efztendeje táján. A’ Ma
gyar és Oláh nyelvet egyenlőképpen értik, és
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mind a’ kettőn helyessen fzóllanak. Az emlí
tett Száfz és Székely vérű Csángó Magyarok 
kilentz Plebániájok 62. faluban ’s városban vi
rágzanak a’ Romai Katholikus vallást meg-tart- 
van a’ Bakovi és JVlilkóvi Püspökségekben. 
A’ Plébániák neve Já fszi, Mu&yilo , Szeret, 
Slab o f  alva , Talpa , Kalu gyér Pataka  , Por- 
rófalva , G orzafalva , Huss Városa. Ezek
ről lásd a’ Mkház 3-dik Szakafzában 181-dik 
hofzfzas könyvet, tit. Notitia de rebus Hunga- 
rorum, qui in Moldavia, et ultra degunt, 
feripta ab A. R. D. Zöld. — Ezekről a’ Ma
gyarokról ismertetés foglaltatik a' Mkház em
lített 3-dik Szakafzában, a’ 83-dilc könyvben- 
is illy titulus alatt: Pataji Moldváról. — A’ 
Moldvai Katholikus Magyarokról ’s azoknak 
Jáfzfzin kévül tizenkét Plébániájokról lásd Mkh. 
3-dik Szakafz 166-dik könyv. p. 398. titulo 
Schultzer.

CHRONICON írók a’ még meg-nem  
tért Magyarokról; a’ mint T. Pray Dissertá- 
tióiban' bizonyságul elé-állítlatnak , Urunk 889- 
dik efztendejétől-fogva, 955-dikig. Porphy- 
rogenitus nevű Conftántinusnak a’ Birodalom 
vezérléséről (d e  adminrítrando Imperio) írt, 
*s az akkori Magyarokról meg-emlékezö köny
vén kévül, azok a’ Chronicon-írók a pag. 2. 
74. a’ Hildesheimi, Leibnitz Gyüteménnyé» 
ben : az Anquilejai, de Rubeisnál: Sz. Gál 
Monoftorának Chroniconja, du Chesnénél: Ve- 
lentzei Chronicon: Contractus nevű Hermané: 
Sicard Püspök Chroniconja: Floriácumi Chro
nicon. Augiai Chronicon: Garstsi Chronicon

CSÁNGÓ MAGYAROK.



Chronicort Saponicum Saltzburgi Chron JVirz- 
burgi Chronicon. Abulgar Schafnaburgi, Szi- 
gebert, Luitprand. Theophan. Cedren. de Mo
nads , Thu i*oczi, CaíTinumi ’s egyéb nevezetű 
Chronicon , Annál is, História- írók. E zen idő 
rendirókból gyűjtötte a1 garázdálkodó Magya
rokról az ö Annálissaihoz adott to-dik Difl'er- 
tátzióját Árpádtól fogva Toksufig meg-írja a- 
zokból; mikép jártak a’ ConRántzmápolyiak- 
kai, mikép ronták Moráviát, Norikumot. Bá- 
váriát, Olafz Orfzágot Capuoig. ’s a’ t. Abul- 
gárnál az Hungarok Magyarnevuek ; az Orofz 
íróknál Ugri a’ nevek: a1 Görögöktől jobbára 
Turkoknak hívattatnak. Azon Chronicon írók
ból értyiik , hogy a’ Magyarok Urunk 898-dik 
efztendejében el-foglalták a' nagy M oráviá t, 
az az majd egéfzfzen magokévá tették azt a* 
nagy földet, melly most Dunán innenvaló Ma
gyar Orfzágnak hívattatik: az elöbbeni lakos
fait pedig ki-verték, Zventibáldnak, ki a’ Ma- 
gyariróknál Svatoplug nevű, holta után, mi
dőn fiai Uralkodnának; de egymásközt hábo- 
rogván , Maharaniam feu magnam Moraviam  
(cis Danubium) ingressi incola- ejus expule- 
ru n t, extirparunt, ibique fuas fedcs pofucrunt. 
Ex Annál, et chron. Fűid. Bertin. Hepidan. 
item ex Conftantino porphyr. P ray  pag. 234. 
235. Urunk 899-ben Olafz Orfzágba rohan
tak a’ Magyarok, és ott a’ Longobárd<&kat 
meg-gyözték. Urunk 900-dikban el-foglalták 
Pánnóniát Cetzius hegyéig, Bajoátiából ismét 
Olafz Orfzágra ütöttek. — 906-ában a’ Gö
rög és a’ Saxo, avagy Német Száfz földön
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hadakoztak: az Olafz Városokban , Tarvis, 
Brixia, Pápia , Mediolánum városit fel-dulták, 
Velentze Városába bor hajókon vitték-bé az 
emberek és lovak feregeit, pelliceis navibus. 
Berengárius király 15. vágj 20. ezer katonát 
vitt ugyan ellenek ; de jobbára le-vágattak. 
pauci eis reversi funt. Péter Velentzei vezér 
egéfz hajós fereggel ütött a’ Magyarokra, és 
őket meg-fzalafztotta, Petrus Dux cum na- 
vali exercitu , D ei protectus auxilio praedi- 
ctos Hungar os in fugám  vert it. — Bér eng a- 
rius dtitis muneribus et obsidibus, eos extra  
Italiam retro cedere fec it. Ex Dandulo Chro- 
nico Siceardi Epifcopi, Chronico Veneto. Lau- 
rentio de Monads. — 623-dikban, és 924- 
dikben , Vormatziánál Rajna vizén által-men- 
vén Galliát, és Gotthiának avagj Spanyol Or- 
fzágnak egy réfzét el-tapodták. Ujjonnan O- 
laí’z Orfzágba ütöttek Záltának kit némellyek 
Zaldának és Salardusnak, neveznek vezérlése 
alatt: vezete oda Őket a’ Longobardusoktól 
ki-vettetett Berengár-is. Ungari ductu Bérén- 
garii j quem Longobardi expulerunt. , Italiam  
depopulantur. Papiam Urbem populosissimam 
fuccendunt , ubi opes periere innumerabiles , 
Ecclesiae quadraginta trés fuccensae, urbis 
ipsius Episcopos cum Episcopo vercellensi, 
qui fecum erat, igne fumoque necatur: at- 
que ex illa pene innumerabili multitudine du~ 
centi tantum fuperfuijfe memorantur , qui ex 
reliquis urbis incensae, quos inter cineres le- 
gerunt, argenii modios octo deferunt Hunga- 
ris , vitám  , murosque vacuac urbis redimen-



tes. 934-ben, 937-ben emerre Konftantziná- 
potyig » amarra Capuáig nyargaltak prédálván. 
955-ben Augusta Kindt:licorum városánál tal
pig meg-verettek. Otto király idejében : né- 
melly Fo embereik fel-akaíztattak.: a’ temér
dek Magyar fokaságból haza tsak heten erefz- 
tettek , de tsonkan füleik nélkül; kik othon 
tsak koldiílva élhettek, és Sz. Lázár fzegén- 
nyeinek neveztettek. Ez a’ Chronikon írók 
Summája Fő T. Prájzrál, P. K éri Borgiás an
nak némelly réfzeit másképp adja-elö ; mint 
azok az írók, kik azt repesgették , hogy An- 
gufztánál három Magyar királyok akafztattak- 
fel. Magvar vitézlö Tifitek , kiket most Ge
nerálisoknak fzokás nevezni, voltak , kiket az 
Angufztai rettenetes vefzedelemkor el-fogott 
Otto  Tsáfzár és fel-akafztatott; de királyok 
nem voltak. Francisc. Borgias kéri in Con- 
ílantino Porphyrogenito in not. B. p. 294. 
Porroclades haec Ungarorum ab Othone, con- 
tigit Anno Chrifti 955. A’ fel-akafztatott egy- 
gyik Generális Bulcso nevű volt, kit a’ Görög 
írók Bolosud névvel illetnek. Bulsco a’ Ma
gyarok köztt Carcha méltóságú Tifztséget- is 
viselt, valamint az a’ Társa, kivel 946-ban 
Porfirogenitushoz követségben járt Gyla mél
tóságú volt, ’s fellyeb való a’ Carcha hivatal
nál. Mind Bultso, mind Gyla meg kerefztel- 
tetett KonftántzinápoJyban; de amaz a’ KérAfz- 
tény hittől el-állott; Gyla álhatatos volt; sőt 
a’ Magyarok meg-téríttésére TheophylactusXol 
fel-fzenteltetett Hierotheus nevű Püspököt ve- 
zetett-ki Konftántzinápolyból. Akkor ugyan
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tsak fzálonként tértek-meg a’ Magyarok ; ha
nem Geysa és Sz. István király idejében Tere
gessen mindenütt. K éri 1. citato Anno 946. Ge
mini Ungarorum Principes Bolosucles alteri, al- 
teri Gylae cognomen fűit, ipii per Te urbem il
lám , ad cujus muros antea armati , et Terro- 
ces processerunt , jam quieti adiere. Prior 
venit Bolosudes, ac iSacris Chrifííanorum ini- 
tiatus , Patricia infuper dignitate ab imperato- 
re ( Conítant. Porphyr) exornatus eít — Al
ter Gylas priorem fecutus, non contentus initia- 
ri Chriíiianorum facris, ut radices Religionis 
apud fuos jaceret. Hiorotheum Episcopum a 
Theophilacto inltitutum in pátriám duxit. Et 
melius res ceíTit Gvlas : híc enim firmns in Re- 
ligione , earn apud fuos quoque protuliíTe, ne- 
que bellorum quidpiam cum Orientalibus ha- 
builfe memoratur. At Bolosudem ejurata non 
din pofi Religione, faepius arma Thraciae in- 
fudiífe, demum in Francos quoque gesfisse bel- 
la ; ibi poena cum divinities consequente a Fran
cis captum, ex infelici arbore pependiiTe — 
Ex quibus tarn bellorum ac praedarum inex- 
plebilem aviditatem , quam virium potentiae- 
que magnitudinem illius Gentis (Ungarorum) 
facile seftimaveris; qui eodem pene tempore 
et a Berengario in Italiam  acciti, et in Ger- 
maniam, GaLliasque ipfas Tponte fua infufi, 
et ad Byzantii usque moenia hoftiliter progres- 
fi, Europarn metu vaititateque compleverint. 
Illud quoque ex hac narratione patefcit, Un
garos non una omnes Chrilio nomen dedifie , 
fed fenfim et per partes, oculos ad veritatem
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advertisse, quoad G eiza , ac pofi eum divo 
Stephano Gentem moderante, dara Evange- 
lii lux eorum oculos perftringeret, ab antiqua 
fe lic iu s , quam a nova Roma petita , et ac- 
cepta. —- Attól az üdőtől fogva mellvben 
Urunk 834- dik efztendejében , Almus vezérlé* 
fe alatt a’ két fzáz ezerből álló Magyarság a' 
Susudali avagy az RuíTiai földet meg-halad ván, 
Ung , Tifza , D una , Rajna, Adria, 's egyéb 
vizek tájáig hartzolva verdödött, ’s Gejza fő 
vezérsége alatt Magyar Orfzágban meg-gyoke- 
rezett, Fő Tifzt. Katona István telly es tudo
mánnyal hofzfzas könyveket írt, ’s az volt az 
eleje a’ Magyar Orfzág Hifttőriájának, mellyet 
hasonló bőltsefséggel a’ mi {időnkig folytatott. 
Én ázon időktől a’ miket írtam , illy kézi, ’s 
meg ki-nem nyomtatott munkámban foglaltat
nak. Historiarum ab Hungária condita ÍLpi- 
tom e , Libris X II. comprehensa. Még annál- 
is rövidebben más illy nevű kéziírásomban : 
Analecta Artium et Scientiarum —- Titulo ]. 
Synopjis Hißoriae Hungáriáé. — Az eddig 
említett Chronicon-irók fzámából ki-maradt a* 
Nonnátulai Chroncon, mellyet Murátóriusnak 
az Olafz írókról írt, ’s Mediolánumban 1725. 
nyomtattat, második Szakafzából én böngéztem- 
ki. De Hungarorum irruptione Chronieon Non- 
nátulense. Nonnátula a’ Mutinai határon £e- 
kütt. A’ Nonnátulai Kalafirom fel-állíttásáról 
írt tudósíttás végen , a pag. 195. a’ Nonnátu
lai Chroniconból illy emlékezetet olvasunk a’ 
Hunnus avagy Magyar rabló Olafz Orfzági Já
rásról: „ A’ Nonnátulai. 14-dik Apátur Leo-

30 C HR O N I C O N  ÍRÓK.
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párd  nevet viselt; vezérlé az ő Szerzetes 7'ár- 
í’ait Urunk 899-dik efztendejélöl-fogva. En
nek idejében bé-ütöttek a Magyarok Olalz 
Orízágba : akkor fok ezer Kerefztény meg-öie- 
tett. Brm tta  vizénél: Nonnátuíat meg gyúj
tották , a’ Barátokat meg-ölték : íok könyvet 
el-égettek. —’ Első Apátura Nonnátulának An- 
felmus, ezer fzáz negyven négy 1144 Barátnak 
Elöl járója volt. — Murátórius , Stritter, Bü- 
fching, Gmelin, Kováfznai, BeíTenyei, Stock- 
lein , Zamagna, Kunich, Mitterpacher, Skle- 
nár, ’s a1 t. azon Ms. kézi írásomban foglal
tatnak, melly a’ Magyar könyvház 7-dik Sza- 
kafzfzának neveztetett, ’s még nyomtatva ki
nem adatott, külömbözik pedig attól, melly 
illy nevet visel: Magyar könyvház írá M. J. V ií. 
Szakafz. Pesten Nyomtat. Trattner Mátyás 
betűivel 1795-dik Efztendöben. — Egyéb 
Krónika vagy Chronicon írókat a’ mi illeti, a- 
zoknaK foglalattya, a’ minta’ Mkház 19. Sza
kidban találtatik, lajstrom módra m eg-va- 
ryon a’ Mkház XIX- Szakaszában a pag. 97. 
ad 101.

COLUMBUS és Sz. Domingóiak. Ezek- 
jöl kezdődik a’ Magyar könyvház első Szaka- 
fza, melly a’ 4-dik végéig, a’ most virágzó 
Landererek édes Attyoktól kezdett nyomtatta- 
ni 178.3-dik efztendöben , az az : a’ most folyó 
efztendö előtt 20-dikban. Azon első könyv
nek ez a’ titulussá: Charlevoix első Szakalza 
Sz. Domonkos Szigetéről, Columbus ismérte- 
tése kedvéért.

Cook. Cooknak, avagy Kuknak tengeri 
igen nevezetes járása u~r"r~''~
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a’ Mkház 2-dik Szakafzában a’ 36-dik könyv
ben, folytattatik Kuk járása a’ Mkház 3 dik 
Szakaí'zában-is a’ ug-dik , 120-dik, 121 dik 
könyvben. Azon Kuk tengeri járásihoz tarto
zandó Tzimmermarinak Coock hajós legénnyé- 
nek írása-is, melly bőven elé-adatik a’ Mkház 
3-dik Szakafzának 210-dik könyvében, a pag. 
308. ad pag. 524.
_____ ____-------------------- ,------------------------ :-------------

D.
D á n i á i  von Lüdeke, a’ Török Biroda
lomnak le-írását ki-adta Leiptzigben 1771-ben* 
A ’ Dánai Lutránus Missiónak tagja volt von 
Liideke , Smyrnán a’ Dánai Consulnál, és 
annak Tifzteinél, ’s társainál kilentz efztende- 
ig tartá a’ Luteránus módú prédikátziókat. Pifz- 
káliya ugyan néhutt a’ Katholikusokat ezen 
könyvében; de jobbára emlékezetre méltó tu
dósításokkal fzolgál. — pag. J35* A’ Ke- 
refztének a’ Török Birodalomban ízüntelen hal- 
lyák a’ Tauschein, Jauer, Gaur tsúf neveket: 
a’ törvénykedésben lenyomattatnak jobbára: 
a’ kiktől meg-bántatnak, azok meg-nem bűn
tetteinek, adóval terheltetnek: ha a’ hitet meg
tagadnák , el-kerülhetnék ezen nyomorúságo
kat , a’ mint a’ példák mutattyák ; de ^még- 
is már fok fzáz efztendőknek példáii mutat
tyák, hogy a’ Török Birodalomban fzámtalan 
a’ Kerefztény : ezektől a’ tellyes Sz. Három- 
fág mindenek tudtára, imádtatik, a’ Jésus ne
ve nvilvánságosan meg-vallatik ; ’$ a’ Krefz-

~ tények

d á n i a i  l ö d é r e .
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tények inkák’ válafztyák a’ halált, hogy sem 
Vallások tagadását, p. 1*20. Mahomet teíta- 
mentoma meg parantsolta , hogy az ö tseléd- 
jei vagy követőji fzenvedjék-el a? Kereízté- 
nveket, esőket ne bántsák; ezt a Teftamen- 
tomot a’ Törökök valófágosnak tartyák lenni; 
de azomban még-is a1 Kerefztény fzabadfág- 
jiak fziik a’ határa: halálos félelemmel-is kén- 
fzeríttetnek néha Mahomet Vallására : a rom
lott Templomok fel építtése tilos, a foltozá
sokért sokat kell fizetni. Törököt nem fzabad 
meg-térítteni, fejét vefzti mind a’ meg-térö , 
mind a’ meg-téríttö. — pag. 142. A’ Görög 
Ekl esiák hét i'zentféget va lanak; a’ gyónás
kor minden nagy vétkét ki-vallanak : hí zik 
a' SzenTégben a’ kenyérnek és bornak teliyes 
által változását. Az Illeni fzolgálat régi Gö- 
tög nyelven vitetik végbe; noha az ö mofia- 
ni közönféges nyelvek új Görög és amattól 
kiilömbözö. — Konstántzinápoly városának 
hof/fza némelly helyen másfél Német mért- 
föld; némelly helyen három. Tifzfzer fzáz 
ezer ember forog benne: kétfzer fzáz ezer 
a’ Görög kerefztény: az örmény kerefztény 
töb’ negyven ezernél: a" Zsidó hatvan ezer , 
keserves fzemlélni ezen városban az embervá
sárt, ’s a’ rabságra el-adandókat. A1 Görög 
kerefztényeknek Konftántzinápolyban bufz.on 
két Templomjok vagyon • a’ Templomnak tsak 
kívül ne légyen fzép tekintete, belső ékefie * 
gét nem bánnya a’ Török : vágynak örmény 
K. Templomok-is. A’ Római kátbolikusoknak 
vagyon Ersekjek; ’s a’ Perai réfzben egyrife-

C
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hány Kalafíromjok; a’ Galatai réfzben Tem
plomjaikkal együtt öt a’ Kalaliromjok ; a’Pro- 
tsfztáns követek suttonyos kápolnákkal bírnak. 
*— A’ Frantzia és a’ Zsidó forog maid min- 
denik Török kikötő parton De a’ Z.-üdó más 
Török helyfégekben-is felette sok; ki-hajtat- 
ván a’ Zsidók Spanyol és JLusitánia orfzági
ból-, el-fzélledtek a’ Török földön, s most is 
romlott Spanyol nyelven befzéllenek, fejen
ként fizetnek, vallások el-fzenvedtetik ; de a* 
Synagoga-építtés, vagy helyre hozás sok pén
zekbe kerül. Vannak Rabinuífaik vagy Cach- 
rnájaik (ama’ fzó meliert, emez bőltset je
lent) Világi Prímás nevű Tifzteket-is tartanak: 
a’ tudományra nintsen gondjok; sok '' öröknél 
a’ Zsidók a’ Tolmátsok, és Orvosok: némel- 
lyek igen gazdagok, noha azt külsőképpen rejte
getik : ők üvegesek, kolompárok , könyvkötők , 
avítruha ’s más podjáfz árulók. A’ Töröknél a’ 
Zsidóéi vetett ember. A’Török Birodalomban 
ezek a’ mindennapi kelletes nyelvek: Török, 
Arabs , Persiai, Tatár , űj Görög, örmény, Ko- 
ptus , Illiriai. romlott Olafz, Zsidó, Frantzia. Ez 
meg az említett Olafz, meg vagyon ’s forog majd 
mindenik Ásiai kikötő ’s kereskedő helyén. 
Smimában lakván, kilentz efztendö-alatt kö
döt tsak egyfzer tapafztaltam ; de az, úgymint 
nagy ritkaság tsudáltatott: a’ gyep ki ízárad , 
azt öntözni kell. A’ fügefa nem hajt, Inig el 
nem takarodik a’ hideg tellyességgel. A’ nyár 
eső nélkül jár, ’s három négy hónap alatt efő 
nem láttatik , mind Pálefztinában , mind egye
bütt. A’ harmat surü $ de a’ nap azt hamar
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fel*nyallya : a’ meleg fzörnyü, az őfz kelle
rn etes , ’s el tart majd új efztendeig , akkor 
kezdődnek a' menydörgések : tiz órától fogva 
napnyugtig gyönyörű tengeri fzellö fzokott 
lengedezni: a’ nap hofzfza egy órával röví- 
deb’ mint Német országban- Búza és árpa bő
ven terem, zab kevés, rozs éppen nem : az 
árpa kenyér job’ ízű mint minalunk : minden
nap új friss kenyérrel fzokás élni: árpával 
tartatnak a' lp valp-js.: az Egyiptusi lentse leg- 
job”. A’ ^Napkeletiek igen vigyáznak arra , 
hp.gy a.\r begyekről le folyó váztól .semmi el 
ne vefzfzen. Sminia táján a’ hagyma és ugor
ka igen kellemet,es ízű; dinnye, káffe, pá
rnak , len , ’s tob’ , a’ féle bőven vagyon , ■ a* 
kámelot Angorai ketske fzőr (a’ mint Busbek- 
böl már jelentem) (a’ Török Birodalomban 
sok Tartományokban virágzik a’ Kerefztény- 
ség”) A’ Kármelita Szerzet Kármélus hegyén 
Kaia (írómmal bír, melly merő kősziklából va
gyon ki vágva, és. kéfzítve. — Az Archipéla- 
gns fzigetinek nagyob’ réfze Görög módú; de 
némelly helységei Római Katholikufokkal rak
va vannak. Mindenik fzigetnek: Scio , JVliti- 
lene, Ténecjos, Naxia, Rhodus, Stanchio, 
Páthmos, ”s a’ többinek rnházattya külömbözik 
egymifiól; Páthmos fziget ruhája mód;a ieg-tifz- 
teífégefeb’; a’ Scio fzigetieké fzemtelen. — ’s 
a’ t. Ezen Török Birodalmi ismeretekről.

D ALLAVAY hofzfzas tudósíttáfokatadott 
e lé , a’ mint a’ Mkház 18-dik fzakalza elején, 
titulo Afrikai, Afiai, Európai Toröküh , olvad
ni leheti és ugyan ottan nt, SerailbéLiek,'' s a” t*

C 2
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DOLL ALOYSIUS Bétsi Hönyí-áros 
egyéb’ Kerefztény Kátholikus vallást védel
mező köny veken-kívíd , mellyeket ki nyom
tattatott a’ köz jónak nagy elémenetelére ; 
Urunk 1803-dikában új nyomtat is-alá vette 
Storchenau Sigmondnak a’ Religio Filosótiá- 
3áról írt igen derék könyvét. Neue: Ausgabe 
der Philosophie der R elig ion , vom Sigmund 
von Strochcnau. — Storchenau Életéről és 
Iráfiról lásd a’ Mkház i i-dik fzakafzát az S. 
betű alatt. tit. Storchenau.

DORIA PRJELÁTUS. A’ Római Pápá
nak y-dik Piusnak Praelátus méltófágú rl ífz- 
tye , meg-bozta Párisba az új Frantzia Cárdí- 
náliíok fzámára Romából a’ piros kalapokat, 
tudniillik Dubelloy, Cambaceres , Voisgelin, 
és Fefch fzámára. 1803-diknak 29 dik Már- 
tziuífában az első Conful azon Cárdiná 1 isi ka
lapokat mindeniknek fejébe tévén rendre, ezen 
ízókat mondá kinek kinek i kívánom, hogy 
sok efztendeig vifelheífe. A’ Szent Mife-urán 
a’ fő Conful fzobájába bé-vezettettek a’ Cár- 
dinálifok, a’ hol már jelen voltak egyéb’ Con- 
fulokkal-együtt a' Senátorok, Praefelek, Ta- 
nátlofok, Generálifok. A’ Párisi kilentzven öt 
efztendös Érfek Dubelloy Cárdinális kölzöntő 
’s köfzönő fzavai akkor a’ többi-közt e/ek 
Voltak: Polgár elfő Conful! Frantzia (jjrfzag- 
ban helyre állíttáfát a’ valláfnak, melly ott a’ 
Római Anya Sz. Egyházzal egybe kaptíolva 
volt elejétől fogva, a’ Te ahoz vifeltető haj- 
landófágodnak köfzönnyiik. Érzette le!ked azt- 
is , hogy az emberek elejbe magától az lilén-
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tol fzabatott Vallás kiilfő tündöklésü fényee- 
féget-is kíván, az emberi fzíveknek feJl^eb’ 
emeléfére az ájtatos rendtartás ceremóniai- 
által. Vifzfza adtad közinkbe azt-is, új fényes- 
fégre emelvén a’ Római Púrpurát, melly egy
néhány elztendöktöl fogva, a’ Szentfég' orn* 
ladékai alá temettetetnek láttfzatott lenni. Fel
ékesítettél azzal bennünket. Ezen jó tétemé- 
nyekntk édes érzése tifztelettel járó hálaadás
ra öfztönöz minnyájunkat. Templominkban 
mindenütt a’ Te betses életed meg-maradá- 
sáert ’s ditspfleget állandóságáért könyörgések 
fognak hangzani. — Dubetlogról a’ Mkh 20- 
dik fzakafsa-is már tett emlékezetet tit. Bo~ 
m  * pag 13.

E.
J E r SÉBET Szent. Második Andrásnak M. 
O Királlva Leányával Sz. E rsébettel, Thu- 
ringiába költözött a’ Szamaróczy Famíliának 
az a’ fzeméllye, mellynek neve ottan üdővel 
a Kamberg Riedesset titulusra változott. Mort
is egy azon petsétes tzímere vagyon minde- 
niknek. Lásd Mkh. 16-dik fzak. tit. M irity  
p 96. a’ hol ezen fzókat 4-dik Béla leánya, 
2-dik András leányára kell változtatni : mert 
Sz. Ersébetnek, Jerusálemi avagy 2-dik An
drás volt az Attya, ki Urnnk 1205-dikétöl 
fogva uralkodott M. Orfzágban. Schenvisner 
Apátur abban a1 felféges érdemű munkájában,

C 3
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mellynek ez a’ homlokírása: Notitia Rei Hun
gáriáé Numariae ab origine ad praesens tenipus , 
le rajzol egy nagy arany pénzt v . melly &zent 
Ersebetnck képét jelesen mutattya illy köríráf- 
sa l: pag. 149. 150. Tabula II. numero 70» 
ELISABETA. FILíA. ANDR. RfcG. VN- 
GAR. OBI1T MARB. M. CG. XXXI: Pro- 
tome Elisabethae capite velato, coronato. f
DISPERSÍT D ED 1T PAUP. TUST. E1US. 
MANET. IN SEOUL. SECULI, Templum
cum turribus. — Aureus hic Numus ex eorum 
est numero, quos Pragenfis quidam Judaeus 
Seculo 17-mo adjutus a quodam Chriftiano 
dam fabrefecit, et pro antiqois genuinis di* 
vendidit ; capitis idcirco ut quidam affirmant, 
damnatus. Praesens aureus fertur non plures, 
quam 5 .1/2 Ducatos Hung, appendere, et auro 
conltare longe infra horlim probitatem. Annus 
obitus S. Elisabethae Hungarae 1231. rite 
notatus est in hoc Numismate. Fiba fűit An
dreáé I ld i Hierosolymitani, ex prima Con- 
juge Gertrude, in lucem edita anno millefi- 
mo ducentefimo septimo. — Nupíit Ludovi
co sexto Thuringiae Landgravio. 1241. Wart- 
burgi, mortuo in sacra expeditione maríto 
anno 1227., sécessit Marburgum, ubi Noso- 
eomio ac Pemplo aedificato, profulis in ege- 
nos opibus, mortalitatem exuit i 2 3 i . ftQuarto 
post anno Sanctis solemniter per Gregorium 
IX. adscripta. Vid. Pray Vita S. Elisabethae 
Vid uae Landgraviae Thuringiae etc. ex MSS. 1 
CodicTus eruta. Tyrn. 177G in 4-to. — Ezen 
Sí* Ersehet életét és a’ Szentek-közé let t
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emeltetését hofzfzasan meg-írtam az Anya- 
ízen tégy ház Történetinek 19-dik könyvében 
§. 2:. Azon idő tájnak a’ Frantziskánusok , 
Dominikánusoknak eredeti , 3-d;k Innocentius 
R P. 3-rtik Honorius, és 9-dik Gergely R. Pá
pák. 2-dik Báldmn Konítántzinápolyi Ts.

EDILTRUD Angliának Szűz Szent király
néja volt , tsiidákat tett; teste, bolta-után ti- 
z? n epy efztendővel el-rothad is nélkül épsey — 

ben ta.álatott. M art. Homan, 23. In Br\- 
tannia Sanctae Eddtrudis Reginae et Virginis, 
quae fanctitate et miracnlis dara , mieravit ad 
D'min m: cujus corpus undecim post annis 
in ven'um eft in corruption. — Kiilömbözik 
ettől mind Szűz Szent ED1T H A , Edgárnak 
Angliai királynak leánya, az Kalastromi Apá- 
tza Sziiztk' ékessége. Mart. Rom. 16 Sept. 
mind Szűz Szent EDILBURGA Anglia1 király 
leánya. M art. Rom. 7. Julii, In Anglia San
ctae Edilburgae Virginis, Angloium Regísfiliae. 
Hanem , örömest látnám Boliándus társai köny
veiben , ha Szűz Szent EDILTRUD külöm- 
bözik-é Edithától Edoárdnak Angliai király
nak Szűz házastársától ’s királynétól  ̂ Ezekről 
így ir Petavius , Rationarii Temporum Partis 
1-mae L. 8* Edoardus ( e  Northmania in An
gliám excitus ) paternum Imperium recepit cir
ca annum Chrifti 1043. niillefimum quadrage- 
íimum tértin m , et Godmni fi! iám EDITH AM 
in conjugem adscivit; quacurn perpetuum in- 
tegritaűs florem retinuit; muitis atque eximiis 
virtutibus, ac virtutum a Deo teftibus illuftra- 
tus miraculis. Ob quae annis in regno tribus

C +
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ac viginti confectis, menfibusque fex, in cce- 
lum receptus eit anno 1066, atque in Ccelitum 
deinde numerum adfcriptus.

EUPHEMIA, és ERASMA, Szűz Sz. 
Mártírok Dorethea és Thecla Sz. Szüzekkel 
fzenvedtek kínokat a’ Kristusban való hitnek 
vallásáért végre Nero üldöző Tsáfzár idejében 
karddal le-vágattak. Emlékezetek a’ Szentek 
lajstromában 3 dik Septemberben tifzteltetik. 
Szint azon napon emlegettetik azon laistrom- 
ban Szűz Szent Básilissa Mártir-is ; tsak ki- 
lentz efztendős Szüzetske volt, 's még-is Dio- 
cletziánus üldözésekor, Nicomedia városában, 
el-türte fzenvedte , Istentől meg-erösíttetvén , 
a’ reá hufzított vadakat, tüzeket, veréseket. 
Annas novem nat.a , végtére imádkozva adta
iéi az Istenhez a’ lelkét. Azon 3-dik Septem
berben így említtetik Szűz Sz. Serápia marti- 
romsága. Romse Sanctse Serapiae Virginis, 
qua? fub Hadriano Principe cum eilet tradita 
duobus lascivis juvenibus, et minime potuis- 
fet illudi, nec poftmodum ardentibus facibus 
irrflammari, jussu Berilli Judicis fuftibus caesa, 
dehinc gladio decollata eit.

F.
JH'e RDINÁND  nevű Tsáfzárok, és Magyar 
királyok. Meg írtam azoknak tetteket az Anya- 
fzentegyház Történeti között; főképp a’ Mo- 
hátsi vefzedelem után, a’ 26-dik könyvtől fog
va: azután illy Ms. még ki-nem nyomtatott
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könyvemben: Synopfis Hiftoriae Hungáriáé ’s a’t. 
A ’ Spanyol Ferdinand nevű királyok között 
Isabcilának ura a’ Gránátai Ferdinand király 
1492-dikben; a* Sz. Ferdínánd király pedig ää 
1236-dik táján nevezetes az Egyházi Történe
tekben. Martyrol. R. 30. Maii. Hispali in 
Hispánia beati Ferdinandi tertii Caltellae et 
Legionis Reg:S, ob virtutum praeftantiam cogno- 
mento Saucti, qui fidei propagandáé Zelo da
rus , devictis Mauris , terreno relicto regno ad 
aeternum feliciter evolavit. — Háromizori ki
vezetések voltak leg-nevezetesebbek »Spanyol 
orfzágból a’ Maurusoknak. Az elsőrül így ír
tam az Afz. Egyház Történetinek 20-dik köny
vében. §. 12. 1236-dik elztendöre nézve:
Ferdinánd Castella királlyá , ezen 1236-dikban 
vette vifzfza Co'duba városát a’ Szeretsenyék
től , avagy Maurusoktól , kik azt a’ Spanyol- 
ság el-foglálásától fogva 523. efztendeig bír
ták. A ’ Maurusoknak másodfzori ki-vereté- 
sekröl illy tudósíttást adtam az Afz. Egyh. 
Történ. 25-dik könyvében Urunk 1492-dik 
efztendeiére mutatván : Gránáta városát, melly- 
nek erölTége tsak abból is ki-tettfzik, hogy 
ezer harmintz torony videlmezé, ’s hatvan 
ezer ház ékesítté , vifzfza nyeré Ferdinánd 
Spanvol király a’ Maurusoktól. És így ve» 
fzett ki a’ Maur, Mór, Spanyol orfzig elle
nében lakozó Szeretsen , Spanyol orfzágból: 
a’ kik pedig ki nem vefztek, ízolgálatban ma
radtak. Ezen kivefztésröl lásd Mkh. 9-dik fza- 
kafz. a pag. 16. titulo Alfákig és Petávius 
Rationáriumját part, 1. Libr. 9. cap. 9. a pag,,,
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614. FercHnandus Hispániáé Rex Granatam, 
qua in Urbe reliquiae Maurorum consederant , 
expugnat anno 1492. , quo Saracenorum in 
Hispánia dominatus post annos, quam eo ve- 
nerant 7,30 "  septingentefimus octuageiimus 
desiit. Eodemque anno 171. familiarum mil- 
lia Judaici generis in exilium abiere , quae ad 
octingenta millia capitum fui/Te dicuntur. A* 
,3-dik ki-vettetésről így ír Petávius, part. 1. 
L. 9. cap. 14. pag. Ö49. Philippus Hispániáé 
Rex Alarachiam , arcem validisíimam , ad fre- 
tum Gaditanum a Mauris extructam, corru- 
ptis pretio cuílodibüs adeptus, Mauros omnes 
Hispánia jusfit excedere. Ad nongenta capi
tum millia exiisse dicuntur eodem illő Chrifti 
anno l ó i o . , et aliquot dein de consequenti- 
bus. — Az említett 1492-dikében találta fel 
Columbus az Antillái Szigeteket. Lásd Mkh. 
első fzakafz. első könyv. pag. 14.

FILIPPIEK. Urunk 1800-dik efztendejé- 
ben a’ Sz. Domonkos Szerzetebéli Misfioná- 
riusok közül hufzon négyen a' Santo Rosano 
(talán Rosario) de Filipp inas nevezetű Tarto
mányban, 9. ezer 9. fzáz 55. gyermeket,’ és 
.S88* koros Személyt keref/teltek meg ; és 65. 
ezer, 302. Személynek adták fel az Oltári 
Szentséget.

FELLER DE. Lásd az életét Mkház 
19-dik Szakafz p. 21. az ő Luxemburgi lA7"8- 
d k efztendő-béli Journállyában p. 266. de let 
jffarpe eiien védelmezi , Gverinnek Histoire 
des terns fabuleux derék könyvet, mellynek 
eti-is nagy hafznát vettem. Védelmezek a'
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SORBÓNAIAK , de Cumbis Apátur, Lingvet 
's'a’ t. Gverinnek ezen könyve a’ gonofz F i- 
losófusok igyekezetit talpig meg-rontva Tsu- 
dálkozni fog annak hattiatossagán a* jövendői 
Világ. pag. 338- De. to Harpe meg-téréséröl 
lásd Mkház 21-dik Szakaíz t i t . D e la Harpe*

4*

G.
A p r i l i s  13-dik napján 1803-dikban, Ber
linben, a’ Királynak ’s a’ Királyi famíliának 
láttára, felült a’ feleségével, ’s egy Gartner 
nevű Ismeröflevel a’ vékony levegővel meg
töltött nagy labdához egyengettetek hajóra , 
’s fel-repűlt az ég-felé. Ez volt a’ 32-dik le
vegői utazása, öt óra táján eftve. A’ balon 
vagy labda Berlin városa felett igen mcfzire, 
a’ hol a’ levegő ég melegebnek tapafztalta- 
tott lenni, fel-surrant: hat óra-után M itten
wald városa felett lebegett, ’s a’ leg-élesb 
fzemek-is egy kis madarnak termetiben lzem- 
lélbették , ezer harmintz három ölni távul lé
telekor. Meg nyitá Garnerin a’ balont, das 
ventil des ballons, le veté a’ vasmatskáját, 
melly a’ fában ofztán meg akadván , a’ labdát 
fellyeb’ nem erefzté. Kleinheiten falva táján » 
hét óra tájkor eftve le-fzállottak a’ repülő ha
jósok. Voss Generálisné, ki arra vigyázván 
oda hintón sietett, fel vette Garnerinnét, Gar
nerin feleségét négy lovas hintájába, ’s be
vitte Mittenivaídba. Azomban Garnerin é$
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Gartner ott maradván a’ labdából a" levegőt 
&i-erefzték, és hogy máfzfzora is fzolgállyan, 
ápolgaták , el-tették. Melly dolog-miatt tsak 
éjfél tájban érkezhettek IVÍittenwaldba , a’ hol 
jól tartatván Voss Generálistól, másnap Ber
linben a’ Király előtt udvaroltak, kiről kegye
sen ki-kérdeztetvén, ki tették a’ ballont az 
Opera háznál mindenek fzemlélésére. Garne- 
rin Ur ennek az ő levegő égi hajózásának al
kalmatosságával bé-vett leg-aláb’ tíz ezer tal
lért, Poson. újság. pag. 356. — Garnerin- 
nek elöbbeni repüléseiről lásd Mkhaz 20 dik 
ízakafz. pag. 47. tit. Garnerin.

GORDON. Ráth  Mátyás , Hírmondó 
52-dik ’s egyéb’ Levelei, mellyek 178° kan 
írattak, Gordonnak a’ Római Kátholikusok 
ellen indított Angliai támadásáról illy tudósí
tással fzolgáltak : Gordon valamelly gvülevéfz 
népnek Elöljárójává lett. Az a’ gyüLevéfz so
kaság, egy időtől fogva azon mesterkedett 
ytngliában, és Skotzia'ban, hogy azt a' tör
vényt el-törölteile , melly az előtt két efzten- 
<lovel boltsen fzabatott a' Római Kátholiku- 
goknak kedvekért: mert noha azon két Or- 
ízágban ; de kivált Irlandiában a’ Római Ká- 
tholikusok fzámoíTan vágynak; még-is holmi 
veszedelmes Történeteknek alkalmatosságá
val, ollyan betste’en törvények voltának fzab- 
v a , mellyek azon Vallásnak közönséges gya
korlását meg határozták, ’s némi némiiképpen 
jmeg-tibották , vagy fzabad folyamattyát meg
gátoltak. Ezeket az igaflagtalan törvényeket 
*778-dikban el-rontotta az Orfzággyülés, aző
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neve fcetesb tagjainak, ’s tsak nem minden Püs
pököknek közönséges még-egyezésekböl , és 
a1 Kúrál ynák jóváhagyásából: éllenben azok
nak helyében ollvárí törvényt fzabott, melly 
fzerént mind a’ három Orf/ágban (Angliában,, 
Skotzfiábah , lrlándiában'1 egv áitallyában l’za- 
bad a’ R. Kátholikűsoknak Szent Egyházó- 
kát, Oskolákat építteni, ’s kedvek lzerén-t 
azokban' Ifieni fzolgálatot ’s faníttásf tetei»*] 
és a1 Római Hitet akárkinek akárhol v,; Marti. 
Tsak ha már azután, hogy ez a' jeles végezés 
meg-lett, fzerte ízel/vei az Orí/ágban , a’ Rá
fit óh kus Templomok felesen építtettek; de a' 
Vak köfleg, mellv a’ hazának köz javára V ol
gáié dolgokat ritkán fzokra élVbe venni, aẑ  
imitt amott ragvon kezdé ellenzeni. A z Or- 
fzágnak némelly Nagvgyai azon az alkalmá- 
tollágon mohón kapván , a" zénebonásokhöx 
tsapták magokat, bogy fzép fzínnel újságot 
ItezdheíTenek , és azokat, a1 kiket nem fz,en
gedhették , a’ poltzról le emelheflfek. Gordon 
nem fzégyenlette a’ buzgóságnak palástva- 
álatt az emberi nemzet ally át fertelmes zene
bonára Tel-indíttani, és annak Elöljárója leinni: 
Gordon hazájában Skofziában, az Fdenbnrg 
nevű fö Városban a’ Pápista v) Sz. Egvház 
földig le-rontatott. A’fontok ugyan meg bűn- 
tetődtek, ’s a’ kárt ki kellett nékik pótolni : 
de Angliában igen nagyra ment az öfzve ízö- 
vetkezettek fzárna (Proteftant. association ) 
Gordon-alatt. Gordon az ö proteíláns íirügvu 
népével azt vitatván, hogy a’ Kátholikusok- 
nak adatott fzabadság el-töröltessék, ölzve
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híva György mezejére társait, sok ezere1 
öfzre gyűltek, kiktől Gordon tapsolással fo* 
gadtatott és örömöt jelentő kiáltásokkal: nyom
tatott tzédulákkal, mellyeket kozikbe oíztott , 
őket békességre öfztönözte ugyan; de a’ tzé- 
dulák azomban a1 Kátholikuso|t-ellen fel-hu- 
fzíttó és mérgesíttö beszédekkel telyesek va- 
lánakv Négy tsopcrtba állíttá az egéfz sereget. 
}\' fza^ók azomban az ifzonvú sok pergamen- 
bőröket, m'"Uyskre a’ bé adandó kérelem, és 
alaja Seg-aláb'-i's másfél fzáz ezer ember neve 
volt írva, öfzve-varrák .* ezt a’ fzörnyű nagy
ságú és nehézségű Inítantziát egy erős legény 
a’ fején leg elöl vifzi vala , egy kék záfzlóval 
egyetemben: utánna mintegy négy venezer inas , 
mesterlegény, és más közrendi! sokaság uta
zott, 's a' meg külömböztetett sereg előtt, 
sok Záfzlók vitettek; a’ negyedik sereg előtt, 
melly a’ Skótziai vala, dudások dudálának; 
minnyájan, a’ kik a’ kérők-közé vallották ma
gokat, a’ kalapjokon kék kötőt hordoztak: 
maga Gordon már előre el-ment egynehányad 
magával a’ Gyülésházához. A5 zajgás , kivált 
midőn valamelly Sz. Egyház mellett el-me- 
nének , rettenetes vala. A' Gyűlés háznál ifzo* 
nyú rendetlenségeket tettek: az ajtaját bé-ál
lották , mind a’ fel mind az all Rend házának; 
az Instantziát bé küldék Gordonhoz kérvén, 
hogy arról tiifiént tanátskozzanak , és a’̂ Ká- 
thólikusok kedvekért tett végezést bontsák-fel. 
Gordon ezt a’ maga koholt kérelmet a’ Gyű
lésnek elejbe adá; de azt a’ Gyűlés, négy nap 
mulvára hallafztá. Haliák ezt a’ támadók Gór-
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döntőit és egyenesen a’ Királyhoz igazíttat-
tak: a’ sokaság azután végbetetlen zabolát- 
lanságra fakada: fzinte akkor volt az ideje 
annak, hogy az Urak a’ Gyüléshazba mennye
itek. A’ fel zendült sokaság azonat minden 
kémeliés nélkül meg-támadta: a* h.'Míókból 
ki-ragadta, verte foí'ztotta, sárral hajgálta, 
némellyeken eröfzakoson meg-eskiittetett, hogy 
érte ’s az Iníiantia-mellett fognak voksolni, 
másokkal az ö tzimmeres kalapjoknak kötő
jüket meg-tsokoltatják ; meg-is öltek volna 
egynéhányat, ha a’ Gyűlésből némelly Mél
tóságok, és lovas, gyalog katona seregek se
gítségekre nem siettek volna. Kém volt az az 
illetlenség, mellyel a’ Gyűlésnek világi ’s Egy
házi tagjait nem illettek volna; akármint fo
gadták Emezek , hogy kívánságaiknak eleget 
fognak tenni Estve 9. óra tájban a’ dühödott 
gyűlevéfzt a1 békességre ügyelő Bírák, és a’ 
ízámasodctt Katonák el-fzéllvefztették Ez a’ 
békesség mindazaltal nem sokáig tartott: mert 
éjfzakának idején a’ diihödöttek a’ Pápista Ká
polnákra rohantak , egy űjjonan épült Kápol
nát földig le-rontottak , minden nemű ékessé
gét fel gyújtották ; még a’ Követeknek Ká
polnájukat sem kéméllették meg. Ugyan azon 
éjjel a’ Bajori =  Báváriai Válafztó Fejede
lem Követének kápolnáját porrá tették, ’s 
minden ékességét fel-prédálták. Tsendesség 
lett egynehányok el-fogattatása-után; de ha
mar ofztán ujjúit diihösséggel a’ le-rontott há
zaknak maradványit-is fel dúlták : más egy 
Pápista Kápolnát, és Oskolát három fzomfzéd
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házzal fundamentomból felforgattak ’s meg-, 
égettek; egy oda fzaladt afzí’zony gyermeke 
az annya karjáról földre hulván eí-tapodta- 
tott. A’ Király azoknak , kik a’ Vétkeseket 
fel-adangyák, negv ezer öt fzáz német forin
tokból álló jutalmat ígért. Olly nagy volt a* 
zenebona (a* Káthobkusok-ellen feí-dühödött 
sokaság zábolátlansaga) hogy a’ katonaságon 
kívül, a’ polgároknak nagyób’ réfze-is fel- 
fegvverkeztetett a’ pártosok ellen. Fzek a’ 
többi közt egy Miniíiernek drága Könyvbéli 
kintsét, melly egynéhány ízáz ezer forintokra 
betsiiltetett, porrá égették, mellyről utób’ a* 
IVIiniíter a’ Gyűlés előtt könyvezve fzóllott. 
De a’ Szárdiniai Követ-is hasonló és még na
gy ob’ károkat vallott fzörnyii volt a’ gyújto
gatás. Emlékeztek Londonban még sokan más 
zenebonákra; de ezt mindeneknél leg-fzör- 
nvebnek tárták; a’ kár, a’ melly nem fzinte 
a’ zenebona végéig a’ városon esett, mintegy 
tíz ezernyi ezer Német forintokra betsiiltetett. 
Gordon a’ tömlötzbe vitetett. Nem tsak kö
zönségesen az Orfzág Gyűlése, hanem a’ Vá
rosok és Tartományok-is különösen bé-nyúj
tott írásokban jelenték a’ Királynak , hogy az 
említett zenebona eránt tellyes irtózással és 
utálattal viseltetnek, ’s meg-köfzönték ő Fel
ségének, hogy azt le-tsendesítette, és a’ jvét- 
keseketmeg bűntette. Az orfzág Gyűlése egyéb 
jeles végezései-között azzal tette magát emlé
kezetessé, hogy a’ Római Káthólikus Vallá
son lévőket más hűséges lakosokkal együtt 
egy azon karba helyheztette, és noha egyik

tagja
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tagja azon Gyűlésnek Gordon azt az Ő párto- 
sival nagy bofzúsággaL illette, mégis azon 
végezését maradandó Iabra állította. — IVIi 
fzép fzabadsággal bírt a’ Római Kátholiki.s 
nép 1798 ban London Városában, hoízasan 
le iratik a’ Mkház 14-dik Szakaszában azAu- 
guliai Journal írókból, a 120-dik Levél ól
dalon.

GÓAIAK , a5 mint Tbemán Jesiíita Mis. 
siónárius által le-iratnak. Thoman vagy Tha- 
man Goai lakása, JYlissiója, Lusitáriiai töm- 
lötze, ki-fzabadúlása hofzfzasan foglaltatik a’ 
Mkönyvnáz 5-dik Szakafzában titulo Thnman 
a pag. 228. — Góanak első , avagy Agváda  ̂
nevű várához érkezvén , meg-vetettűk a* vas- 
matskát 21-dik Septemberben, »752^ kban,
-— Góa az előtt ékes palotákkal jeleskedett. 
Ezen Százodnak elején a’ peítis a’ város nagy 
réfzét le ölte : a’ maradék nép máshová taka
rodott lakni; ’s a’ kik Európából vagy Ásíá- 
ból ottan tartózkodnak az ö dolgaik miatt, 
éjfzakát benne nem töltenek. Azon id őtöl - 
fogva Goa igen el-pufztult, ’s ki-vévén a* 
Templomokat, Jesúita házokat, Kalaftromo- 
kat, Ítélő törvény Székeket ’s kevés más épü
leteket , nintsen benne valami fzemre való, 
Góa az Érseknek lakóhelye, valamint a’ V:- 
cekirályé-is , ki minden q-dik vagy 4-dik efz- 
tendöben változik. Az én iidőmben ama’ ne
vezetes Marchio Távora volt a' Királvi Sze- 
melyt viselő fő Tifzt, ki a’ Tartományt öt. 
cfztendeig vezerelte nagy igassággal , tulaj
don hafznát félre tévén, minden panafz nél-

D
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k ill, betsülte , fzerette minden ember ; Sundd 
Királlyát m eggyőzte, ’s tulajdon Fejedelmé
nek hatalma alá kerítette. Ki gondolta volna 
akkor, hogy valaha (három eíztendő alatt) 
mintha Királlyához hitetlen, és annak élete 
ellen törekedő lett volna , gyalázatos halállal 
fog ki végeztetni Távora. A ’ királyi palota 
előtt fel állíttatott padláson elöfzör az afzízo- 
nyának vétetett feje , azután maga Távora két 
fiával egygyiitt kerékkel meg-töretett, komor- 
nyékjok elevenen meg-öletett, azután a’ padlás 
a’ megöleltekkel egygyiitt porrá égettetvén, 
a’ tengerre vitetett, és ott eJ-fzóratott: palo- 
tájak a’ földre teríitetett, ’s a’ fold sóval bé- 
hintetett. De a’ világ a’ Távoriak ártatlansá
gát kezdi már látni, ’s arról ma holnap bizo
nyos is íog-lenni. Goát a’ mi továbbá illeti, 
vagyon abban Inquifitio. Szép az öreg Tem
plom, az Érsek palotája, a’ Vicekiráiy háza, 
a’ királyi Ispitály, vannak benne fok féle Szer
zetesek , Dominikánusok , Szürke és egyéb 
Barátok. A’ Jesuiták egyéb Szerzetes háza- 
kon-kíviíl bírták ott Catechumenus nevű ház
zal , mellyben tudniillik a’ Kerefzténységre 
kéfzülök tartózkodni fzoktak. Xáverius Szent 
Ferentz * ép teste kristál koporsóban, fekfzik , 
melly más ezüst koporsóval vagyon bé-fedezve, 
három Tifzteknél lévő három kultsal nyílik; 
de arra királyi engedelem k ell: a’ Kápolna $

50

* X A V ' R R Í Sz. Ferentz tifztérő] és kopor
sójáról lásd a’ Mkház 6-dik Szakafzíban titrüb 
Aszaló ni*
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h’ hot nyugfzik, kits'iny, abban kilentz, vagy 
tíz lámpás ég, nem ketfzáz , a’ mint némelly 
könyv hirleli. A’ regi házak helyébe- kokus 
fák állíttatták. A’ Rizs Goában közönséges 
étel, de mivelhogy a’ mi Goá*kozzűl terem, 
nehezen elegendő fél-efztehdőre, más hegysé
gekből h 'tdatik-bé. Az feurópa béliek ott hús- 
saf-is élnek; de rizs egyetemben mindenkor 
Vagvön az afztalon , a7 vatsórá mindennap Hak 
b '■ lból , zö’d ég 'ol, és ri/sbői 111. A ’ rifz e’ 
képpen főzetik : A1 rizsre töltött víz két újnyi- 
val meg-hal ladja a’ fazékban annak tetejét 
úgy fel-forraltatik , hogy már á1 víz rajta ne 
láttassák , tálba fordíttatik , a’ víz le érefzte- 
tik róla ; azután kokusdió , aprórák , bors egy
be törettetik , abból lév tsináltatik, a’ lévből 
Egynéhány kalányka a’ rizsre öntetik. így ada
tik az áfztalra ; és jó ízű fzokott lenni. A* 
fzőllö kétfzer érik egy fefztendőbeh ’ de bor 
nem kéfzíttetik, vagy a"1 forró meleg miatt, 
vagv azért, mert az Ásiai pogányok és a’ JV1a- 
hometánusok a’ bort tilalmasnak tartyák: az 
aratás-ís kétfzer esik némelly helyeken : az 
éjjeli harmat nfedvesítti a’ földet. ( Befzéll 
Thomán á1 Géni-táji iiövevénvekről - is) A* 
bors, úgymond: komló ’módra más fára má- 
fzó ágókon terem, fzöllöhöz hasonló gerezde
ken. A’ bors ha érett , veres. A’ kereske
dők azt ki-fözik . hogy a’ mint haliám ; Euró
pában el-ne fzaporíttassék. Ä* pintzében a* 
fok bors a' bort ki-fzívja , 's á’ hordót ki-iiré- 
feítri: bizonyos, hogy a’ nedvest igeh fzívjíl 
inagához, Midőn Ásiából Európába vitetik $
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fzáz merő borsból, fzáz tízes több-is Válik. 
Urunk 1755-uikben alig hogy el nem veízett 
Góa. Meg-maradása Sz. Xaverius pártfogá
sának tulajdoni ttatott, kit a’ Lusitánusok mint 
az 6 Commendáns Generálisokat tifztelik. Ko- 
tsin Godban nem ízokás járni , hanem gyalog 
hintóbán palankinban hordoztatik az utazó. —- 
Goa mint került három fzáz efztendök előtti 
a’ Lusitánus liatalom-alá lásd a’ Mkonyvház 
lp-dik Szakafzában titulo Lusitán pag. 108. 
és Mkház l6-dik Szakaíz titulo Albukverczi. 
Anglusok G O Á S  A N  Mkh. 13-dik Szak. ti.. 
Tipo. 335.

GYÖRGY Alexandriai Püspök, ki Urunk 
620-dik ei'ztendeje táján Alamisnás Sz. János 
után következett az Alexand. P. izékben, 
Hellenopóíisi PaLlád{us Püspöknek és Egye
beknek nyorndokokan járván, le-írá Aranyfzájü 
Sz. Jánosnak életét, Rés gestas. Hafznált ar
ra néki Socrates-is , kiből Nitzéphorus merí
tett. Ex quo Nicephorum fua , quae de B. 
Chrysoft. scripsit, hausiíTe conítat. At.dreas 
Schotus in edit. Photii cod. 96. in marg. pag. 
77. ubi íic Photi/is : Lee tus Uber Georg i. Kpi- 

fcopi Alexandriai, hac inferiptione : dies B. 
Ckrysostorni. Noha Sz. Chrysostomus életét 
hofzízasan meg-írtam az Afz. Egy. Történeti
nek első Szakafzában, a’ y dik könyvnek 8- 
dik §-tól fogva , tetifzik György Püspök írási 
után is élete némelly réfzeit em legetni pag. 7». 
Magnus igitur Joannes nobi ibus apud Antio- 
<?hiu 0 parentibu* , fecu ndo alque Anthusa na- 
tus ért. A’ nagy, és Chrysoiiomus, arany-



fzájú Jánosnak nemes Szülök , fecundús és 
Anthusa adtak Antiochiánál eredetet. .Póka
nyók voltak* hanem Antiochiai Meíétz:us Püs
pöktől meg-taníttatván, meg - kerefzt» Itek. * 
János Antiochiában a’ Grammatikát és Rheto- 
rikát Libániustól, a’ Philosophiét Andragátzi- 
tól tanulá ; gyermek korától fogva fzép aláza
tos erköltsel jeleskedett. Meletiüs Armenus, qui 
Antiochenae tunc Ecclesiae praeerat, falubrí hős 
do ct rí na ( cum gentium antea cultum fectáren- 
túr) informavit, et falutifero baprísmatis la- 
vac.ro aptos reddidit, eorum tarnen fiiio priu* 
inftituto, atque baptizato. Joannes itaque lu- 
dum frequentare literarium július, jam inde a 
puero fummam modeftiam, animique demis- 
íioncm praeferebat. Qvamobrem neque pue- 
ros, ut felet, divitiis et gloria affluentes —> 
fe confectari finebat, fed neque equo vehi fu- 
ftinebat. Deinde Antiochias in Grammaticis 
quidem et Rhetoricis Libanio, Andragathio 
verő in Philosophicis operám dedit. Mortuo 
verő parente, matri in luctu folatium alloquiis 
atfulit, et a ludicris omnibus abfiinens , ac vo- 
luptate prorfus libi interdicens , - difciplinarum 
duntaxat fludio animum adjungebat — Athe- 
nae városába tanulására költözvén János, Mi
nerva fő papját meg győzte , kit ofztán egéfz-
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* MART. ia Fcbr. Antiochiae S. Meletii Fpi- 
feopi , qni pro fide Catholics faepe exilium pafius, 
demom Conftantinopoli mivravit ad Dominum, 
cujus virtutes S. Joan. Chryfoft. et Gregor. My/Ten. 
fnmmis laudibus celebvarunt.
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házával egygyiitt az Athénéi Püspök meg-ke* 
refztelt. Dernoílhenes a’ város Prefektusa már 
Kerefztény lévén, még jobban meg-taníttatott. 
Azon kévül meg-tért sok pogány-is. Quare 
Athenus ad überiorem ingenii cuitum profe  ̂
Otus, brevi ceteris itg antecelluit omnibus, ut 
et Anthemius, qui tűm ibi Minerváé Sacer- 
dos erat, üli inyidéret, et sapientes inter 
pr in ceps ipse haberetur, Ergo urbis quoque 
Praefectus D^mostJ\ents nomine , sapientem 
hunc Joan nem mul tó cum honore ad se vo- 
cabat: ad quem iHe magrra cum animi de- 
misftone atque modeítia accedebat. Ibi dispií- 
tatione forte cum Anthemio ipHituta superior 
Joannes evafit,. non. dqctrina modo et‘ inlel- 
ligentia , séd pietate quoque. Atque hoc turn 
ab illő prirnum .est patratum miraculum , quod 
Anthemius, divina Joannis lin'gva, et preca- 
tiorie ooiwidtius .discesserit /  ah- ipsomet urbis 
Ep;scopo póstea cum bmnj família baptrsmo 
tingendus; Pfcaefeetus autem quod prrdem bap- 
tizatus esset m-öatechesi insttuituc,' magnaqne 
Qmnmo. hojminüm paganorum -rhultitudo ad 
has accesíit,’ —r Haza ésnke?<v.én, tizennyóltz 
efztendős korában,1 magányos életre fzánta 
magát: annya holta-utány az örökségül reá 
maradt jgfzág.ot ar Szegényekre ofztá, rs a’ 
yáros mellett egy Kalastrornba vette magát, 
% hol minden egyéb’ Szerzeteseknek példája 
|e tt, íitque ibi speculum et norma religioso- 
rum ómnium, A’ Kalastrombán tsudákat tett. 
^)ivis eujitsdam capitis partem alteram dolor 
\tsĉ ue eo inyaseratj ut et dexter oculus. de*
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ppnderet. lile ergo ad Joannem accedens , sa- 
pitatem extemplo recepit, — ac praeter hunc 
piti plurimi (sanati sunt), Ott is azutan-is áj- 
tatos Könvveket írt. Antiókiában minekután- 
na a’ Majumai avagy Gázai Zenó Püspöktől 
Lectorságra ízenteltett. JYJeletzius ötét Dia
kónussá ízentelé. p. 7g. A Meletio Diaconus 
ordinalus, altari quinque per annos miniftra- 
vit. Scripfit tűm ad Stagirium Ubros tr é s , et 
de Sacerdotii di%nitat( , et de incomprehen- 
sibili. Verum Metetio Conftantinopoli exítin- 
cto , in Monofterinm beatus Joannes revertit; 
quem Flaviqnus Mejetii in Sede Antiochrna 
Successor, appvritione divina monitus, eCoe- 
nobio in TJibem reductum, Presbvterum creat 
(ita et Metaphraítes) Quae sane vifio et Joan
nem ordinari, et Flavianum ordinäre manda- 
bat. Columba item illa adyolans, quae jam 
ordinandi capiti insedit, quanta ille Dei gra
tia replendus esset, satis oftendit. Antiochiae 
itaque sacris pperatus eft ad annos duodecimo 
(tndnillik mint Diaconus tsak fzolgája volt 
az Oltárnak ; mint fel-fzenteltetett la p  pedig 
elkéfzíttő feláldozója az Oltáron fekvő imá
dandó Szentségnek J Etat autern oh ardens 
probitatis Studium jam inde ab fidolescentia 
severus, — varios rursum Antiochjae cor- 
scripfit commentaries, et Epíscopo urgente, 
ex tempore eft de superiore loco ad populum 
concionatus. Euclia afzfzony fiát» kit annyira 
gyötrött a’ hideglelés, hogy az Orvosok sem
miképpen nem segíthetnék, meggyógyította, 
azzal a' vizzel, mellyre kerefztet vetetett, ’s

r> -
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melly ofztán a’ betegre hintetett. Foeminaei 
Kucliae nomine filius, febri ad medicornm de 
sperationem correptus, a Joanne curatns elf 
aqua, quam lile crucc signatam ad aspergen- 
clmn dederat Meg gyógyított egy hasmenés
ben sinlodő Marci.onita eretuekségu afzfzonvt- 
is kinn senki sem segíthetett ; ki ofztán férjé
vel, háza népével, és más Marciónitákkal 
együtt az igaz Hívek hitére megtért. Mulier 
quaedam Sectae Marcioniítarum (cujus conjux 
ea in űrbe magiftratiun quemdam gerebat) di- 
senteria graviter laboráns , de*p~rata jacebat ; 
sanitate verő per ilium recepta , ipsa cum con- 
juge, omnique adeo família, hoeresi abjurata 
ad orthodoxes redierunt. Nectario deinde Pá- 
triarcha Conífantinopolitano vita functo, evo
cator A ntiochia Chrysoftomus , múltúm repu- 
gnantibus Antiochenis, quí suum ipli bonum 
amittere nolebant. Pervicit tarnen Caesarig 
Jussum , ordinatque hunc invitus Theophilus 
Antiochiae Praesul (addit vSchot. ex Nicepho- 
ro: Quod Iíidoro Presbvtero Alexandrino hunc 
Kpiscopatum tradere ítuderet) At dum ide 
commuhi decreto ordinatur, a daemonis ob- 
sessus quidam ejus one liber abiit. Magnus 
itaque jam ordinatus Chrysoftomus, ilium con- 
tinuo morém suliulit, quo coelibatum profesfi, 
diverfi Sr'xus contnbernales apud se alel^ant, 
(Schot hie: (rvvéisot*T'ei<;, sive subintroductas, 
et chjffr'TryT«;, de quibus Baronin?, Nazianz, 
Nicetas) In injuftos item ventrique ac libidini 
deditos , longis invectus eft royationibus. Frat 
ad haec pauperum ita iiudiosus, ut hinc a pie-



risque Eleemosynarius cognominalus fit. Uno 
dicam verbo , et virtutem omriem docebat , et 
ab omni vitio deterrebat. Barátokból Izedett 
Mis'iónáriusokat küldött mind Fenifziaba az 
ott lévő bálványozok meg-téríttésekre , mind 
Duna mellé a’ Scythákhoz a’ Kerefztény val
lás taníttására. Misit autem et in Phoeniciam 
Monachos, qui Idolatriae illic etiamnum de- 
ditos ab errore in viam reducerent : per qnos 
item Imperatoris legibus armatos , idolorum 
fama subvertit , subversionis sumptibus piis 
aliquot feminis subpeditántibus Celticam fal. 
Scythicam) adhaec (militum) turbam Arianis- 
irio infectam, ordinatis , qui ejus gentis lin- 
gvam callerent, Sacerdotibus, orthodoxoruro 
gtem'o re ft i tűit. Ad lítrum insuper micit, qui 
ííomadas ibi Sc^thas ad Chriftianae fidei ve- 
ritatem volentes adduxerunt. JYlarcionis prae- 
terea haeresim, in Oriente tum repullulantem 
(apud Osroenos) funditus extirpavit. Noctur- 
nos Psalmorum Hymnos auxit. — Magányo
san fzokott enni , mind azért, mert a1 gyomra 
nem fzenvedte a’ közönségesen fel adatni fzo
kott étkeket., mind a’ napeftig tartott sok dol
gai miatt. Solus verő cibum capere solebat, 
turn quod vino ob capitis calorem prorsus ab- 
fhneret (niíi id forte aestate tantum cum rosa- 
ceum biberet) ?Acl po&otr, quod p̂ iTUjV vocavit 
D ioscorus L. Schotus — tűm etiam quod 
aegro Stomacho esset, ut ea fere, quae ipsi 
apponebantur, non ederet, séd alia pro his 
appeteret: tertio denique, quod frequenter 
negotiis vacans absque cibo diem



tranfigeret. Clero autem rigidns nimís atquc? 
asper videbatur. Et Serapion ejusDiacomis m- 
gentem üli invidiam conflavit. Etsi multos 
etiam alias ob causas Joannes ab Ecclefia re- 
legavií. — Amabatyr tarnen Joannes finguiarü 
iíndio a populo ob crebras in templo concio- 
nes: ut ipse vicisfim S. Pauli Epiítolas valde 
adamabat, quas et explanavit; visusque eít 
JProclo tribus continuo noctibus, Paulus Apo- 
EoSus, suarum illi suggerens epiíloíarum inter- 
pretationem ( Schott Cbrjsoitomi hic Proclus 
primum Seriba: ac múl to poll in Episcopatu 
Successor fűit) Arianis sacras Eccleíias ademit, 
et Imperatoris implorata ope Conllantinopoli 
exegit. Antipbonis item ( alternis cantandis) 
quibus illi compofitis plebem circumvenie- 
bant , eosdem superavit; ita adjuvante Au- 
guíta , ut et argenteae cruces ad Antiphona- 
rum cantuna decorandum adhiberentur. Cete- 
rum Antiphonarum origínem ad ígnatium di
vinum ilium hominem referunt. Landes Dei 
concinentes Angelos hac in re imitantem. —  
Mi vefzqjdségei kerültek Eudoxiával, Theo- 
phüussal, mint vettetett ki előfzör-is , má
sodkor is , lásd az Anja fzent Egjház Törté
netiről írt, ’s már említett könyvet. Mikor 
Eudoxia előtt a' Templom ajtaját bé-tétette, 
az nap a’ Sz. Kerefzt fel mngafztalása napja 
volt. Theognolii Senatoris proscripti et in êxi- 
fia mortui uxop agrum íibi relifctum habebat, 
quem Eudoxia invitae eripuit. Illa igitur ad 
yiduarum propugnatorem Joannem se rece- 
p \u  cjui pro vidua libere niultg perorans, adeo.
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nihil profecit, ut etiam Auguftam in sui odium 
concítavit. Quare mandátum dedit , ut cum 
féltő die Exaltationis' (S. Cruc s) qui in 14- 
tűm Septembris5 incidit, in templum iniqua 
Imperatrix Ventura esset, portae illi clauderen- 
tur. — Exinde haec sancti viri e sede depul- 
fionem , exilium , aliaque adversa , quae indi- 
gnatio suggerebát, machinari coepit, zz: Mox 
igitur ut Thecphiius (qui Magnum quoque 
Epiphanium caliide deceptum in Joannem i li
citárát} ’Gcnftántinopo'lim advenit, ápparatae 
in magnum Athletam Joannem-machinationes 
procedunt. — Sede pulsus in Bosphori Hie- 
ron. (legov sotiot, quafi sacrum os, vei oítium 
ponti) abiegatur. At cum deiiide terra divini- 
tus concuteretur, Conítantinopolim iterum re- 
duciturt, sexiique refiituitur invitus. Palloralis 
enim Praefecturae curam recipere se velle ne- 
gabat, priqsquam iniquum illud judicium (Theo- 
phili Alexandn’ni ejusque Assessorum) propo- 
litum excussumque fórét. Eudoxia pofi non 
diu furore rursum correpta , qiíod liberiusper- 
ítricta fuisset, propter Statiutm , quae juxta 
Templum pofita illi fuerat, (magnus enim inde 
flrepitus in Ternplo excitabatur) iterum in bea- 
tum Joannem calumniae adornantur. Quae 
sane res, etil praeter fipem Theophilo accidit 
optatisfima, veritus tarnen ille civium odium 
ipse quidem non accesíit, r—» séd pro sealium 
submiíit, pronunciatum , ne in judicium qui
dem vocandum (defendendique sui poteftatem 
ei faciendam) ut qui poll ejectionem sacra' 
'öbire munia non dubitasset; cum Antiochene’
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Synodus port expulfionem , ' Sacerdotü munuf 
aclhuc obeunti nuilum defeníionis Jocum reli- 
querit. Ad qtiae Joannis Stúdiód, Arianorum 
iilurn esse Cano nem (adeoque Catholicos non 
obiigare, dixerunt ele.) fgitur, pag. g i. pro- 
lnbent , Chrysoítomus sacris ne opereretur, 
neve omniuo ad Ecciedam veniat (Schot. Pri- 
die Paschae ipso magno Sabbatho , haec cum 
summa perturbatione confecta esse Palladium 
tradit, et ipse Georgius. editus a’ Tilmanno) 
Chrifti tűm Natalium feftus dies inftabat, man. 
íitque ad feftum Pentecolies et dies insuper 
quinque cessans , et ab omni Eccleíiaítico ab- 
iunens Officio. Tum enim omnino et Ecclesia 
pulsus et urbe, Cucusum exulatum missus eft. 
— Pleriqne inimicorum Joannis partim foedis 
morbis, partim divinitus immissa clade vita. 
exuti sunt. Cucusum ergo deportatus Joannes, 
et doeuit ibi pro concione , et ordinavit mul- 
tos Episcopos , ac plures etiam Sacerdotes 
atone Diaconos. Múlta item miracula in eo 
exilio cum vivus , cum mortuus edidit. Obiifc 
verő non mnlto poft , cum Ep’scopus Coma- 
norum Bafiliscus, idemque Martyr, fmern ei 
secundum quietem praedixisset, couditusque 
eft in ejusdem Martyris. tumnlo. Theopbdus 
autem cum suis condemnarunt Heraclidem 
Epheii Episcopum absentem, et Serapionem 
múlta affectum injuria , Heracleae Episcopatfo, 
jn quo ipsurn magnus Joannes poft prius ex»- 
lium reversus ordinarat, ejiciunt. Heracüdae 
cieinde suffiemnt Victoris Tribuni ennuchum , 
Eominem foedissimum ( Nicephor. et Pallad *
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liunc ennucbum monftrum e flagitiis concretum 
exhibent, ait hie Schot.) Alios item Epicco- 
pos numero (ere viginti vexatos sedibus sub- 
moverunt suis. Presbvteros quoque ac Diaco- 
nos pluriinos', et plures etiam laicos , quot 
quot Joanni addicti eííe deferebantur , imo 
pias etiam snatronas, quarum farra ceiebres 
íuere Oiympias, Pentadias, Procla, et Svl- 
vana. innocentins interim Urbis Homae Epi- 
scopus valde pro beato Joanne laboravit , etil 
Írultra consumptus labor eft. JVlifit enim hoc 
nomine Apocrifiarios, qnos hi contumeliose 
remiserunt. Literas item scripfil, quibus tarnen 
nihil eorum , quae íiudiose conabatur, perfe- 
c it: vix ut tandem Arsacius Joavnis nőmén 
in Diptycha retulerit. Donee Proclus molto 
pofi ejus corpus in urbem attulit. {Schott. 
I^icephor. Zonaras , et ipsa Georgii editio 
Latina non Arsacio, sed Attico relatum no- 
men D. Joannis in Digtycha tribuunt.

H.
H E N R 1 K. Szent Henrik Csáfzár, ki Sz. 
litvánhoz házasíttá Gislát, az Ő tchvérét, ki 
Cunegundával a’ házahágban fzüzen élt , ki a’ 
Bambergai Templomot és Püspökséget épí
tette , ki a’ Szeretsényeket Olafz Crfzágban 
meg-győzte, Urunk 1022-dik ezer hulzonket- 
tödikében, a’ Casfinumi Kalaltromban a’ fö
veny #nyavalájától igen gyötörte tett. JYUg-je-



lent ottan Néki Sz. Hene.dek , ’s arról bizö* 
iiyofia tette, hogy az ö teile ott fekfzik; a' 
mitől addig kételkedett, és azon fzempillaíi- 
tatban az egéíleget Néki vifzfza adta. PETAV. 
Rationar. L 8. p* 532. Ex Pandulphon Ur6- 
perg. Leo Oítten. Herman, etc.

" HESYCHIUS Syriai Jövendömondó Ba
rát Arany fzájü Sz. János idejében. Midén ez 
a1 Szent az Antiochia tnellveki Kalaftromban 
lakna, a’ hol inind ájtatos Könyveket írt, 
mind tsudikat tett; Asceticas Orationts con- 
seripfit, et miracula in hoc monaíterio patra- 
vit. (Georgius Alexandr. in vita ex Photio 
tit G yörgy  descrlpta} Hesycbius, mondom: 
tündöklő fehér ruhába öltözött két férfiat lzem- 
3élt , a’ kiknek egvgvike könyvet, a' máíika 
kuít sokat nyújtott Aranyfzájú Sz. Jánosnak. 
Az egyik magát Péter Apollóinak , a’ máfik 
Theólogus Jánosnak János Evángelifiának hion- 
dá lenni (Apud Georg Alex. in vita S. Joann. 
Chrysoft. p. 77. Photii edit. Budens ) Hesy- 
chins quidam Monachus e Syria s, futurorum  
praescius duos vidít viros candidis indutus ve- 
itibu« j quorum alter Iibrum quem tenebat, 
claves alter, Joanni tradiderit. (Schott. hie.: 
Eosdern iterum visos fcfle frior'ienti, Niceph. 
L. 13. C. 37. retulit) lile se Petrum Apoíto- 
lum eíTe dicebat, älter Joannem Theologüríi, 
Haec Monachis Hesychius narravit; cavens 
tarnen, ne qua ad Joannem perferrentur. Ne 
isummam inquit, oh humilitatem noftrutn Mo* 
naflerium relinquat. Egynéhány Szent Hé- 
syehiusokat fzámlái elő a’ Római Mártyroló*
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giürri. Azokhoz , úgytettfzik, nem tartozan
dó az említett Jövendőmondó Hesychius. Más 
egy Hesychiuft így említettem a’ Megtérő Re- 
formátus Elmélkedéseinek i .  könyvében, u, 
réfzében, p. 36. Sz. Hieronymus, Lutziánus- 
nak és Hesychiusnak a1 70. Fordítók iVlagva- 
razottyán tett fáradtságát nem igen ditserí. 
Elé ád némelly Hesychiusohat Fótzius. p. o. 
codice 275. Légi Hesychium Presbyterűm 
Hierosolymorum in Jjcobtim  Fra trenn Domi
ni, et in Dávidéin Chrifti dictum Patrem ejüs- 
idem in Occursurn Idem Phot. Cod. 2Ó9. Le- 
gimus nonnulla Hesychii Presbyteri Hieroso- 
lym itani ex Encomio S. Tbomae. Idem  cod. 
51. Lecti sunt Hesychii Presbyferi Constantia 
nopolitani in aeneum Serpehtem Libri quatuor 
sermo illi ad oftentationem comparatus. —  
Porro Scriptor ipse, quantum ex hoc opere 
dijudicare licet, in O rtbodoxis eft numeran- 
dus. Idem cod. 769. Lectus eft hiftoricus li
ber auctore Hesychio Illustri. patria Mileiio, 
Hesychii et Sophiae filio- Incipit a Bek) As- 
svriorum Rege, et in Anáftafii Romanorum 
Imperatoris exceftum definit; Concisus atque 
disertus. Primus liber, quae bellum Trojanum 
antecefterunt, refert. Secundus ab ilio capto
ad Romám usque conditam géfta.------- Sexto
libro ex quo Conftantinum Conftantjnopolis 
magno suo bono nacta eft Imperatofem , usque 
ad Anaftafii exceifum gefta narrat Temporum 
verő periódus, quo Hilioria ilia absoivitur* 
annornm eft mille centum nonaginta, LegiraUS 
item c jus dem Hesychii alterum opus, Juftini

*3
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Jmperatoris res geftas continens , quomodo 
Anaitaíio mortuo suffectus Juítimanus excepe- 
j it , aliaque annis aliquot ab eo gefta. — Mar
ty  rol. 3. Octobr, In Palaeftina Sancti Hesy- 
fhii ConleíToris, discipuli Sancti Hilarionis, 
et in per‘grinatione Socii. M artyrói 18- No- 
vtmbr. Ar.tiochiae Sancti fícsychii Marty- 
ris, qui cum ellet m iles , et praeceptum au- 
rliííet, nt quisquis non sacrificaret idol is , cin
gulum rr ilitiae deponeret, repente cingulum 
solvit: ob quam causam ligato in dextera ejus 
ingenti saxo, in fluvium praecipitari juiTus eit. 
JVlartyról. 15. Junii. Doroilori in Mjiia Sancti 
Hesychii militis, qui cum beato Julio com- 
prehensus, sub Maxime Praefide polt eum 
martvrio coronatus eft.

, 8°3-dikban, Egjiptufi, és Szeretsen or- 
fzági kilentz fekete Legények, a’ kik a’ Fran- 
tzia Provins nevű Városban fekvő 21 -dik kön* 
írni fél brigádának Török Mulikuflai, Husvét 
előtt való Szombaton dél-előtt, az ott-való 
Parochialis Templomban meg-kerelzteltettek.

A’ Sz. Domingói Fekete Generális Tous
saint Louverture, kinek tettejérol a' Mkház 
előbbi Szakafzai bőven emlékeztek, »803-dik 
Aprilifieben meg-hólt, Joux várában a’ hová 
Sz. Domingóból által hozatott, ’s a’ hol mint 
fogoly tartatott.

Az Elisémui író 1803-dik Februáriipsá- 
ban az Európai két fő HatalmaíTágokról; Moll 
ógyroond : két Óriás terr.érdekségü Hatalmas
ság uralkodik Európában, a’ Frantzia tudni
illik, és az O rofzt ezen két Státusok egyet

értve
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értve munkálkodnak. Példa a’ Secularisátió , 
irtellyiól tit Német a’ ÍVÍkház tudósítt. Fran- 
tzia orlzágnak moftanában, nem tsak ősi és 
újjonnan Izerzett, Belgiumi, Pedemonti ’s más 
Tartományit kell eLgohdolni; hanem annak 
engedelmes Frígyeseit-is : úgymint a’ Bátá- 
viai , Heivetzai , Lignriai , Olafz nevű Kes- 
publicákat, és a’ Spanyol, ’s a’ Hetrnriai Ki
rályokat. Az egéfz Európát mintegy 1,50 =22 •' 
fzáz ölvén millió ember lakja ; az Orofz Tsá- 
fzár bír abból harmintz három milliót. A’ 
Framzia első Consul magához tartozandó hat
van millió emberre tarthat fzámat.

Báró von Svúthen Godfrid , a’ Bétsi Pa- 
látziumi dit'őséges könyvháznak fő Prefectus- 
sa , belső titkos Tanátsos Úr, van Sviethen 
Gerádnak avagy Gellérnek fia, Restaurátorig 
Medicináé, meg-ho!t Bétsben 1803-dik. 29 Mar- 
tziussában , életének 69-dikében Gellért Dok
tort az El.iséumiak közé írván így tudósíttá a’ 
Neuwidi : A1 te holtod után új orvosságok
ra találtak a’ Tudósok : a1 nevek Magnetis
mus, Galvánismus, Vaccinatio, A’ Vacci- 
natio , avagy a’ tehénhimlő bé - oltása meg- 
fzabaclíttya az embert a’ közönséges himlőtől 
eredendő nyavalyától és haláltól; miért? előt
tem az, úgymond qvalitas occulta. De iid& 
vei nem hajta a’ testbe más nyavalyát, ’s a€ 
életet nern rö viel itt i-é - meg ? azt a’ jövendő 
üdő fogja kinyilatkoztatni. A’ Magnetismus- 
nak mi a’ hafzna? az egésségre nem nagy; 
a physicára annyi a’ mennyi. Az ö tálalójá
ról neveztetett Gálvánismus az Electrizátzió-
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hoz hasonló némelly rezzenéseket vitt végbe 
a’ testekben, de a’ miatt a’ süketek süketek 
maradtak, a’ vakok vaKok. Mondják egy  
dühös kutya mart ujját meg-gyógyíttá. — Uj 
találmány a7 Thermolárnpásás melly a' fzobát 
világosíttya, és melegítti egyetemben.

Az Anglus király, úgymint Hannoverai 
V. Fejedelem ígo^-dikában, az Angliai és 
Frantzia Respublika közt el - kezdődhető ha
dakozásnak alkalmatosságával, holott Hanno-- 
verát-is vefzedelem érheti , annak lakosaihoz 
egy hirdetményt küldött, parantsolván : hogy 
adják-bé neveiket mind azok, a7 kik fegyver
fogásra alkalmatosok, mind pedig azok, a7 
kik arra ajánlyák magokat: hogy mihelyest a7 
fzükség talállya kívánni, a7 haza védelmezé- 
sére elő állani azonnal kéfzfzek legyenek. A7 
ki ezen rendeléstől el-fzaladással ki merné ma
gát vonni , minden jófzágát el-fogja vefzteni. 
— A* Prufz udvar kordont vonatott a’ maga 
birtokai , és a’ Hannoverai határok között. 
Hannoverát ígo^-diknak Júniussá elején el
foglalták a7 Frantziák, Lásd ezen 32-dik Sza- 
hafznak Toldalékját.

A 7 Hetruriai király I. LAJOS Május 29- 
dikén ki-múlt a7 világból : halálra minden 
Szentségek felvételével el-kéfziilvén. M ária  
Louisia az Özvegy királyné az orfzáglást ma
gához vette: mert a7 Korona7 örökösi még 
nem arra való. I. Lajos király halálára nézve, 
7. hetekig tartó gyáfz ruhát vett fel Junius 14- 
dik napján a7 Cs. K. Bétsi udvar.

Május 27-dikén 1805-ban a7 Domingói 
Feketékről, Mániuából ezek írattak: „ Mi-
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nekutánna az eddig őrizeten itt volt reguláris 
feregeink Rimini felé az oda gyülekező tábori
hoz el-utaztak volna, ide Mántuába azok a’ 
Feketék rendeltettek őrizetre , a* kiket a1 Fran- 
tziák Sz. Dominóéból ’s a’ napnyugoti Indiai 
fzigetekböl , nyughatatlankodásaikéit Európá
ba hordottak, ’s azólta Bresíben tartottak. 
Vagy három illyen Compániák már ma meg
érkeztek ide.

Petersburgban , ezen Város fundáltatásá- 
nak fzáízadik efztendejét fényes pompával ül- 
lé Máj. 28 dikán az udvar Valami hnfz ezer 
emberekből álló Regementek 9. órakor az 
utzákra ki állottak: az özvegy és az ifjú Csá- 
fzárné a’ nagy Hertzegek és Hertzegnék egéfz 
udvari pompával I'sák Templomába mentek, 
a’ hol a’ Te Deum laudamus énekeltetett: Az 
Isteni tifztelet alatt ló háton a’ fegyveres né
pet maga a’ Tsáfzár kommandérozta: Az Iste
ni fzolgálat után, a’ Tsáfzári família arra a’ 
Tanátsházi piatzra ment, a’ mellyre a’ nagy 
Péter képes ofzíopa vagyon helyheztetve. Itt 
az egéfz Senátus már öfzve lévén gyülekezve, 
ő Felségeket mélly vifztelettel fogadta , ’s azon 
palotába késérte, mellynek ablakai a’ piatzra 
nyílnak. Ekkor el kezdettek a’ Regementek 
nagy Péter képes ofzlopa előtt ma^chirozni, 
's előtte mindenik le-botsátotta a’ .Záfzlóját: 
a’ Teil Őrző Regementei a’ Tsáfzár jött az 
Ofzlop elejbe , ’s tettfzö tekéntetet vetvén 
reá, kardjával köfzöngeté; hasonlóképpen tse- 
lekedtek a* töb’ Vezérek, nevezetesen Kon- 
stántinuf nagy Hertzeg a’ kormányozása alatt
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lévő kadétokkal, Hg. TViirtemberg a’ maga 
Hufzár Regementjével, ’s a’ többi egymás
után. A’ Senátus’ háza elejbe volt helyhez- 
tetve új egy Lineai 120. ágyús hajó, ’s en
nek tetejére tétetve egy Schalup kisded ágyús 
hajó. Ez volt a leg első hadi hajó, mellyet 
első Péter Tzár épített. Ezen kisded hajón 
állottak némelly fzáz tíz v. fzáz hufz efzten- 
dös öreg emberek, a’ kik jelen voltak Peters
burg fundamentom köveinek le - tétetésekor. 
A ’ T t Deumnak énekeltetése alatt 22. Bata- 
lionok, és fok ágyuk tüzeltek a’ Newa vizén, 
a’ Sántzokon.

Ferentz Ts. K. Rendelése fzerént, egy 
Gállitzia név alatt egyesítetett a’ Napkeleti 
’s Napnyugoíi Gállitzia: 180.3-diknak 14-dik 
napján, érkezett a Tsáfzári Cabinet, parantso- 
lattya Lembergbe, hogy a’ Napnyugoti Gálli
tzia Guberniuma ezen városba által tétessék. 
A ’ Gubernium 0 kegyelmének , a’ Fehérvári 
Fő Ispánynak Ui menyi Jó’sefnek vezérsége 
alatt, egy Vice Presidensből , és Gnberniumi 
tizenhárom Tanátsbéli Urakból á ll, azon Tifz- 
teken kívül, kik a’ fők Tifztek l'egíiségekre 
válafztattak. f

HUGBALD. Frantzia Benedictinus ko- 
pafz Károlynak (kiről lásd 22-dik Szakafz tit. 
N ortm an )  ditsérö fzáz harmintz hat verseket 
mutatott-bé. A’ verseknek mindenik fzózat- 
tya C. betűn kezdődik, p.o.
Carmina Ciarisona: Calvis cant at e camcence. 
Más egy Placentitis Portius nevű Poéta a’difz-

es



nók vefzekedésérol írt verseinek minden fza- 
vait p. betűvel kezdé. p. o.
Plaudite porcelli, porcomra pigra propago. 
liiii hafzontalan fáradtság.

HUGO Victoriánus, vagy a S. Victore, 
tulajdon ideje béli Ágostonnak neveztetett. Sz. 
írás fejtését illető bölts könyveket hagyott, 
mellyek 1 526-diktól fogva , Párisban. Velen- 
tzében, Moguntziában , Rotomágban , Colo- 
niában, három nagy Szakaízokban ki-nyom- 
tattattak. 40. efztendös korában 1142-dikben 
mult-ki a' világból. Testének az öreg cltár- 
megé által tétetésekor a’ koporsójára illy ver
sek írattak :
Conditur hoc tumuloDoctor celeberrimusHUGO 

Quem brevis eximium continet Urna virum. 
Dogmate praecipuus, nullique fecundus in őrbe, 

Claruit ingenio, moribus , ore, fiylo, M ich, 
Trinit. pag. 500. Lit. H. Hugo a Sancto 

Victore as tat is fnae lámpás ac lucerna praeful- 
gens , alterque lui faeculi Auguftinus audiit 
Sancti Bonaventura et Thomas, tum Scotus, 
aliique Scholarum Doctores primarii, ejus Sen- 
tentias tamquam oracula fuscipiunt, laudant, 
repetunt, ac in teftimonium ac argumentum 
crebro producunt. Quidam ablnnocentio 2-do, 
Hugonem, Cardinalem renunciatum elfe fe- 
runt; fed nimis incerta eit haec ejus promotio.

p. h e l l  M a x im il ia n . Forgattatott
illy könyv. P. Maximilian Hells der ehema
ligen Geselfchaft Jesu Priefters, undkais. kön. 
Hofafironomus Chronol. Genealog Hiftorifches, 
Haadbuch zum Behuf des Gedächtnisses, Aus-
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dem Lateinischen überfetzt verbessert, ver
mehret, und bis auf dafs Jahr 1707. fortge- 
fetzt von Ant. Edlen von Grusan. Wien. 1797. 
— pag. 234. Béla Anonimufsa után elé fzám- 
lállya az első Magyar Vezér Fejedelmeket: 
ritmus Ugekfia 887-ben meg-gyökcresítette 
magát, és a’ fereget M. O-ban. Utánna dr- 
pact, Zultán , Toxum , Gevsa. Sz. ISTVÁN  
első M. király Mindeniknek efztendejeikre 
mutat, s minden Furópat Királyoknak, jFeje
delmeknek 's a’ t. nemzeteket, köve kezéseiket 
elé adja. p. o. 28. Lengyel Orfzág kiráílyai: Első 
jBolestaus. Az 3 dik Otto  Tsafzártól tétetett 
királlyá, Urunk 1000 dikében. — Stanislaus 
Augustus Pon.yatovfx.ky királlyá lett 1764-ben 
uralkodott 1796-dikig , mellyben Lengyel or
fzág fel-ofztatott Austria , Russia , és Prufzfzia 
között. —  Frantzia királyok : Lajos a’ ló-dik 
Welcher durch die Tyrannen der dermahligen 
Revolutionen im Jahr 1703. öffentlich enthau
ptet wurde. — A ’ Frantzia Lajos Károly a’ 
korona örököse meg-holt Parisban 1795-ben, 
j 1. efztendös korában XVIII-dik Lajosról 
femmit fém ír R. CS. M. K. M. Theresia után, 
Joseph. II. nicht gekrönt. I* Mártii 1792. — 
Frantz II. gekrönt 6. Junii 1792. — ’s a’ t. 
2®. Febr. 1790. Leopold II. gekrönt 15. Nov. 
1790.
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I

JOB S z. írásbeli könyvet fejtvén T. P. A l
ber, kinek Sz. írást magyarázó derék köny
veit már említtem a’ Mkház 19-dik Szakafzá- 
ban , Jobot magyarázván az ő 6-dik Szaka- 
fzában igy ír; Job valóságosan reipsa e x titi t , 
halhatatlan emlékezetű az é lete : említtetik 
Ezechiel 14. réizében , 14. v-ben. Tóbiás 2- 
ban. Jakab Após. 2-ban. Az ellenkező ítélet
tel most már majd fenki fe tart, et paffim 
contemnitur: említtetik a’ Sz. Krónikában-is 
Jcbab Job-apa név alatt. 1. Paralipom. 1. 
v. 35. Filii ÍB.fan : E lip ház , f i  a hitel etc. v. 
37. Filii Ilahnel: Nathan , Z a ra , etc. v. 44. 
JlAortum ejl autem Bale , et r eg na v it pro eo 
JOBAB filius Zare de B osra . Job hazája 
HÚS avagy Idumaea volt. Abban állott The- 
man városa-is , Elipháznak , Job egyik barát- 
tvának hazája. Ki volt a’ könyvírója ? arról 
T . P. Alber így tanakodik: ,, Auctor Libri 
Job vei Moj'fes fűit, tit aliqui fentiunt, (vixit 
Job ante egreesmn ex iEgypto) vei aliqiiis ex 
Jo'oi arnicis : alii Salamoni, aut cuipiam ex 
Prophetis, et ipsi Jobo hoc fcriptum tribuunt. 
Liber constat ligata versibus oratione. Habet 
plures Arabicas phrafes; quae in Moyse , Sa
lamoné etc. nunquam adhibentur. Ónod fo- 
luta oratione, dum inter fe disputarent, pro- 
nunciatum est, postea versibus fűit cxpreíTum. 
Obscurum manet , quis reip€a bűne librum
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fcripferit ; quamvis pro Jobo possit esse prae- 
fumtio — dobnak egynéhány magyarázaitya 
T. P. Alber fzerént: JOB c. 3 v. j. Male, 
dixit diai fuo. pag. 31. Fons et prigo omnium 
malorum, quae venerunt in rmindum , et quae 
five Job, five alii homines perpessi funt * et 
perpetiuntur, ell peccatum , quod generavit 
ipsam quoque mortem : quatenus ergo ilia dies, 
qua in malerno utero concipimur , et qua ad 
hanc lucem edimur, ad peccatum fpectat, 
quod una nohiscum nascitur, nobisque con- 
genitum eft, et cujus peccati omnes miseriae 
nostrse et aerumnae velut foboles funt, et inde 
promanant , jure illi et merito maledicitnr. p. 
32. Non ergo aliud Job maledicendo fecit, 
quam maledictionem , quam jam Dens in na • 
tivitatem omnium prununciavit , qui in pec- 
cato originali conciperentur , ut ad aerumnas 
atque ad mortem nascerentur. de fe profeflus 
eft. P 33* Nec Jeremias quidem dubitavit ei- 
dem diei nativitatis (uas maledicere, incitatus 
gravissimis quibus premebatur malis. Jerem. 
20. A talibus igitur vitis, Dei Spiritu reple- 
tis , maledictio haec erat declaratio qua?dam 
peccati originális v. 8. Qui parati funt

fuscitare Leviathan. c. 40. v. 20. Leviathan 
iignificat cetum marinum et balaenam, quae 
Jsafiae c. 51. vulgata draco dicitur; hoc veto 
Job loco iignificat luctum Juum , ex ppi!? hivja, 
cum pronomine in fine affixo tan , Chaldaice, 
pro tarn Hebraico. Leviatham Chaldaeus ver- 
tit lamcntationem fuam. Loci ergo hujus fen- 
fus eft : maledicant nocti, qua Job conceptus

7
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eft, illi qui confVetudiiiem habent maledicendi 
infuneribus, et qui parati funt, ii quandocon- 
ducantur , excitare luctum fuum , venalesque 
habent fuas lacrimas et lamentationes. —- c. 
37. v. 22. Ab Aquilone aurum venit. Slur uni 
eft pofitum pro rubea ilia luce, quae fpectari 
verfus ßoream folet, quaeque a nobis aurora 
borealis vocatur. — Job c. 19. v. 25. Scio 
enim , quod Redemptor meus v iv it , et in no- 
vissirno die de terra furrecturus fum  , et rur- 
Jum circumdabor pelle mea , etc. Nullus tarn, 
aperte poft Chriftum, ait S. Hieronymus, epist. 
ad Pammacii. quam Iste ante Chriftum, de 
Resurrectione loquitur; et S. Cyprianus in 
expofitione Sjmbcli ; Job , inquit, evidenter 
resurrectionem mortuorum praedicit. Item S. 
Augujtin. L. 22. de Civitate D e i, Cajfiodo- 
rus L. I. divinarum fectionum c. 5. et nobi- 
lissimi quique Interpretes refurreclionem hie a 
Jobo praedictam agnofeunt. Grotius dicit, nun. 
quam hunc locum de resurrectione intellectam 
esse ab ullo Rabbino. Quod falsum eft. Nam 
Samuel Marochianus, unus ex illis, in epi- 
ftola ad Isacurn omnino hunc locum de refur- 
rectione eft interpretatus. — Verum eft, obfer- 
vat R. P. Alber, pag. 126. pro eo , quod La- 
tinus habet: et in novijjimo die de terra fu r
recturus fum , ftc eft in Hebraeo : et noviffi* 
mus fuper pulverem flab it. Ve acharon hhal 
hhaphar jahum pip̂  ut negari non pofiit hoc 
de Redemptore non de Jobo dictum, fed re 
et fensu coincidit cum latino hebraeus; quod- 
que de Redemptore dictum eft, jakum fiabit,

/
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pertinet ad futurum Jobi resurrectionem: nam 
in fubsequente versu dicit: et rurfum circum- 
dabor pelle mea , et in car ne mea videbo 
Deum meum. Quod de resurrectione a morte ; 
non de recuperatione valetudmis ex morbo , 
eífe ab Jobo dictum, darum efl. .Neque enim 
ille in morbo pelle exutus fűit, ut dicere de 
le potuerit, dum convaiesceret, denuo íibi 
pellem eile etreumdandam : liquidem pellem 
Tibi remansiííe ex hau II o corpore ; fupra etiain 
versu 20. profeífus eíl: pelli mece, inquit, con- 
fumptis carnibus ' ad  bee s it os meum. Deinde 
potuit ne Job fpem íibi facéré, in mortali cor- 
pore videndi Deum , etiam íi convaiesceret. 
Di xít autem : ct in car ne mea vidrbo Deum 
meum: quern v if  uras fűm ego ipse, et oculi 
mei confpecturi funt. Est enim visio Deo ju- 
ílis a Deo promifTa non nifi poll mortem ; qua- 
re etiam fVloyfi fűit dictum a Deo: Faciern 
meam videre non pót er is. EXODI 53. v. 20. 
Et I. JOAN, epiír. c. 4. v. 12. cum diserte do- 
ceat: Deurn nemo vidít unquam , confequeu3 
eít. nec Jobo earn concedendam poíito adhuc 
in mortali corpore; nec proinde fibi fpem hu- 
jus viíionis fecifle. Imo nec fpem ulterioris vi
ta? íibi Job faciebat, qui c. 17. fic de fe pro- 
nunciavit: foturn mihi ftpereß  fepulchrum. 
Adeoque depoíila fpe vitae longioris , id tan- 
tum ab amicis poscebat, ut ejus miserti, foltra 
accusationibus ab ipíls non vexetur. Misere- 
mini mei faltem vos amici mei. Alia futürae 
nimirum resurrectionis fpe fe erigens, dicebat, 
non dubitare fe , vivere fuum Redemptorem,
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qui eum ex pulvere etiatn íiiscitaturus eilet: 
et quamvis nunc praefentia omnia ipsarnque vi
tám perdidiífet, tarnen Visums eilet tune Deurn, 
hujusque vifione et aspectu beatm* futurus. He- 
demptorern igitur fuum noviJJ'rmum hoc eh : no- 
vrjfime (poiito adverbio in locum adjectivi) fia- 
turum  profesfus elf fu p er pulverem ; utique non 
otiose, fed ideo ßaturum  , uttum, in novissimo 
mundi die, Jobi, omniumque hominum pulve
re m , in quem corpora mortuorum faerunt re- 
dacta , fuscitet, et unde futurum eilet, ut rur- 
fus pelle fua circumdetur. V ifurus Cum , ocu- 
li m ei confpecturifünf , non corporei , fed ani- 
mae oculi , cum Spiritus fit Deus. Vifurus 
fum ego ipfe, et non a liu s . Dicere vult : non 
alius pro me videbit ; fed ego ipse fum futu
rus , qui vifurus fum Deum. Senfus igitur eit, 
Jobum eum ipfum, qui tum erat, et in eodem 
corpore in quo tum fuit, eile vifurum Deum: 
ut poftquam resurrexerit, ille et anima et cor
pore idem rurfus fit, qui fuit ante quam mor- 
tuus eilet, et non alius. — Azon 6-dik To- 
musban , mellyben Job magyarázattya foglal
tatik , Dávidnak ötven Zsoltárit-is meg fejti. 
X. P. Alber. ím’ a’ példa felőle : R. P. Al
ber. in Psal. 15. v. 2. bonorum meorum non 
eges. Hebraice eft ; nullum meum bonum eß 
prvoter te. alecha praeter te. S. Hiero
nymus vertit: Bene mihi nan efi sine te. (Ad- 
do ex Menochio hic. Heus meus es tu , quo- 
niam bonorum meorum non eges. Vox quo- 
niam abündat, vel pofita eh pro ei. Senfus er
go eft: Dominus meus es tu, a quo ego pen-
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deo in omnibus ; cum interim tu mea opera * 
nut meis bonis plane non indegeas.) Idem Alb. 
in hunc 13 Psal pag. 3R7. Tit. Psalmi liujus 
in Vulg. eft: Tituli inf•'ri.pt io ipsi David: 
en Graeco svj\ovjpa<pioc tu In Hebr. Mich-
tam le D avid. Mivhtam lignificat abquid au- 
reum , adeoque aureum quafi Psalmum ad in- 
dicandam ejus praefentiam. Evidenter enim 
de Chrilti resurrectione tractat. Titulus ßele> 
columna indicat monumentum perenne, pe«r 
rennique memoria retinendum, ob myfterium 
mortis et refurrectionis Chrifti, quod in Psal- 
mo refertur. Sic et Job editurus iniigne ora- 
culum de resurrectione : Scio quod Redemptor 
meus vivit etc. fupra =  incidi illud^ad monu
mentum voluit. Job 19. v. 23. Quis mihi 
det ut fcribantur fermonea mta ? quis mihi 
det ut exarentur in libro v. 24. Stylo ferreo , 
et plumbi lamina , vel celtc Jculpantur in sili- 
ce ? v. 23. Scio enim (mod Redemptor meus 
vivit etc. (Addo. Duham. hie: celte eft in- 
ftrumentum Sculptorum. Seu Ccelum, vulgo, 
le, burin. A dea , quae dicturus eft, praeparat 
animos).

« ' I l l  I I  I I W I M M M P W M H g M M B W — I  ■!! %..........

J.

J s R I N G  J A K A B  J. T. Szerzetessé meg- 
írá az Oetingában tifztelt Boldogságos Szűz 
Máriának tsudatetelit, illy homlokirású köny
vel: D . Virgin is Oettinganae H istória, a
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Jacolo Irsing, e S. J. conscripta, 1643. Ab
ban-is meg mutattatik , hogy az Oettingai 
első Kerefztény Templom , és ott a’ JBoldog- 
ságos Szűz Mariának tifztelése Sz. Rupert 
ideje-béli: mind a’ Templom, mind az a’ tifz- 
telet Sz. Rupert által kezdődött. — A’ Hul
lában tifztelt Boldogs. Szűz Máriának Hiító- 
riája illy könyvel íratott : Justus Lipsius de 
H íva Virgin? Hal lenti Antverpiae 1605. Er
ről lásd a’ Mkház 5-dik Szakafzát tit. Lipsius 
a pag 13 .

JESUlTA ÁLLAPOT 1803-ban Rágu- 
sában, Orofz Birodalomban, egyébütt. — A1 
Ragűsai Respublica , a’ mint Romából íratott 
első Aprilisbea , könyörgést nyújtott bé ő 
Szentségének Vll-dik Piusnak: hogy a’ Jésui- 
ta Társaság nálak vifzfza állíttaíTek, és hogy 
az ö fő vároffokban nekik Collegiumot lehes
sen építteni. Hasonló könyörgéíTel folyamod
tak Nemet orfzígi némelly Státusok-is ő Szent
ségéhez. A’ JESUS Társasága Szerzetét he
tedik Pius Pápa Brevéje újjonnan meg erő
sítette az Orofz Birodalomban; ’s a’ Fő Tifz- 
telendő Páter Gruber Gábortól a’ Szerzet 
Generáliífától 12, Német Jesuitát kért az Orofz 
Tsáfzár 8 dik Mártziusban a’ végre, hogy 
lelki seghségekre legyenek Sarakovban azok
nak az nehány ezerből álló Német Coloniíták- 
nak , kik Vtrlga vize mellett le-telepedtek. 
Gruber Generális oda azokat már el-is küldöt
te. — Saratovról és más Volga táju Orofz 
helyekről, lásd Mkház 3-dik Szakafzpag. 144. 
titulo Lepechin, 87-dik könyv.
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JENISCH Tsáfzári Királyi Consiliárius 
Ür, a’ Napkeleti nyelvek, és tudományok is
meretében forgott Úri Személly, a’ ßetsi Ts. 
Királyi Palátziumi Biblióthecának fő gondvi
selőjévé tétetett Ferentz Ts. Királytól 1803- 
diknak ApnlilTeben, B. Sivittcnnsk néhai gond
viselőjének hojta-után. Jmisch Consiliárius- 
ról lásd Mkház 9 dia: Szakafz titulo Török 
követ. pag. 2gp. lásd leg főképpen Mkház 
7-dik Szakafz pag. 262. titulo Osman, kinek 
ott Bétsben 1780-ban kioyomtattatott ezen 
könyve említtetik : Commentctio de fa tis  Lin- 
gvarum Orientalium. Lásd a’ 19 dik Szakafzt 
is tit. Maroko. pag. 110. 111.

JOHANN D ARC. A* belső dolgokra 
ügyelő Frantzia Miniíter a’ Fr. Kormány izék
hez illy tudósíüást nyújtott: A’ revolutzió- 
elott az Orleániak meg-iillötték minden efz- 
tendöben azt az 142p dik Májuflanak 8 dik 
napját, mellyben d ’ Arc Johanna azon vároft 
az ellenségtől fel-fzabadította , ’s annak el-ha- 
gyására kénfzerítette az Anglusokat. Javas
lom , hogy ez a’ Polgári ünneplés helyre álií- 
taflek. Egy azon napon mind az orleániak 
mind más helységiek gyüllyenek egybe az 
öreg Templomokban, a’ Illeni fzolgálatra a’ 
katonákkal egygyiitt: Egyházi egy Személly 
mondgyon hiílóriás prédikátziót Johdnnáról, 
énekeltefi'ék el Frantziáúl a’ ditsérete; Az enek 
eítve a' látó helyeken ismérelteíTék az akkori 
Frantzia katonák magafztalásokkal egyetem
ben. így az orleániak örvendezni fognak az ő 
fzabadíttójok meg engedett nyilvánságos em
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lékezetén; egyéb’ Frantzia Nemzet pedig tsu- 
dálva hálaadásra fog gerjedni a’ lzegény leány
nak Johánnanak hazája segítségére fordított 
bátor tettején. — Meg vagyon írva ezen ú’ 
A rc , avagy D árda  Johannának tsudálatos 
győződéi me a’ Páfztor ember nevű könyvem
ben , mdly Prtrovfzky  Sándor fő Hadnagy 
Úr’ költségével adatott ki Pcson . per Lände
rer. 177*. a pag. is . Meg-vagyon az Afz. 
Egyh Történetiben-is , és a’ Mkh. 9-dik fza- 
kafzában. p. 48»

K.
K l Á F E R E  K,  a’ mint Mozambicum , Mo- 
nomotápa , Senna, Tette táján a’ Lufitánu- 
soktól Móroknak is liívattatnak , kiknél P. 
Thámdn 1737-dik efztendőben Misíionárius 
hívatalt-is viselt. Goából , úgymond P. Thá- 
mán , le-írv'án tulajdon életét; Mozámbikum- 
ba , onnét Senna vizéhez kellett a’ Misíióra 
hajóznom. Senna olfy nagy Tartomány, mint 
Tirólis. Azt Zambéza nagy vize mellett a’ 
Monomotápai Tsáfzár engedte a Luíitánusnak 
efztendöbéli adó fejébe, de az az adó t.sak 
egy bársony vánkosban áll, egy fzép fzékben 
és más aprólékokban: á’ felett a’ Tsáfzárfzol- 
gálattyára küld a’ Lusitánus mint egy háfz le
gényt fegyveresen: ki ki fzerentaésnek/ tartya 
magát, a’ ki fzolgálattyára jut, főképpen a* 
Kapitány: mert jól meg ajándékoztalak ; ezek
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a’ Fekete Tsáfzárnak teítőrzői. Senna, a’ Lu- 
sitániai helytartónak lakó helye (Quilemán- 
hoz Maranguhoz, Tettéhez, Thámán Misfiói- 
hoz egynéhány órányira) Vagyon Sennában 
a’ lelkiekre nézve Generális Vicárius-is ; a’ 
Plébánia a’ Dominikánusoké : vagyon a’ Mó
rok ijefztésére vár; de fegyvercelen. Lufitá- 
niai nyelven fzokás prédikallani a’ Káfer-Mó- 
rok elölt, mert a’ Mór nyelv sok féle, és 
igen fzükölködö: fel kapja valamennyire a’ 
Mór a’ Luíitániai nyelvet; a’ Lufitánus pedig 
a’ M órnyelvből tsak annyit tud, a’ mennyi a’ 
leg-í’zükségeífeb’ társalkodásra kívántatik, sok 
fzót jelek által kell ki-pótolni. Engem a’ Vi- 
fitátor (P. Thámán befzéll) Sennai predikal- 
láfim után , egéífégem vifzíza nyerésére l'ette 
nevű faluba küldött, melly helység végső a* 
Luíitánushoz tartozandó Monomotápai Biro
dalom réfzében. A1 Káfer nép fekete fzületé- 
sétöl fogváít, ’s mennél feketéb’ annál fzeb- 
nek tartatik lenni; Szép termetnek , elevenek 
a’ Káferek, de a’ dologra tunyák: étellel 
itallal könnyű őket meg elegítteni. Sánta, ke
vés vagyon köztök; az ollyanok öfzve-háza- 
síttatnak, hogy egyik a’ másikat'ne tsűfolíya. 
Sok a’ vak közöttök a’ nap fénye miatt: kö
zép telteket polztóval, bőrrel, vagy levéllel 
bé-keríttik, égyébként mezítelenek; ha a’ Lu
fitánus az ö rabjának pofztót, vagy fedett 
kendőt ácl olly takargatásra , a’ káfer az ollyan 
ruhában magát fzínes öltözetűnek véli lenni j 
közönségesen gorombák, és oítobák, de fur- 
tsák a’ lopásra; meg-tanűllyák a’ meftersége-

ke  ̂•



két: az Európaiakat tifzteJik. Nem kell tolok’ 
az életet félteni ; lia tsak az Uroktól arra nem 
ingereltetnek: a’ valóságos Mór meg nem ta
nú Ily a egy könnyen az olvasáft és iráít; ’s az 
ember gyakran heába fárad sok efztendeig azon, 
hogy a’ Mórt a’ hit ágazatira taníttsa : min
dent öfzve efznek, kutyát, matskát, egeret, 
halat, büdös nyüves hűit, az elefánt hűit tsak 
a’ leg-fzegényebb káfer efzi, mert elefantiasiít 
motskos fakadékokat okoz: ifzfzák az igen 
zavaros vizet is : a’ muíikájokhoz a’ dob , „a* 
tsengö-pengő fzerfzám tartozandó, az alatt 
Urok ditséretit éneklik; ezt az alkalmatlan 
lármazáft el kell tűrni, sőt érte ajándékot is 
fziikséges nyújtani. Tántzolnak, vendégesked
nek. Házak nádból tsinált gunyhó : afztalt , 
izéket, ágyat ott ne keress, éjjel zsákba búj
nak, abban alufznak a’ földön: fegyverek a’ 
nyíl, és a’ nagy kés: nyíllal a’ madarat le 
tudják a’ fáról ejteni, a’ háborúban nyilaikat 
meg-mérgezik : az aranyt’s ezüftöt nem nagy
ra betsűllik. A’ halottal ételt és italt temet- 
nek-el, és egynéhány napig a’ temetőhöz ele
delt hordanak ; azt éjtfzakának idején a’ va
dak vagy a' fzegények el hordják. A' Mórok
nál se bálvány se valamelly vallás jele nin- 
tsen. Egy Iftent ismérnek, ki mindeneket 
tart, táplál , vezérel ; de nints ájtatoíTág. Az 
a’ meg-térések akadéka, mert egy feleséggel 
meg nem akarnak elégedni. Azomban P. Thá- 
mán nem kevés öreget, és sok kisdedet ke- 
refztelt-nieg köztök. A’ Jesuiták nem tsak a’ 
Feketéktől. hanem a’ Fehérektől-is igen nagy*

F
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ra betsültettek: az Udvar parantsolattya fze- 
rént a’ fontosb dolgok ki-végezésére egy Je- 
suita mindenkor elé-hívattatott a’ Gyűlésbe, 
a’ ki mikor meg-jelent, egy fzempillantás alatt 
minden meg-változott. A ’ Káferek vasat ol- 
vafztani , aranyból fzép efzközöket kéfzítteni 
tudnak, és pedig hitvány fzerfzámmal; úgy
mint gombokat; pántlikákat, ereklye hüve
lyeket , kerefzteket, lántzokat afzfzonyi tse- 
tsebetséket; ezek mid tifzta aranyból állanak 
minden keverék nélkül, gyenge filigrán me
sterség fzerént. — A* Lusitánusok e’ képpen 
kereskednek a’ Káferekel: Pofztót, koráll- 
gyongyöt nyújt a’ Lusitánus ; azokért a’ Káfer 
arany-port, és elefánt tsontokat ád. Vert 
pénz ottan nem forog. Sok a1 Káfereknél az 
elefánt fog, a’ nagygya embermagosságú, két 
ember egy’et egy’et rúdon fzokott hordozni. 
A 1 fogát az elefánt vagy a’ meg-ütközéskor, 
vagy vénsége miatt el-elvefzti néha gödröt ás
nak a’ Káferek, és azt ágokkal bé födözik : 
oda botlik az elefánt, és el-fogatik; néha kör- 
be-is fogják azokat a’ Káferek, és le-nyilaz- 
zák az órrokot le-vágják drága ajándékra és 
ételre, két fogókat pedig ki - feízíttik. Az 
elefánt ellensége a’ Szarvorrú állat, Rhinoce
ros : Ezen állatnak az orra vagyizarva egy, 
és az egy réf hofzfzúságú; a* rántzos háta ol- 
Jyan mint a’ pántzél, nagy és igen vad ez a’ 
marha. Ez az orrával az elefántot fel-hasít- 
ty a , de ha el-vítti, az elefánt ötét ellenben 
az orrával fel-kapja, meg-tapodja , és fogai
val fel-hasogattya. Nem igaz, hogy az ele-
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Fint nem fut, láttam az elefánt fzaladását, 
az a’ ló gyorsaságához hasonló ; nem igaz, 
hogy a’ fához támofzkodva alufzik : mert 
smind le - fekfzik , mind fel - kel. Sok a’ 
Káfáriai partokon a' tengeri ló - is. Ezen lo
vak a’ vízből ki • járnak a’ legelőre : bőröket 
a’ puska golyóbis által nem járja, a’ húsok a’ 
difznó húshoz hasonló ízű, azt a’ Lusitánus 
egésségtelennek tartya ; dea’ föld népe jó ízűén 
efzi a’ tengeri ló difznó képű, a’ lónál na- 
gyob’, a’ lábai rövidek kurta a’ farkok, ke
vés rajtok a’ fzőr; a’ hajót el-tudják dönteni. 
Minden vad állatnak el-ijefztésére hafznos a* 
tűzrakás, attól mind távoznak, de éjtfzaká- 
nak idején fzükséges virrafztani-is.

KÁRPÁTUSl HEGYEK. Azokról lásd 
a’ Mkház 4-dik Szakafzában a’ 315-dik köny
vet titulo Ungarifches Magazin - a pag. 435. 
— Item Mkház 9-dik Szakafz a’ D. betű alatt 
tjtulo Diciánns. Ott meg vagyon azon he 
gyekről Frölich tapafztalása-is. A’ Kárpath  
fzónak Zsidó eredetéről való tanakodást ar 
lásd a' Mkház íó dik Szakafzában 16-dik Zsi
dó Folytatás, pag. 180. A ’ Kdrpi vagy Carp 
nevű Népről hofzfzas tudósíttás foglaltatik a* 
Mköny vház 13 clik Szakafzában , titulo K ár- 
pusok a pag. I56. KÁLLlOPA Sz. Afzfzony. 
A ’ Krifztus vallásáért emlőji el-metfzeté után 
le-vágatott. így fzenvedt mártiromságat. MR. 
8 Junii. Sanctae Calliope Martyris , quae ob 
Christi üdém mammis abscissis, atque adustis 
carnibus, super testulas volutata , capite de- 
murn truncata, martyrii pálmám accepit,

F a
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KRAMER Ferentz. Titeli Prépost, Po- 
sonyi Kánonok és Plébánns , Philos, és Theo!. 
Doctor, midőn a* Theólógiához tartozandó 
tudományokat fejtegetné , illy titulust viselő 
könyvet nyomtattatott-ki: Institution?s Hist. 
Literarise Theologicae Budáé 1783. Sok egyéb 
hafznos tudósításai között, ezen könyvében azt 
fém felejté élőnkbe adni, hogy a1 Triviális 
nevű Tudományok közé ezek foglaltatnak: 
Grammatica, Rhetorica, Dialectica. A’ Dia- 
lectikához volt tartozandó nem tsak a’ vetél
kedés mestersége hanem a’ Metaphysica, és 
a’ terméfzeti Theolögia. A’ Qvadriviális ne
vű Tudományok ezek voltak: Arithmetica, 
Musica, Geometria, Astronomia. A ’ 202- 
dik Levéltől fogva a’ "Vallásnak a’ Reformá
torok által lett rontását rajzollya-le. Taníttó 
Társai K ra m er  Professornak a’ Budai Tudo
mányok Mindenségében (melly Budára 1777- 
ben tétetett által , ’s meg-bővíttetett, 1784- 
ben pedig a1 Theologiát kivéve, melly Po- 
sonyba jutott) B. Patachich Kalotsai Érseknek, 
a’ Senátusban Présességekor ezek voltak a’ Ta
níttó Társai, ’s külömbféle tárgyú könyvek
kel jeleskedő Egyházi , Szerzetes , Világi 
C ollégái: F. T. T. T. Hubert Ferentz. La- 
kics György. Kafzanitzky Adány. Szerdahelyi 
György. Horváth János, Frank György: Pu- 
pikhófer Ágoston. Vizer Ádán7* Horváth Mi
hály. Perczel Imre. Bertóni Flórián. Tompa 
Láízló. * Szvorényi Mihály. Nyitrai Gábor.

* Tompa Lászlót de S. R itibus, emlxtti -a’ Mkh, 
Ms. 541. Könyv.
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Plenk Jósef. Weifz Ferentz. Katona István. 
Mitterpacher Jósef. Mitterpacher Lajos. Han- 
derla Ferentz. Dugonits András. Pillér Má
tyás. Rausch Ferentz. Pray György. W ag
ner Károly, Schönvisner István. Rátz Sámuel- 
’s a’ t. T. HORÁNYI E lek , ezen fő fendü 
Tudós Taníttóknak állandó emlékezeteket meg
hagyta a1 NOVA MEMORIA nevű könyvé
ben. Pestini typis Mathiae Trattner. 1 /9*. 
Meilynek tsak az első 's a’ C. betűig terjedő 
Szakafzát fzemlélhettem, Írva pedig Ttaftner 
nyomtató műhelyében a’ folytatását-is. Melly- 
böl azért az említett T. T. Taníttók Emléke
zetére femmit se hozhatok-elé. Az ei$ő da
rabban tsak Bertóni Flóriánt találtam ilíyy 
igék alatt. pag. 459. Rertoni Florianus hWe- 
stis parentibus natus est Belgrádi Serviae me- 
tropoli an. 1734. qua bello infausto amissa, 
liberaliter educatus fűit Budáé. Mansvetiorum. 
litterarum cursum emensus, nőmén dedit ,can- 
dido instituto S. Pauli primi Eremitae Huma- 
narum deinde ac divinarum rerum Scientia im- 
butus , primum in Gymnasio, quod Papae flo- 
rentissimo, provinciáé Vesprimiensis Oppido 
viguit , copiosam juventutem Grammatics; 
praeceptis erudivit. —  Pestini spatio biennii 
Philosophiam explanavit. Inde Jurispruden- 
tiam Ecclesíasticam cum Qvinque - Ecclesiis , 
tűm Tirnaviae, ubi postea Theologiae Dogma- 
ticae Professorem tampiu egit, donee in Uni- 
versitate Regio Hungarica (Budáé) tradendae 
Theologiae morali praeficeretur. Edidit Tyr- 
Jiaviae 1774. Dissertationen! de flammis piacu~

F 3
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laribus , sive de Purgatorio. Qvam brevitas 
cum perspicuitate conjuncta commendaf.

KASSAI Lajos, Posonyi Magyar, Ba- 
variában Sz. Ágoston fzerzetébe állott; abból 
ki-ugorván Lutránussá lett ’s 1678 ban Vitte- 
bergában ki-adott könyvével a’ Romai Anya- 
fzentegyházat motskolá : relicto ordine S. Áu- 

*gustino desertaque religione Romano Catholi- 
ca nescio qua intemperie agítatus, nec a men
te composita profectum librum, Romúna Sy- 
nctgogo., publici juris fecita, Horányi nova 
Memoria pag. 634.

L .

I-rfAMPEKHOVEN. P. Lampekhoven God- 
írid néhai Jesuita, Bétsböl, a’ hazájából a* 
Napkeleti Missiókra küldetvén, Lusitániából, 
Mozámbikumon , Goán , Salsetten kerefztül, 
Chinába hajózott; a’ melly levelet a’ China*' 
Birodalomból Lusitániába irt Nankini Püspök
ségekor , az meg-vagyon a’ Mkház 7-dik Sza- 
k a fiában  tit. Lambekoven a pag. 14S. a’ mel- 
3yet pedig az uttyából, Sálsettéből irt az 5 
Bétsi attyafiához 1737-dikben az p Mozámbi- 
kumi tartózkodásáról, Stöcklein 28-dik Sza- 
kafzából, fummássan e’ következendő : A’
Káfráriai nép Mozámbikumba jár kereskedni. 
Én ezen nép közt tiz hónapig laktam Mozám- 
bicumba elefánt tsontot hordanak , és azt pa- 
muk ruhával, ’s korái gyöngyei tserélik- el a’ 
Lusitánusoknak. Ez a’ Káfer nép magát Mu-
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javának nevezi; ’s míg a’ Birodalomnak bel- 
söb rél’zeiből lYlozámbikba érkezik, négy vagy 
öt hónap telik-el az utazásban. Nappal a’ fák 
alatt nyugfzanak , éjjel a’ tsillagokra vigyáz
ván , folytattyák uttyokat, nagyob1 bátorság 
kedvéért ezeren-is öfzve társalkodnak illy hofz- 
fzas útra, fegyvere vagyon mindeniknek, melly 
nyilból á ll, és dárdából ; meg kell nékik né
ha az ellenséggel ütközni, a’ rabokat magok
kal Mozambicumba vifzik , és ott a’ Lusitánu- 
soknak adják útra valójok a' köleslifzt, an
nak kásájával tengődnek. Mikor már kevés 
mértfdldnyire vannak Mozámbic városához, 
az erdőben az eléfántfogakat el rejtik magok a' 
Lusitánusokhoz bé-mennek ’s alkudni kezde
nek, Káfráriának temérdek nagyságú Tarto
mánnyal a’ délre tekéntö Africában fekfzenek. 
A ’ Káfer Arabs nyelven törvénytelent jelent. 
Káfáriai sok orfzági közül tizenkettő fekfzik 
Mozámbicum körül, úgymint Machira, Nam- 
beri, Mantsula , Mogoinánuno , Nombitami- 
no, Murus , Nerea, Masseli, Chicalia, Mis- 
seira, Macua, Bugado. Ezek és több a’ féle 
Káfer orfzágok két Birodalomban, vagy Tsá- 
fzárságban foglaltaltnak; az egy’ik neve Mo~ 
nomotápa, a’ másiké Bororos. Az Ő nagy 
vize Zambeses nevű. A’ víz mellyékét a* 
Mononomotápai Tsáfzár a’ Lusitánusoknak 
ingedé. Ott egynéhány népség között fzép 
fzámmal vagyon a* Kerefzténység a’ Je suit dk, 
is  Dominikánusok gondviselése alatt. Mono- 
motápa temérdek nagy Birodalma el-ér a’ Jó
reménység fokáig a’ Hotentótok közé. Aran-

F 4
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nyal bővelkedik, ’s némellyek annak Furawt* 
vü helységénél állították lenni a’ nevezetes 
Gfirt (A z Ophirról, So fal ár ó l , mellyet Ofir- 
ra magyaráz Huetzius után Duhamel, lásd 
Mkház 12-dik Szakafz a’ 4-dik Zsidó Folyta
tásban pag. 60. titulo Ophirah , az az: Ofir- 
ra , vagy Ofirha.) A’ Monomotápai Tsáfzár, 
valahányfzor akarja , a’ hegyekről le-sodorta
tott fövényből annyi arany port, ’s kisseb’ na- 
nagyob’ arany morzralékot fzedethet, a’ men
nyit akar. A’ Tsáfzárnak nintsen jóra való ru
hája , vagy háza; de a’ betsülete nagya’ né
pe élőt: soha sem befzéll vele az alatta való
ja fzemközt, hanem hátat fordítva. A’ miól- 
ta Sebestyén király meg-kerefzteltetett, min- 
denik ój királynak fejére a’ koronáztatáskor 
víz öntetik. Annélkül semmit sem érne a’ ki
rály válafztatása. Sebestény királyt vagy Tsá- 
fzárt P. Silvetia Gonsalvus keresztelte - meg. 
A’ másik Káfráriai Bororos nevű Birodalom
ban tsak egy nép tartozandó a’ Lusitánusok- 
hoz. Egy Páter Jesuita ízolgál nékik. A’ 
városa M aravi, melly a’ déli fzélességnek 12. 
gr. és 14. minutuma alatt fekfzik. Ez a’ Bi
rodalom a’ Kereiziényeket nem üldözi. Egéfz 
Káfrariában izzafztó as levegőég. A ’ nép hafz- 
nát tudja venni a’ füveknek a1 nyavalyák és 
febek győgyíttásában. — Ezen Orfzági elefánt 
tsont leg-job’ betsesseb’. Láttam olly Elefánt 
fogakat, mellyek három négy mázsássak vol
tak. A ’ Káfáriak igen feketék , artzájokat 
meg-metélik , ’s ha bé-forr a’ seb , irtóztató 
annak tekéntete. Ismerik, vallyák a’ mindé«
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nek Teremtőjét, de Templommal, Áldozat
tal nem tifztelik. Papjaik nimsmek. Bé-tsó- 
fzott hozzájok sok helyett a’ Mahom ttz rü 
vallás Halóitokat étellel ’s fegyverrel temetik. 
Örömest fel-válallyák a’ Kerefztséget; de nem 
a’ Kerefztény életet. Minden nyavalyát más 
más bofzorkányságnak tulajdoníttanak. — A’ 
Kdferekről lásd ezen 2 2-dik Szakafzban tit. 
Káferek. Sebestjén  királyról pedig ugyan ezen 
22-dik Szakafzt titulo M ánomotápaik, melly 
fzó egyező a’ Monomotáppal. Amaz Máffe- 
jusnál; emez Thámannal és JLampekhovennél 
keíetes.

LIPNICA SIMON. Szent Minorita; Len
gyel Orfzágban , nagy tsuda tévő , a’ mint 
meg-vallák még a1 Lutránusok-is. Ex Bol- 
landianis^ A ctis  , Mich» Trinit. Tom. i. p. 
85- De cultu Simoni Lipnica , stupendis mi- 
raculis orbi Notissimo , fere ab ipso emortua- 
li anno 1482. exhibito constat ex Lileris In- 
nocentii 8-vi expeditis anno 1487. 12. Julii. 
Említti magafztalva tsudáit az ő krónikáikban, 
melly et Lengyelül adott-ki jegy-ben Bielsiki 
Lutránus író - is. Qui de nostro Sancto haec ser- 
bit: Anno Domini 1481. grassabauir atrox pestis 
in Polonia ubique, quae etiam durabat anno 
fequenti. Secundo anno pestis obi it Simon de 
Lipnica ,Ordinis Bernardinici , Vir optimae vi
tae. Inde pro Sancto habetur, et fiunt mira- 
cula ad ejus Sepulchrum.

LYDUS, TYRRHENUS. Hetruriát, döb
beni nevén, Umbriát, midőn af Pelásg nép 
lakná , be-iitött Atysnak Lydiai meg holt ki-
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rályuak egy’ik fia Tyrrhen, magával oda vitt 
nagy Lyd iái néppel, a’ Pelásgokat ki-verte, 
a" hadi vezérjeinek nevére városokat épített. 
Tyrrhen testvére Lydus Volt. A’ Lydiai nagy 
ínség arra az egygyezésre birta őket, hogy 
kotzkára vetvén a’ dolgot, költözzön-ki más 
Orfzágba, a’ Lydiai nép réfzével az az egy kitt 
uralkodó testvér a’ kire a’ sors esik. Tyrrhe- 
nusra esett a sors, hajókra rakodott, Hetru- 
riában meg-fzállott. TACITUS Annál. L. 4. 
Sardiani decretum Etruriae recitavere, ut con- 
sangvinei (Lydiorum et Tyrrhenorum) nam 
Tyrhenum , Lydumquey Atye Rege genitos , 
ob multitudinem divisisse gentem: Lydum 
patriis in terris resedisse: Tyrrheno datum, 
novas ut conderet sedes et ducum e nominibus 
indita vocabula , his in Italia , illis per Asiam, 
auctamqve adhuc Lydorum  opulentiam, mis
sis in Graeciam populis, cui mox a Pelope 
nomen. VELLEIUS PATERCULUS Histó
riáé Romanae L. 1. pag. 3. Lipsiae 171*2. L y 
dus , et Tyrrhenus fratres cum regnarent in 
Lydia . sterilitate frugum cornpulsi, sortiti 
sünt, uter cum parte multitudinis patria dece- 
deret fors Tyrrhenum contigit. Pervectus in 
Italiam; et loco, et incolis , et mari nobilem, 
ac perpetuum a se nomen dedit. PLINIUS 
Históriáé Natur. L. 3. c. 5. Basiliae 1549. pag. 
38* Hetruria ets ab amne Macra, ipsa mufa- 
tis saepe nominibus. Umbros inde exegere an- 
tiquitus Pelasgi: hős L y d i , a quorum rege 
Tyrheni, mox a Sacrifico ritu Graecorum Thusci 
sunt cognominati. Primum Hetruriae oppidum
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tu n a , portu nobilé ; Colonia Luca a mari re- 
cedens, propiorqué Pisáé inter aranes Auserem 
et Arnum, ortae á Pelope Pisisque. —r Agylla 
a Pelasgis conditoribus dictum. — A tyes  ta
lán Atya ? Lydus és Tyrrhénus Atya Croe
sus előtt uralkodott, íígy tettfzik , ’s talán 
annak a1 LyduS fia adott nevet Lydia Or- 
fzágának , mint Tyrrhenus Tyrrheniának , 
Tu sciának. Croesus Urunk fzületésénél 344. 
efztendövel előbbi kit Cyrus tűzre ítélt, de 
Solon’ mondását meg-betsíilvén , attól meg
mentett. V. Petav. Ration, temp. L. 2. 
c. 11. 107. Tuscusokat a’ Gállusok utóbb 
meg nyakafzták. Justin. L. 20. c. 5. Lips. 
1739. p. 334. Dionysiusnak Siciliai királysá
gakor a’ Gállusok Romát meg-gyújták, a’ 
Toskána lakosit hazájokból ki-verték, ’s mind 
magok, mind a’ ki-vert Tuskusok űj Városo
kat építettek; amazok az Olafz, emezek a’ 
Rhetziai (az az, a’ mostani Grison , Graubin- 
den nevű) földön. Iis autem Gallis causa in 
Itaüam veniendi, sedesque novas quaerendi , 
intestina discordia , et assiduae domi dissensio- 
ites fuere : quarum taedio cumin haliam ve- 
nissent, sedibus Tuscos expulerunt; et Medio
lanum , Comum, Brixiam, Veronám, Ver- 
gamum, Tridentum, Vicentiam condiderunt. 
Tűsei quoque, duce Rhaeto, avitis Sedibus 
amissis , Alpes occupavere , et ex nomine Du
els gentes Rhaetorum condiderunt. Míg Hetru- 
riában virágzottak a’ Tuskok, Capuát és No- 
lát építették , Vellejus L. 1. p. 17 v még az 
előtt a’ Görögök Cumát , ’s Neap list. Idem 
p. 10
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LOUÍSIANIAK. 1803-dik Aprilissében. 

Az Elysiumi író , illy befzédet rak Washing
ton, és Drake fzájokba: „ DRAKE: Mellyen 
gondolkodó fzomorúság borított* el Washing
ton; hadd hallyam az okát. WASHINGTON. 
Ha magamban el-gondolom az Anglo — Ame
rikai Státusok mostani állapottyát, ha annak 
minden határjaira fzemeimet vetem , és a* 
Missipi folyó víznek járásárai gondolatimat 
egyeztetem , tsak nem ájulok. DRAKE , Ér
tem. Az ád néked gondot, hogy Louisiánát 
a’ Spanyol a’ Frantziának birtoka alá erefzti. 
Washington. Nints kiilömben. Alkalmatlan 
képzelődésekkel telik-meg a’ fejem, ha előre 
el gondolom a’ Louisiana, által adásából kö
vetkezendő dolgokat. — — DRAK E, Azo
kat fzemlélem én-is. Vefzedelmes ez a’ fzom- 
fzédság az Amerikai Ssátusoknak. Látom már 
előre a* nagy Louisiánában minden felé el
terjedő, kézzel lábbal iparkodó, Frantzia te
mérdek katonaságai: látom fzomorúság^d va
lóságos okát. WASHINGTON.' Ezt"a: Éj- 
fzaki Amerikában fekvő nagy Tudomány' ál
lítsd jó formán fzemeid elejbe: Louisi. nát 
Napnyugot felöl Mexico határozza : éjfzak re- 
lői Canada .* Napkelet felől az Artglo Ame
rikai Státusok: Dél felől a’ Mekfzikói öreg ten
ger környékezi. (Ebbe foly-ki Missisipi Vize 
Louisiánából) * Délről Napkelet felé kétszáz
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* MISSISIPI vizéről lásd Mkház 3-dik Szakafz« 
147-dik Könyv, titulo Karver. pag. 355.



órányi fzélességre terjed Louisiana; Éjfzakról 
D él felé négy fzáz órányi hofzfzaságu. Az égi 
hajlás, melly alatt feklzik, gyönyörű kelle- 
metességű; azt sok apró ’s nagy folyó vizek 
nedvesíttik : termékenysége minden felé nemű, 
emberi nagy munka nélkül-is: a’ Rétek ben
ne különös fzépségüek, ’s talán az egéfz föld 
kerekségén lég-nagyobbak. Louisiána táplál
hat, el-tarthat sok millió fzamú embereket 
Égíttésre termett fa, selyem , pamuk Indig<, 
dohány , minden féle nemű ’s nevű gabon , 
bőven terem benne emberi erőltetett iparkc - 
dás nélkül: terem még fzőllő-is jobbára a’ dón - 
bossaiban. DRAKE. Illy rajzolatod fzerént 
még világossan látom fzorgalmad okait. W AS
HINGTON. Louisiána tellyességgel környé
kezi a’ mi Anglo Amerikai státusunkat délről 
éfzakfelé: annak birtokában vagyon Missisi- 
pi ’s más vizeknek torka; az az, Contribu- 
tzió alá vetheti az Anglo Amerikai Státusok 
productumit, terméseit jobréfznyire : fenyeget
heti a1 mi bátorságunkat, a’ Mexicóiakét; a’ 
Jamaikai Angliai Coloniákét, más Szigetbé
liekével egygyiitt, mellyek a’ napnyugotti In
diában fekfzenek. Valamint tudniillik mosta
nában a’ Napkeleti Indiában uralkodó nagy 
Británnia határ nélkül ki-terjedt hatalommal 
bir Asia partyain, fzint azon képpen hatalma
san uralkodni fog a’ Frantzia Napnyugoti In
diában ; ’s ez a’ Frantzia uralkodás mivel kÖ- 
zeleb’ esik Európához , annak többet fog aman
nál hafználni az ő Napnyugotti Indiai prudu- 
ctumival. DRAKE Eddig Louisiana nem volt
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károtokra. WASHINGTON. Az eddig Spa
nyol hatalom alatt volt. Ezzel az egy fzóvral 
meg felelhetfz magadnak arra a’ kérdésre; mi
ért voltunk eddig bátorságban. Jól egyet ér
tünk eddig Spanyol Orfzággal; de mihent ki
végeztetett az , hogy a’ Spanyoltól Frantzia 
Orfzág alá által essék Louisiana, azonnal Neuor- 
leánsban bé-zárattatott előttünk a’ Magazin ki
kötő partya, 's ez adott okot a* Syanyol ud
varral lett első tzivódásunkra. Már ha Loui- 
siánát el-foglallyák a’ Frantziák, azt fogják 
mondani/ hogy olly jussai bírják azt, a' mi- 
némüvcl bírták a’ Spanyolok , következendő- 
képpen , hogy ők-is bé-zárják a’ Magazin ki
kötő partyát Neuorleánsban. Mit felellyünk? 
háborút hirdessünk! mii a’ Frantziák ellen! 
Ez mélly gondolkodást érdemlő állapot (E z  
a’ befzéd akkor tartatott midőn az Amiensi 
békéllés után két három negyed efztendök- 
nek alatta, Elba Szigetét a* Frantzia magáé
vá tette, Lfivornót el-nem hagyta, Pedemon- 
to t Frantzia Tartománnyá tette ; az Anglus 
pedig se Egyiptomot tellyességgel , se a’ Re
ménység fokát, se Máltát ebnem hagyta: ak
kor tartatott, midőn mind a’ Frantzia mind 
Británia tellyességgel kéfzfzen tartá partyait, 
gállyáit, népeit az új háborúra, ’s minden 
órán azt várta félelmessen Európa , hogy 
üstökbe kapjanak) Lampedusa ígértetett f o n 
ják , Maltha helyett az Anglusnak. Lampe
dusa puízta fziget Sicilia és Afrika között. 
Egy Remete lakik benne, ki, ki min t a’ Bol
dog*, Szűz Kápolnájában ájtatoskodik t mind

V  .
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némelly ügymondatott Török Pap temetőjénél 
égni fzokott lámpásása ügyel. Azért a’ Tö
rökök is meg-ajándékozzák; egyébként abból 
az alamisnából élodik, mellyel néki nyújtanak 
azon Kerefztény hajósok, kik Lampedúsa par- 
tyán ollykor ollykor ki kötnek. Ezen Sziget 
a’ költeménveseknél Calypso Szigetének ne
veztetett, ott akarta Calypso Ul issest tartóz
tatni. Lampedúsa mellett fzenvedeit hajó tö
rést az ötödik Károly hajós serege. Valamint 
ÍVithvvort Angliai követ P arist el-hagyta* 
fzintén ügy el-hagyta Andreosr Frantzia kö
vet Londont; a.z ütőn egybe találkozván, egy
mást meg-látogatták. Generál Andreossy Pá- 
risba reggel 20-dik Májusban érkezett. Szint 
akkor híre futott annak: hogy Bonaparte Lou- 
siánát az Angloámerikai Státusoknak hufz 
millió Dolár pénzen el adta. Ki-hirdettett az- 
is, hogy az Amiensi békességkor sem ismér- 
te-meg az Anglus udvar Piemontnak egybe 
kaptsolását a’ Fr. Respublicával, semazOlaíz 
Respublicát, serri a’ Hetruriai királyt újonnan 
hirdettetett, hogy Bonaparte Massena Gene
rálist rendelte az Angliába való ki-fzállásra.

M.
J^f^AROKÓlAK. Az Austriai Házhoz jutott 
Adriáticumi Szigeteknek kereskedő hajói, mel- 
lyek Rágósával egygyütt véve , az előtt efz- 
tendőnként tiz ezer Dnkátival adóztak a’ Ma
rokkói Tsáfzárnak: hogy rabló hajóitól meg;.
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ne támadtassanak ; 1803-diktól fogva, az \\> 
alku fzerént, mentek lefznek a’ Marokói ha
jók üldözésétől, minden Austriai kereskedő 
hajókkal egyetemben.

MíGAZZi Gróf, Bétsi Érsek , Cardiná- 
lis , életének 89-dik, Cárd inál isi méltóságának 
42-dikében, Istenben boldogult Április 14-dik 
napján; Sz István Temploma Kriptájában 19- 
dik Aprilisben pompássan el-temettetett. A ’ 
halotti késérők közt, a’ Szegények, Kasastro- 
mok; Polgári Tifztek, Kánonokok, Gróf A rtz  
Püspök , jeleskedtek. Eleji már 1200 dikban 
virágzottak Valtellinben , m ell/ mostazOlafz 
Respublikához jutott. Üdővel Mechlíni Coad- 
jutorrá lett, Mádriti követté, Vátzi Püspök
k é , Bétsi Érsekké. 1774-ben a' 6-dik Prius 
válafztásán, a1 Conclávéban volt. A’ vallást 
és tudományt buzgó pártfogással elő fzokta 
mozdíttani. — Az ifjú Papságnak formáltatá- 
sára Érseki nevű Alamnátust fundált Bétsben : 
Vátzon úgy mondatott Theresiánumot, Szent 
Calasántzius fiainak vezérlések alatt; mellynek 
Királyi parantsolatból, fzemlélöje lévén 1778- 
ban P. Tuschleitner Rectorsága alatt , tapafz- 
taltam a’ fzéjD előmenetelt a' tudományokban 
és ájtatosságban, a’ ne vendékekben. A’ Ve- 
sendorfi, Atzgersdorfi, Pentzingi, Ottakringi, 
Neudorfi meg-újíttatott, vagy fundamentom- 
ból fel épült Templomok, ’s más fundátzlíók , 
örökösítteni fogják Migázzi Kristóf emléke
zetét ; de legfőképpen a’ Vátzi Püspöki Rési- 
dentzia, ’ annál-is inkáb a’ Vátzi Püspök Szé- 
kü új ditsősséges, Romai Ízlés, és méltóság

fzerént
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fzerént építtetett Templom; melly kívül be
lül álmélkodtattya a’ Szemlélőjét. Arról lásd 
Róka Jánosnak Diákovári Cánonoknak , A ll  
und Neu TVaitzcn nevű könyvet, Po on Lan- 
deref. 1777. a pag. 70. ’s a' t. Migázzy he- 
lyébe Bétsi Érsekségre Ferentz Tsáízár K. az 
ő néhai Florentziai Oktatóját, néhai Jesuitát 
Gróf Hochenvvarth Sígmondot nevezte a’ Sz. 
Hypolytusi Püspökségből.

MA NOMOTÁPIAK. Máftejusnál az In
diából irt Levelek’ egyike ( Epistolarum ex 
India selectarum L. 2. a pag. 42.) így fzólL 
Manompotápáról, és annak Sebestyén királ- 
lyáról, Silveria Consálvusról, Lusitánu* tár
sairól, utazázáról, boldog haláláról. — Sil
veria Consálvus I. T. fzerzetesse, Urunk 1560- 
dik ezer öt fzáz hatvanodik efztendeje táján 
két társai Góából e.1.hajózott, Inhámban, és 
Manomotápa Orfzági felé : hogy ott az Evan- 
geliomot prédikállya. Mihent Inhámbánba ér
keztek, annyira lebetegedtek, hogy Consál
vus noha erős terméfzettel bírt, izéméi el
tompulván, ereje le-rogyván , tsak meg-nem 
halt. Mihent jobban lettek , Tongéba kirá
lyi városba utaztak. Ott a’ királyt az ő há
zas társával, feles4gével, testvér húgával,  
gyermekeivel , rokonival egygyiitt, azon fel
iül az Orfzág nagygyaival és majd az egéfz 
néppel egyetemben , kevés napok alatt min- 
nyájoknak nagy örömökre meg - kerefztelték* 
A’ király Constantinus, a’ Királyné Katalin, 
a’ húgok Erzsébet nevet vett. A’ Királynál 
hagyván a’ társait, rei Christianas causa, Con-

G
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sálvus Alanomotápa felé folytatta úttját, t t  
le hat Lusitánus jóakaró társ hajózott. Mo» 
sárnbicum Szigete mellett el-evezvén, Masu» 
ta vizének torkán belső Káfária felé tartottak, 
kilentzven leuca mértföld után kegyetlen fzél» 
véfz fogta elő őket, de az P. Consálvüs imád
sága hirtelen le-tsillapította, atrox conrta tem- 
pestas Consalvi depreeatione repente sedatur, 
atque comprirnitur. Ki pállottak Sz. Hierony
mus napján a’ partra. Sz. Misét mondott 
Consálvüs a’ partra állított oltáron, a’ forró 
nap sütése alatt, melly a’ fejét fájdalmas per- 
sedékekkel meg-hintette ; de azok gyógyítá
sára orvossággal nem élt. Azon helyen har
mad napig mulattak, onnét Míngoáxánhoz 
Giloa Királlyáhöz , a’ Lusitánusok jó barátijá
hoz hajóztak Kolomán vizénél, ßetsülettel 
fogadtattak, és fzabadság-is adatott az Evan* 
geliom hirdetésére. Sokáig pedig ott nem mu
lattak sietvén Manomotápa fő Királlyáhöz, ki
nek Kristushoz való térésével reménylék, hogy 
egyéb királyok, hik erejekre és méltóságokra 
nézve alábvalók voltak, hamar az Evangt- 
liom igája alá erefzkedni fognak. Onnét te
hát Cuoma nagy vizéhez utaztak , melly So- 
fa láh ozharmintz leuca mértföldnyire esik. Cua- 
mát, Lindét meg-halladván, Consálvüs arra 
kérte az Ő Lusitártus társait* hogy holott imé 
Monomotápa határit el érték, az egélz kö
vetség ügyét az Istennek alázatos imádsággal 
ajánllyák. Magát pedig nyoltz íiapiglan a' 
hajónak egy réfzetskéjében egy ki-terített pony
va megé amazok engedelmével meg - vonta



hiiádság kedvéért: hogy a’ Manomotápa ud vaf 
és nép meg-téréséért hofzfzssabban és buzgób
ban esedezzék a’ Mindenhatónak. Akkor nap
jában tsak egyízer evett, ’s az ételbe egy irta
tok perkelt borsóból állott, az itala egy kis 
friss víz vala , az imádságából meg-maradt 
órájit a’ üzentek életének olvasásában töltöt
te. Nyoltzad. napra a’ nagy Sena nevű falu* 
hoz érkeztek •, ’s a’ volt a' hajózás vége. A’ 
ki fzállás után Consálvus az ö m ég-lett el- 
érkezéséröl hírt vitetett az Orfzág belsejébé 
a’ királyhoz. Az alatt Senában lakozó némelly 
Kerefztényeket meg gyóntatván , az Ó vétke
ikből feloldozott, az ágyos életről a’ törvé
nyes házasságra áltál vezetett, a’ Kerefztény 
tudományt mindenek láttára hirdeté , és fejté, 
a’ LusitAnusok fzolgáji közül majd öt fzáz fze- 
méllyre öntötte a’ kerefztség vizét. Inhámior 
királlyát, a’ Monomotápainak adózóját, ki 
Sennához három ezef lépésnyire lakott, fcgy- 
hehányfzor meglátogatta, és öfztönözéséveí 
annyira vitte, hogy a’ házas társával s magza
tival egygyütt óhajtaná és kérné már .a’ Szent 
Kerefztséget. De Consálvus, mi vei’nem volt 
olly embere, kire a’ további Catecbisátiótr 
oktatást bizza , ’s azért-is * még - nem akará 
bántani a’ Mohomötápáit *, élőb az Adózójá
nak, hogy sem magának adván-fel a’ Keréfzt- 
ségétj az Inhámiorit a’ mint lehetett, vígafz * 
talta , öfztonözte * hogy fel-tett Fzándékábati 
álhatátossan meg-maradván , Tsten segítségé
v e l , utób várja a’ mit kíván. Már két hónap 
*n diu el a’ Senai tartózkodásban, iholegyfzer*
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re elé terem Cajad Antal Lusitánus, ki a’ ki
rályi Manomotápa városban tartózkodván, kö
vetül küldetett Consálvhcz, hogy azt a’ vá
rosba vezesse bé. Consalv az oltári öltözetet, 
a’ Szentelt követ, kelvhet bütyorba takarta , 
azt a’ hátára vette , és úgy ment az útra. Mi
dőn vízen kellett által lábolni, ’s az nyakig 
ért, a’ fejére vette a" bútyort, ha pedig lá
bolni nem lehetett, hordóba ültették a’ Káfe- 
rek Consálvust, ’• úgy tették mellette úfzván, 
által, a’ túlsó partra. Si quidem vado supe- 
ra*i possent fluvii, quamvis ad jugulum usqu® 
pertingerent, transibat manibus elata, seu ca- 
pite, sarcina Consalvus sin minus , vasi ligneo 
impositum (talán apró tsólnak módú volt) pe- % 
ramplo, Consalvum, natantes ipsi propellen- 
tesque trajiciebant Cafres. Karátson éjtfzaka- 
jára Chetuchin falvára , a’ hol három Misét 
mondott, Karátson 8*óik napján pedig Mano- 
motápa városába érkezett. A’ király azonnal 
köfzöntöt, egynéhány font aranyt, és egy 
falka ökröt küldött Consálvhoz fzolgákkal egy- 
gyiitt mindennapi fzükségére ; hallván tudniil
lik a’ Lusitán kereskedőktől, hogy nem tsak 
Szent életű, hanem fő nemességű vérből ere
den ember. Consalv meg-köfzönvén az aján
dékokat ’s azokat vifzfza küld vén, megüzen
te, mi másféle aranyért és gazdagságért^uta- 
zott ezen Orfzágba. Tsudálván a’ király.nagy 
lelkűségét magához hivatta, és a’ leg. belsőb 
fzobájába erefztette , az annya mellett ülvén, 
Consálvust a’ fzönyegre ültette. Cajad Antal 
a1 fzoba ajtajánál állott. Az által kérdeztette,
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hány afzfznnyt, mennyi aranyt, tanyát, ökröt 
kíván ? Consalv midőn arra azt felelné , hogy 
ö fsak magát a1 királyt óhajtya , a’ tolmáts- 
hoz fordulván, minden egyéb ember érdemi
nél fellyeb’ valónak mondá azt, ki mind azo
kat, a’ miken mások annyira kapnak, meg
veti ; mind az által kegyes ígéretei után Con- 
sá'ivust a' fzállására botsátotta. — Azon ízűi
ben és ábrázatban, a’ mellyben a’ királynak 
ajándékoztatott képen a’ Boldogságos Szűz 
Mária láttatott, meg-jelent mintegy ötfzör ál
mában a’ királynak éjtfzakának idején a’ Szent 
Szűz, Befzéllé ezt a’ fényes látást a’ király 
az annyának, azután a’ Lusitánusoknak, vég
tére elé hivatván Consálvust, kérdi: ki lé
gyen az a’ meg*jelent fzemély, és hogy ő igen 
törődik azon, hogy annak a’ királynénak, ki 
vele minden éjtfzakán befzélget, fzavait nem 
érti. Mondá Consálvus: hogy az tudniillik 
Isteni nyelv, mellyet tsak az érthet, a* ki 
azon királyné fiának, ki Isten, és az egéfz 
emberi nemzet meg-Váltója , törvénnyének en
gedelmeskedik, Nem annyira fzóval, mint 
jelentéssel mutatá egy végbe a’ király, hogy 
Kerefzténnyé akar lenni. Két nap múlva Caiad 
Antal által meg-izeni Consálvusnak, hogy az 
Annyával egygyiitt fel-akarja vállalni a’ Ke- 
refztény törvényt, jöjjön tehát késedelem nél
kül , és kerefztellye-meg őket. Consálvus egy
néhány napig tanítgatá őket a’ Kerefztény ága
zatokra, ’s tapafztalván, hogy a’ Sz. Keréfzt- 
ség fel-vételére elegendő a’ Kefziiletek, érke
zésének mintegy hufzon ötödik napján, mind

G «



a’ királyt mind az. Annyát meg-kerefztelte* 
látfzatos , és örvendetes pompával. A' ki* 
irálynak SEBESTYÉN , az annyának MÁRIA 
név adatott. Azon napon a’ király Consálvus- 
nak, mivel az aranyt el-nem vette, fzáz ök
röt ajándékozott. Azokat Consalv Caiacl An
talhoz igazította, hogy vágassa-le a’ fzegények 
ízámára ; melly jó tétemennyét a’ nép nagy 
álmélkodassal fogadta. Köpetvén a’ király 
példáját az Orfzág nagygyai közűi mintegy há
rom í’zázao tértek Kristushoz: ezek Consalyua 
oldala mellöl soha sem távoztakel. Hozat
tak ajándékul hozzá tojások, vaj, tej , bárá-> 
nyok, nem-is kóstolt azon kévűl más húst; ’s 
közönségesen főt kölessel, fűvekkel, erdeji 
gyümöltsel élt. A’ nagy Szentségi! Személly, 
ki mindeneknek örök üdvösségeket éhezte és 
fzomjuhozta , annyira magához nyerte a’ nép 
föle ’s allya fzívét, hogy minnyájan Kristushoz 
láttatnának hajlani. íme egyfzerre négy ÍVla- 
hometánus, a’ királynál kedves, de hatalmas, 
tsalárd ember, Consálvus élete ellen kezd va- 
la törekedni. Mitugaues Mosámbicqmi elöl 
járójok volt az áskálódásnak kalauza. Autor 
conspiratioiiis fűit Mosambicanus Miroguames, 
nefariae superstitionis antistes, sive, ut ipsi 
appellant, Cacicius : Ii partim covam ipsi, par
tim per idoneum internuncium valde sibi dole- 
re demonstrant, quod tantum in capitis re^ni- 
que discrimen ultro se ipse demiserit. Con- 
salvum, cui tantum fidei et honoris habeat, 
missu Proregis Indiáé, ternaeque Sofala? r'e%u~. 
lóriim, ad explorandum Regis Staturp» soíick
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$&ndosque ad defectionem popularium animos 
advenisse, ut motibus excitatis , ipsi deinde 
iafesto exercitu subsequuti, Regem opprimant 
addunt insuper fabulosa portenta, Consalvum 
magúm esse teterrimum omnium, et sagacis- 
simum , varia veneficia, ac medicamenta secum 
attulisse ad in cp 1 arum, animos occupandos , 
Regemque mactandum. Qvicunque caput fuum 
aqua perfundi paterentur, conceptis praesertim 
verbis JANGARIORUM: (sic  enim Lusitanos 
vocant) a Consalvo pronunciatis , confestim* 
volentes , nollentes, in ejus potestatem, venire: 
id ipsum alibi contigisse : proinde videret etiam 
atque etiam R ex, quo progrederetur, cui se sua- 
que crederet. Si Consalvum abire permittat inco 
lumen , fore, ut Cives mutuis inter se casdi- 
bus , amentes, atque lymphati miserandum 
in modum grassentur, atque concurrant. Hisce 
aids, que mendaciis onerato Regi, adolescenti 
praesertim, ac matri , facile persvsaum est, ut 
Consalvum primo quoque tempore interficien- 
dum cijrarent» Addig gyalázták tudniillik a’ Ma- 
bometánusok a' király előtt a5 KerefztelŐ vi
zet, addig terhelték bofzorkány névvel Con- 
sályust, addig ijefzgctték a’ Lusitánusoknak 
s a’ fel dühödött népnek erejével, míg ha

lálra, nem fzánta az ártatlant. A’ király fzán- 
déka minekelötte ki-tudódott volna, necdum 
eruperant ea consjlia , clandestinis agitata col- 
Ioquiis; monda Caiaa Antajhoz- Consalvus: 
Tudom hogy halál ér engem a’ király vége- 
zéséből, ’s arra kéfz vagyok., Haud ignarp 
mi hi , nee imparato mors instat ab Reg?,.

Ct 4.
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Caiadnak hihetetlen dolognak láttatott az len
ni , ’s mosolyogva tagadá-is. El - érkezvén 
Consálv halálának , vagy-is inkáb életének 
napja, melly Szent Susánna Szűz Mártíréval 
egyezett, igen kérte Antalt Consdlvus: hogy 
két három Lusitánust hamar hivasson hozzá ; 
mert ma , úgymond : mind téged meg akar
lak gyóntatni ’s áldoztatni, mind amazokat, 
mert azután az ki nem fog telni tőlem. Azo
kat hivatá ugyan Caid Antal, de holott távu- 
lab voltak, délig heába várta Consalvus. Azért 
a' két Szentelt ostyát maga vette-bé, ’s még 
az nap mintegy ötven embert meg-Kerefztelt, 
ruhákat, olvasókat ofztogatott; az estvére 
hozzá érkezett Lusitánusokat meg gyóntatta, 
azután tsudálatossan vidám ábrázattal bátorí
totta, kik nem tudták, mi vagyon a’ fzívé- 
ben rejtvé; animabat inscios, quid ille con- 
ditum haberet in animo. Ugyan azon Lusi- 
tánusoknak által adta az Oltári öltözeteket 
es edényeket hogy vigyék azokat Antalnak 
házába; maga Chórusi feliért, superpelliceu- 
m ot, vett magára, ’s fogván a* fefzületet, 
othon maradt. Vifzfza jött hozzá Caid Antal% 
Consdlvus gyengén a’ mellyére tévén maga 
tenyerét, monda: Caid A ntall én a’ halál
ra kéfzfzeb’ vagyok, mint az ellenség a’ meg 
ölesemre. A’ királynak pedig és az annnvá- 
nak örömest botsánatot adok, mert a’ M$ho- 
metánusok hamissága, és intselkedése ejtette- 
meg őket. Ezeket vidám ábrázattal monda, 
serena facie atque hilari. Caid Antali noha 
einem hitette magával, hogy a’ király illy
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gyilkos fzándékra vetemedik ; de mivel tapafz- 
talta egy beízédkor fzíve haragos buz.gását, 
azon éjlzakára Comalvvsnalt őrzésére két lzol- 
gát küldött; ’s ugyan azoktól tudtuk-meg a’ 
jövendő történetet: hogy Consalvus tudniillik 
az ö fzállása udvarán éjfél tájig fzaj óra lépé
sekkel járkálván álhatatossan nézvén az egek
re , kezeit hol a’ tsillagok felé emelte, hol 
kerefzt módra azokat ki-terjefztette, egyetem
ben pedig egéfz ízívvel önté egymás után fo- 
háfzkodásait: végtére bé-ment a' gunyhójába, 
’s a’ fefzület előtt el-végezvén imádságát, egy 
nádgyékényre le-feküdt, és az igazak álmába 
merült, suum denique tugurium subiisse , fu- 
sisque precibus coram crucis signo , quod 
tinum solatium supererat, in arundineum flra- 
tum decubisse, et in sommim incidisse justo- 
rum. Azt a’ lesből fzemlélvén hét vagy nyoltz 
hajdú , be-ugorván hirtelen , meg-törték , kö
téllel meg-fojtották , Consálvus vért erefztvén 
orrából fzájából lelkét fel-adá az Istennek. Id 
entm (nempe decuhuisse in arundineum stra* 
tűm, Consalvum ) ex insidiis conspicati satel
lites octo circiter , illico irrumpunt; in iis har- 
barus nobilis, nomine Macrumes, qui saepe 
cum Consalvo convivium inierat, jacentis pe
ctus opprimit, insidetque , arreptum inde pe- 
dibus et brachiis, humo tollunt alii quator: 
duo reliqui injiciunt funem, quo utrinque ad- 
ducto, Consalvus expressá ex ore naribusque 
magnam sangvinis copiam effudit, et Spiritum 
simul Domino reddidit. Tum verő Christi 
simulacro , sacrilegis manibus comminuto, de-



fqncti corpus reste ligatum, attractumque, ín-, 
terfectores in prseteríluentem Mosengessem dew 
jiciunt, ne videlicet (quod Mahometan! con- 
finxerant) cadaver ipsum tarn malefici homi
nis sub dio relictum veneni sui tabe cunctos 
iniiceret. Hunc habuit exitum pia Consalvi 
legatio. Quo sublato, Rex eadem ssevitia per- 
citus , Christianos pariter quinquaginta , quos 
ille extremo die suo pepererat, magistri do- 
nis exutos jubet occids. Id simul atque cogni* 
turn eft, regni proceres, quos Encases vocant, 
rei atrocitate permoti, consensu adeunt Re
gem , e t , si hominibus, inquiunt, hisce mors 
idcirco debetur, quod aquam infundi capitibus 
suis a Consalvo permis érint, eadem et omnium 
nostrum, et vero tua quoque causa Rex est 
omnibus uno eodemque loco occumbendum. 
Qua denunciatione repressus Regis furor cum 
aliquantum resedisset, eum biduo post Lusi-. 
tani quoque conveniunt, docent quam gravi 
scelere se se obligavcrit: terrores insuper ad- 
dunt, non Deum modo indignant innocentis- 
simi viri necem debitis pcenis , sed etiam ho
mines ipsos nobilissimi, bello atque armis ul- 
turos Ad ea Rex diligenter excusare se se, 
culpam in svasoves impulsoresque rejicer©, ma
gnum perpetrati facinoris dolorem ostendere, 
denique ut factis verba consentiant, e quatuor 
consiliariis duos confestim interfxcit: nam re î- 
qui duo, quorum alter fuitprinceps nefarii con- 
silii Minguames, rem odorati, mature diffu- 
gerant: qui tarnen, quod summa diligentia 
♦onquirebantur, nequaquam evasuri potentis-.
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a»mi Regis manus existimahantur. Hisce re
bus perlatis in Indiám, Antonius Qvadrius 
poster, idipsum vehementer optante pro rege, 
lit socios aliquot Manomotapam mitteret, (ido- 
neam navigandi tempestatem expectahat') ad 
ccepta promovenda, qu£e felicera omnino pro- 
gressum habitura sperabant , ejus Ecclesiae 
fundamentis tam inno,centi, C'astoque sangvi- 
ne positis. Nobis interea , carissimi fratrej , 
omni cultu et obsequio propitiandus est Do
minus, ac praeter ceteros ipse quoque Sylve- 
ria suíFragator adhibendus, ut pari Spiritus 
ardore succensi, devotas Christo animas, Dei 
glóriáé et salutis hominum causa tandem ali- 
quando fundamus. Goae.

MEKKAlAK Arabiában., Egy új Máho- 
metánus ámíttó , tsak magát hirdetvén Maho
met igazi maradékának, egy egéfz fereget 
gyűjtött az ő Záf'zlója alá 1803-dik elején: 
azzal Mekka felé nyomult, hogy azt el-foglal- 
Jya. A’ Mekkái Fejedelem kurírt küldött a* 
Kplyi Sultánhoz segétséget kérvén , ’s az új 
ámíttó ellen azomban fel-fegyverkezett , öfz- 
ve gyűjtött jó nagy fereget. A ’ Diván nem 
vévén tréfára a’ dolgot, azonnal kéfzületeket 
tett. IVerthbjr a’ neve azon új ámíttónak. 
M ár esett közte, és az Arabsok Scherifje avagy 
V'ezérje között egy véres ütközet, a’ mellyben 
a’ IVerthby gyozödelmeskedett, ós a’ Scherif 
féregét egéfzlen el-fzéllefztette. Vetrhbynek, 
vágy más nevén Abdát Wechábnak az a’ hir
detése, hogy a’ Máhomet követöji, Istent ’s 
embereket gyűlölő gonofz emberek. A’ B &>.
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duinnk, avagy a’ tsavargó Arabsok Teregessen 
melíeje állottak. Abdul IVeckab seregtársai 
voltak nyilván azok, kik B átorának  Tigris 
és Eufrátes táján álló Napkeletfelől utolsó Tö
rök városnak vidékében , Januárius havában 
KsrbeLli városát ki-pufztítván, ottan a’ Ma- 
humetánus Haussenrtsk koporsóját fel dúlták, 
’s onnét 63. ezer drachmát érő arany lámpást 
el-rpgadtak, egyéb drágaságokon kívül. An
nak a’ dúló hordának akkor hat ezer tevéje 
volt, és hat fzáz lova. —■' Kpolyból Május’ 
25-dikén az íratott, hogy Abdul Wechab 
JVfccka városát el-foglalía, ‘és azt Mahomet 
templomával cgygyiitt egéfzfzen fel prédálta 
Medina ellen fel-kéfzült, a’ hová a' Mekka! 
Scherif ei-fzaladott az ö seregével egygyiitt.. 
A ’ Musulmánnok fzörnyen meg-ijedvén a’ Re
bellis Wecháb elémenetelén a' világ vége kö- 
Zelíttését jövendölék, ’s az Arabiai Törökök 
azon Rebellist Török Roberas pierrének kez
dek nevezni. — Az Abdul Vechábhoz hason
ló más Török Rebellist a’ Bagdádi Bascha 
Junius hav^ táján keményen meg verte. A’ 
fob’ követöji közül 12-tonek fejét győzedelmi 
jelül Konstántzinápoíyba küldötte. A* Rome- 
liában támadott pártosok és tolvajok a’ Kon- 
stántzinápolyi utat tellyességgel járhatatlanok- 
ká és vefzedelmesekké tették. A' Káhirói 
támadás is gondos nyughatatlanságba keverte 
3' Portát. Az a’ zűrzavar a’ múlt hadakozás 
után így támadott. A’ hadakozáskor a’ Porta 
az Albániai Arnautákból hufz ezer embereket 
vett*fel a’ zsoldyára. Ezt a* sereget 1803-dik
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közepe tájáig-is Kahirónál tartotta. Junius tá
ján ollyan rendelést küldött a’ Kahirói Bascha- 
hoz: hogy mivel békesség van, tehát ezen 
seregbéli embereknek hátra levő zsoldjol at 
adja-ki, és botsába őket hazájokba. A se
reg valami 16 ezer emberekböLállott, mel
leknek vezéreit a’ Bascha magához hivat
ván a’ Porta parantsolatlyát meg - mondotta 
nékik. Ezek más nap reggel a’ vezérlések alatt 
lévő sereggel együtt a’ Bascha Kastéllyá előtt 
meg jelentek , és jelentették néki: hogy ők 
haza ofzlani tellvességgel nem akarnak. Azon- 
közben míg a’ Basels az ö meg zaboláztatá- 
sokra illendő efzközöket elé vehetett volna , 
az Arnauták a’ Kastéllyára rohantak, azt fel- 
prédálták , és minden kintseit el-rágadozták* 
Hasonló módon bántak sok más Káhirói há- 
zakkal-is ; ’s mind ezek után a\ Várost cs a’ 
Várt-is el-foglaliák. A’ Bascha maga el Iza- 
ladt a’ KastélJyából, de a’ mint némellyek hir
detek , azután tsak ugyan a’ Rebellisek kezei
re került, és megöletett. A* Porta illy sok 
rebellío közt nyughatatlan mozgásokkal ké- 
fziilt-is, nagyon töprenkedett-is; Azomban az 
Arnauták Egviptusi rebellióia nem Cahiroia, 
hanem Alexandriára határoztattak, és annak 
környül állási is más kép adattak-elé ?z utób
bi Levelek által. Nevelhette a’ Forta’ gond
ját a’ Havasalföldi új történet is. Oláh Or- 
fzág fzélein , Júniusban , egy hatalmas tolvaj 
sereg állapodott-mee:, melly a* Pasmart Oglu 
népéhez tartozandónak ítéltetett lenni közön
ségesen, A ’ sereg vezére’ M anaf Ibrairn be-
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i'Cnt a’ Hospodárhoz Bukerestbe, bogy há* 
rcm napok alatt, az ö fzámára fzáz nyoltz* 
van ezer piastereket; a’ vezérlése alatt lévő 
sereg fzámára pedig ugyan annyi summát, e' 
mellett eleséget és ruhát fzolgáltasson : mert 
külömben magok fognának nála meg-jelenni, 
’s nem tsak a’ kívánt summát fognák tőle fel
venni , hanem egefz Oláh Orfzágot fel-fognák 
prédáink Päzman Ogruröl. lásd Mkh. 14. 
Szak. 339. Levéllap. és az előbbi Szakafzo- 
k a t: úgymint 11-dik Szak. pag. 22 u  — 12- 
dik Szakafz ítitulo Törökök pag* 3.38. 1,3 dik 
Szakafz tit. Török pag. 345. i^-dik Szakafz 
tit. Tunisiak, Törökök, pag. 218. ’s a’ t. — 
A’ 17-dik Szakafz fzint azon Pásmán Öglut 
emlegeti a’ 173-dik Levéltől fogva. T. A’ 19- 
dik Szakafzban le iratik a’ Bukaresti futamö- 
dás Erdélyig Pásmán Oglu előtt. pag. i87fc 
P . — Az előb’ említett Romelia , vagy Rumi- 
l i  le-iratik a’ Mkház 5-dik Szakafzában tituló 
uinastas. pag. i ö.

MANUTIUS PÁL. Világi nagy tudomá- 
iiyú körtyvíró visgáló, nyomtató: tudománya, 
a’ fő rendűek előtt való nagy betsúlete, jó 
Kerefzténysége ki-tettfzik a’ ki-adott Levelei- 
bt 1; Episiolarum Páuli ManUtii Libri XIÍ. 
quibiis accesserunt ejusdem Praefationes. Edi- 
tio novissimai. Tyrnáviae 1762. Elöfzör ezen 

' Leveleket Cibo Malaspinának Mássá és (Dar- 
raria Hertzegének Medice Lörintz unokájának* 
Velentzéből írván, 1558-dikban tnutatá - bé. 
Szóilanak pedig a* Levelek 1544-diktöl fog
va. — Tulajdoninak, és írási ékes hafznának

m e k k a í a r .
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ismertetése kedvéért ki-vonom Mauritius Fái
ból a’ következendő sorokat: — —

Te bene firmum esse, et ex illő vaVtu- 
dinis incommodo emersisse , represso jam fan- 
gvine, qui tibi ex oculo dextro multus efiuxe- 
rat, mirabiliter gaudeo. •— Hujus morbi caus- 
sam non dubito , quin medici , quos h bes 
istic scientia instructissimos , usu peritissiroos , 
in studia conferant. Ouod si ita est, remove 
obsecro te , libros omnes ab ocuüs tuis. Nam 
donee eos videris , certo scio i quod mibi sae- 
pe contígit cPgrotanti, temperare tibi non po- 
teris. (Pátáriümba fzóll ezen levél, de kihez, 
melly efztendőben? ki nem tétetik. Elég az, 
hogy a’ 4 dik könyvnek másodika) Joanni 
Sambuco Fatavium. Lib» 4. epist. 35. Non 
mediocre amoris argumentum , quod de filio- 
Jo gratularis , et sperare te significas ■, tit patri 
etiam orationíj latinae facultate antecellat, Q vid? 
ergo ille magnüm videbitur prostate, si opi- 
nione et fama no* »nteierit eloquentiae ? ’s a’ t. 
— Ezen soroknak írása közt, Palles György 
IVliillenbachi Plebánus Szepesi Kánonok Úr 
tulajdon házában* tulajdon könyvházából (mi
dőn Tiálicárnásszusi Diénesröl elő hozakod
nánk) elé rántja azon Diénesnek Thucydides 
Históriá áról írt ítéletét. Diotiysii Halicarnas- 
sei de Thncydidis História judicium , Andrea 
Duditio Pannonio ínterprete. Venetiis apud 
Aldum 1560, Forgattam ott-is Memutius Pál 
tudománnyá ditséretére találék Dudits Elöljá
ró Befzédében. Illustriss, ac Reverendiss. Ni« 
«olao Olaho Archi episcopo Ecclesiae Metrói



politanae Strigoniensis, Legato nato Primaíl 
Hungáriáé, ac S. C. R. que Majest. Summo 
Secretario, Cancellario, ac Consiliario est, 
Principi optirao, atque amplissimo Andreas 
Duditius S. P. D. — Dionysíi de Thucydidis 
história commentarium, seu potius thesaurura 
veiuti quendam, ex abditis tenebris nunc pri- 
mum erutum, Paulus M anutius, Singalari 
vir eloquentia, doctrinaque ornatus, ea mihi 
conditione donavit, ut eum Latinis hominibus 
latiné loquentem communicarern, quod ego 
mihi oneris imponi pro mutua benevolentia 
facile sum passus , quamquam me non lateret, 
quam diíFicili in loco versaretur eorum indu- 
stria , qui graeca latiné interpretanda suscipe- 
rent. Nam, si graeca cum latina lingva confe- 
ratur, quid , quaeso illa plenius, quid hac je- 
junius inveniri queat? — etc. Patavii 3. Nov. 
Mart. 1560. következik Diénes ítélete. Dio- 
nysü Halicarnassei de Thucydidis História In
dicium ad Q. iElium Tuberonem. Andrea 
Duditio, Praeposito Thermarum superiorum 
Budensium, et Canonico Strigoniense inter- 
prete. «— Halicarnassusi Diénes a Thucydides 
tájii Historicusokat emlegetvén, e’ képpen ír: 
Veteres historici ante bellum in Peloponeso 
gestum, et multi etmultis in locis fuere: in 
his Eugeon Samius, Hecataeus Milesius. — —  
historias porro alii Graecas , alii barbaricas éon- 
seripsere — Herodotus Halicarnasseus, qui ad 
Peloponesiaca tempóra vitám perduxit, cum 
paulo ante Persica natus esset, históriám pau- 
lo altius extulit, — Europa: Asiaeque res ge

stae
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stas et multas et varias uno libro complexus 
est, qui cum a Ljdorum imperio esset exor- 
sus , ad usque bellum Persicum opere perdu- 
cto , quaecunque per annos 240. g« sta a Gran
ds , et a barbaris erant , ex iis illustriora quae- 
que delegit, et in unum quasi corpus históriáé 
contulit ; omissasque a Superioribus virtutes 
ad suam orationem adjunxit. Successit Thu
cydides — — ac Superiores quidem histori- 
cos duabus rebus exceiluit, una ; quod scri- 
bendi argumentum delegit neque simplex omni- 
n o , ex uno tantum quasi membro formátum, 
neque valde permixtum : — altera , quod fa~ 
bulosum in suos libros nihil induxit, — quo 
in genere superiores omnes peccaverant, qui 
lamias commemorarunt nescio quas in Silvis 
et Saltibus, e terra prodeuntes, et Najandas 
in terra atque aqva pariter degentes , ab infe- 
ris profectas, pelago innatantes, semiferas etc. 
—  De folytassuk Manutius ismertetését, —  
JPabio Stel/ce Brixiam. — Contemnere te ajunt, 
quae ceteris ab adoiescentibus cum voluptate 
fiunt; abhorrere a lusu , venatione , cursu, 
alea : levia ducere haec , inania , indecora , 
turpia: deditum esse literis , vel quibus ad 
h mianitatem informamur, vel quibus ad excel- 
lentem liberalium discipünarum cognitionem 
aditus aperitur, maximé verő solitum ea me- 
ditari, et curare diligenter, quibus aeternae 
vitae salus conriparatur. •— Vale Venetiis 15.58* 
ex L. 2. ep. 14. — Hippolyto/E'tensi Cardi- 
nali Ferrariam. Láb. 3. i- Ouando me a tuo 
convictu non mea voluntas, non judicium,

H
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aut ulla mentis inconstantia , séd corporis im« 
becillitas , atque l̂ asc universarii, ac pene 
jani perpetui morbi vis importuna sejungit, 
peto a te Princeps bumanissime, id saltern, 
quod in tua , non in fortunae rnanu siturn est, 
tribuas, et largiaris, ut benevolentia mihi tua 
ct quae fuit antea , et quae si ad te ivissem , 
futura erat, eadem conservetur. — Vale Ve- 
r.etiis. — Marco Antonio AJureto Patavium, 
Beasti me tuo judicio, si modo plus est a te 
veritati, quam amicitiae tributam — Eidem. 
Scriptis literis et jam obsignatis, beslernae tuae 
sunt allatar , graece loquentes non minus argu
te , quam eleganter. — Non tam aqurs ulli 
fontes, quam ingenium tuum scatet gra?cis et 
sententiiset dictis. Eidem  Patavium. Vehe
menter mihi arrisere tua Scholia , sic inquam, 
ut fere se commentario eequare videantur. — 
Cupio tuum Plinium. — Üt tuis consuleretur 
studiis, et commodis, cessare de duobus pre- 
]is unum maluimus, quam te nimis urgeri. 
Attamen rogo, des operám, ne longius du- 
catur. Vale. Eidem Petavium — In erratis 
cur immeras mceror, et ßarnma ? quorum al- 
terum vetustas univ'ersa, alterum conivetudo 
probat. Etiam scecula turn scribebant. Nam 
Varró in etymologiis, Varró <esse) non vi- 
detur; itaque et a Qvintiliano merito ridetur. 
Expecto Tibulli folia qua? supersunt, et Scho
lia. Vale, Eidem Patavium. — Scis consve- 
tudinem preli. Urgebit te . quo tempore mi
nus expectabis, et oprimet nec opinantem. M. 
Antonw Eatu* Mantuam. — Quod ais, re-
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dituram ad me pecuniary) cum Fenore libro 
vendito; videlicet communi quadam, non pro
pria me regula metiris. Non enim ego, ut 
alii, qui libros imprimunt, habeo station certos 
homines, qui eos divendant, et longinquas in 
urbes, regionesqne disseminent. — De doctri- 
na libri tű i, de elegantia possum ego facile 
judicare; de venditione quis praestet? An ne- 
scis libros latinos, optimos veteres ita nunc 
jacere , ut paene sordium in genere putentur; 
vix jam Ciceronem ipsum, légi, a multis et- 
iam ne légi quidem, planeque contemni. — 
Eidem Mantuam. — Enitemur et contende- 
mus, quantum feret acies oculorum nostro- 
rum, ut satis in hoc genere (emendate im- 
pressionis) fiat tusé voluntati. Ad quam me 
diligentiam tacite vocas in tuis literis. Lau
das enim, et Aldi filium agnoscere te dicis. 
Quam sunt ha?c acuta, quam me pungunt, 
atque excitant ad omnem laudem, non- mo :o 
hanc propriam Typographic, q'uae jam in nostra 
família inveteravit, et quasi debita postula- 
tur. — Ex L. 3. epp. — L. 4. ep. 1. lllu-tri 
Comiti Michaeli Turriano Cenetensi Episco- 
po. —• Muita praeter expectationem prorsus 
adversa meis rationibus obtigerant: fratr»s p-s- 
mum amantissimi , deinde filioli svavissin i 
interims, uxoris morbus, invalitudo mea, rti 
familiáris incommoda. — — Domestics, da- 
mna facile compensat amor in metuus— quan- 
do quidem vis me ad ornnes casus ( recordor 
enim tua verba ) subsidium in tua benignitate 
maximum constituere. — Vale Venetiis. —

' H 3
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L. 4. ep. 2. Antonio Verantio Episcopo 
Agiriensi — Cum — tuo me nomine salutas- 
set , cepi sane voluptatem incredibilem — etc. 
Vale Venetiis ep. 3. Andr. Zebndovto Fpisco- 
po Cracoviensi — HFigiem patrismei, qnem 
tibi unum et in ore et in ainorc esse, homo 
insigni erudition», moribusque Sanctissimis 
Andreas Patritius non semel affirmavit , (ad  
te perferendam) venienti ad te Patritio dedi.
*— Vale Venetiis. — Andreáé Patritio  Pata- 
vium — ftpistola tua ita loquitur , ut nullám 
in te patiatur aut humanitatis aut doctrinae par
tem desiderari. Itaque ne te posthac Sarma- 
tam potius , quam Rornanum dixeris. Tamet- 
si Sarrnatajam ita feritatem , si qua olim fuit, 
et quaecunque fuit, abjecit, ut ex transalp nis 
nationibus, nulla nunc neque ad litteras, n - 
que ad benignitatem muluaque officia dicatur 
esse propensior. — L. 4. ep. 38. Bened cto 
Accolto Cardina l Ferrariam. Venetiis. Eide n 
39. 40. — L. 3. ep. 1. Pio IV. Pont if. crea- 
to. Liberalium disciplinarum nomine. Cum 
tibi Pontifex optirne , ad istam dignitatem nu- 
per divinitus elato , qua sublimiu aut praestan- 
tius inter homines nihil est, mot tales quam-, 
plurimi; alii absentes literis et nunciis; alii 
coram, vultu et verbis gratulentur: non dubi- 
tamus, quin nos quoque altrices tuas in maxi- 
mo gratulantium numero ad tuos sanctissim >s> 
pedes officiose projectas excipias; et co be- 
nignius, quod alii, quia pervenisti ad eum fi- 
liem , infra quern ceteri fines sunt, gratulan- 
tur, nos autem quia scilicet ut pervemre pos-
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ses , ipsae perfecimus. — Hieronymo Seripan- 
do Cardinal! creato. Romám. — Állató de 
tua dignitate nuncio, quam hie ingenti lajtitia 
boni omnes exceperunt, non sane tua causa 
magis , quam pro communi cjuidem F.cclesiae 
bono , cui taittum ex honore tuo prsesidii, 
tantum splendoris accesserit, magnopere sum 
laetams. Tu enim is e s , cujus animus haec 
hnmana numquam spectavrrit, semper omnem 
spem , omnemque glóriám ac felicitatem in 
uno Deo , et in ilia ca lesti vita , recte ac lau- 
dabiliier agentibus propoaita, collocarit. —  
N<“c vero singulärem, ac divinam Pii IV ti 
Pontificis (Max. Sapientiam admirari , et effer- 
re laudibus imquam desinam. qui vexatam 
assiduo pravarum opinionum impetu, nec me- 
diocri periculo fluctuantem Chrirtianae Reip. 
navem auctoritis et doctrina? tuae pondere con- 
stituendam putaverit. — Summa tranquillita- 
te perfruemur. — Id speratur indicto jam Con- 
cilio. — L. 8* ep. I. Pio IV . Pont. Maximo. 
— Totum hoc imprimendi munus, quod mi
hi ( a  tua sanctitate ad Urbem evocato ) a te 
mandátum, pro inea fide euro , duas habet 
partes, publicam unam , quae ad communpm 
animorum utilitatetn pertine.t, ut e sacris libris, 
maculae omnes eluantur. — — Quatuor spe- 
ctatae virtutis et innocentiae Cardinales huic ne- 
gotio praefecisti. — L ep. 2. Carolo Bor- 
romeeio Cardinali. Non patitur aut benigni- 
tas aut consvetudo tua, ut appellandus sis de 
e o , quod semel et iterum humanissime pro- 
misisti , et ego is sum, qui quod semel petii,

H 3 *



118 M A N U T I U S.
y

licet ad constituendas fortunas meas valde per
tinent , impetrare cupiam , non exprimere. — 
Ego si per le consequor , id quod in tua ma
mi sitiim est , ut Koma libenter vivam : vix 
enim libenter, ubi pariim commode, quisquam 
viv-it ; dabo operám , et fortasse eíficiam , ne 
sit obscurum beneficium tuum. — Vale Ro
máé — Christophoro Baroni Lobcovicio. Ni- 
mium agis mecum liberaüter, cum tu mihi, 
Principis Viri filius , homini privatae fortunae, 
nuilo meo provocatus officio, tuam benevo- 
lentiam sppnte defers. — — Vale Romáé 
Non. Febr. 1568. — L. 9. ep.3. Joanni Cra- 
toni S. C M. Cons, et Medico intimo Vien- 
nam —* Vale Romáé Cal. Maji 1570. — 
JEidem Viennam: Nunc demum exoriri mihi 
videor, ct quasi post múltam noctem lucem 
adipisci, reversus post annos decem in pá
triám ab Űrbe Roma. — Febris decessit post 
íiovem tandem menses : séd inedia, morbo , 
mcerore ad horribilem prope maciem redacti 
sumus: quodque miserius etiam est, alvum 
purgare , nisi accedant extrinsecus adjumenta, 
mimquam licet. Huic ariditati asininum lac 
prodesse imprimis posse, neque huic remedio 
ullum praestare , inter omnes medicos convc- 
Tiit. In cibo sicca omnia damnant, liumida 
pr&bant, praesertim quae facilia sint ad con- 
coquendum. — Vale Venetiis 1570. — Ja
cobe Boncompngno L 11. — Vale 1572. — 
Camillo Palaeotto Bononiam. Vale Romáé 
157.?* ex Libr. 12 épp. Az 1.573. efztendot 
feliül hallandó levelét egy’et se látok hamar
jában. —
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N a ü GERIUS , vagy Navagerius András 
Velentzei Pátritius fő Nemességü , Urunk 1520- 
d;ka táján virágzott Poéta és Orátor Karban. 
Munkáji »5 8-ban adattak-ki Pátávium Váro
sában. — Mi tulajdoni voltak Naugeriusnak 
Virgiliushoz képest, lásd a’ Mkház 3-dik Sza- 
kafzában a’ 97-dik könyvet , titulo Stráda p. 
ü‘24. NORTMÁNNOK Petávius fzerént Ra- % 
tionarii teniporuni parte 1. L. 8 c 11. Norvé
giából , rnelly hajdan Dániai Scánziának ne
veztetett, nagy Károly idejében egynéhány 
hajóra fegyveresen rakodván, a' Frisiai (most 
Holláudiai) és a’ Skotziai partokat háborgat
ták leg-elöfzör a’ Normannok. Urunk 841- 
ben Páll iát rongálták az ő Hasting vezérjck 
alatt, Rhotomág városát tűzzel vassal pufztí- 
tották, Túron falairól Sz. MÁRTON segítsé
gével verettek-el. Namnetben Hnsvét fzom- 
battyán, a’ Püspököt midőn Templomi Szent 
fzolgálatban foglalatoskodna, a’ Clericusok és 
mind a’ két nemű világiak nagy fzámával le
öltek. Urunk 843-ban , vagy 853-kában. Is
mét Tuhonra ütöttek, és a’ Ligcris nagy ára
dása miatt a’ Városhoz nem férvén, a** lióstád- 
jának nagyobbik Kalastromában , mellyben 
hajdan Sz. MÁRTON P. lakott, fzáz hufzba
rátot öltek-meg. Cenománt fel-dulták , utób 
Turont-is; de akkorra már Sz. Márton teste 
Antis'odórba vitetett; a’ hol sok és nagy tsu- 
dákkal tündöklőit, ubi annos alicjuot asserva®

H 4
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turn frequentibus et inusitatis prodigiis in fum- 
ma clariiate fűit. ^57-ben Parisban sok Tem
plomot , ‘s azok közt Sz. Genovéfájét-is el
égettek. Azután nagv kcfzüléssel Spanpol Or- 
fzág és Afrika közt által hajózván, Rhódanus 
vize ellen eveztek ’s Válenziáig pufztítottak 
mindent, pag. 501. Post immenso circuitu, in
ter Hispániám et Africam per Gaditanum fre- 
tum circumvecti, et adverso Rhodano subeun- 
tes, Valentiam usque vastitatem intulerunt, 
et in Italiam excursione facta Pisas ex impro- 
viso populati sunt. Urunk gól ben Parisba, 
avagy Lutetziába vifzfza rohantak, Szent Vin
ce avagy Sz. Germán Templomát el-égették. 
gójj-ben Aureliábao tsak Sz. Kerefzt Templo
mát nem égethették-el. Lásd Mkh. 11. Szak. 
p. 83. tit. Sz. Kerefzt. és 7. Szakafz p. 54. 
tit. Beháim. Hálliának akkori Királlyá kopaíz 
K ároly  nagy rakás pénzt adott a* rontó Nort- 
mánnoknak ; de még* is pufztítták Hasting 
alatt a’ Britt, Namnet, Andegav, Cenoman, 
Túron földjeit. Rupert és Rajnold Krantzia 
vezérek meg támadták őket, 867-ben; de no
ha tsak négy fzázon voltak, meg-ölték mind 
a’ két vezért, ’s a’ nagy prédával fzerentsésen 
vifzfza tértek az ő hajójaikhoz. pag. 502. An
nales memorant tam exigua manu tanto ma- 
jores copias ideo superatas esse; duces verő 
ipsos interfectos, quod eorum alter S. H iltyii, 
alter S. Alartini opima ccenobia praeter fas 
obtinerent. — Juliomagum városát ijedtekben 
el-hagyták a’ lakosok , helyekbe feleségekkel 
és kintsekkel egy’ütt be-rakodtak a’ Normán-



nok’s a’ várost, mármint magokét, erösítteni 
kezdettek, Azt kopafz Károly einem nézhetvén, 
táborát Salamonnak Aremorika kis Királiyának 
táborával egyesítvén, Juliomághan a’Normán- 
nokat ostromlani kezdé. De reá esett mind 
a’ két táborra az éhség és pestis , meg unta 
a’ hofzfzas vefzodséget, bizonyos alkudozás 
után sértelenűl ki-erefzté őket, datis conditio- 
nibus, acceptaque pecunia, tuto illos indeper- 
misit egredi anno Christi 87.3.

Kopafz K á ro lj halála után, Karolomán- 
nus testvére Lajos Urunk g8i-dikében a’ Nor
mán garázda prédállást egy kévésé meg-zabo- 
lázta, de azok a’ Rajna bal parti Germániá
nak városira rohantak, az Aqu isgránumi Pa
lotát , Trevirit, Golóniát el-égették 88*-ben. 
Kastag K á ro ly , Király Tsáfzár (lásd Eg\há
zi Történ 15 Könyv. §. 17. ggO'dik efztendo- 
ben) armis diífidena, nem mervén m eg-tá
madni a’ Normán erőt Codfrid és Sigefrid ne
vű Királyokkal békességre lépett, Frisiát ha
talmok alá erefztette azon kívül sok és nagy 
ajándékokkal meg-gazdagította, G odfrid  Ki
rály Kerefzténnyé lett, a’ Tsáfzár, K ároly a 
vastag nevű Carolus crassus vált Kerefzt-at- 
tyává, Lothárius leányát Gill át vagy Gislát 
vette Házas társul. Vastag Károly , noha 
marTsáf/ár, tsak utób, a za z , Karlománnak 
ki egéfz Frantzia Orfzágnak Királlyá volt, 
holta után, lett Frantzia Királlyá, a’ Normán- 
nok fziintelen való prédállások meg-zabolázá- 
sára elé hívattatott. De Királyságra emeltet
vén sem birt velek. Lutetziát meg-támodták
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886-ban: Annak falai alól Gozlin Püspök s 
Od o vezér Rupert fia kergette-el őket. Vastag 
Károly békesség kedvéért N eustrásiát, avagy 
Galliának Sequanán túl fekvő Tartomármyát 
által adta a’ Nortmánnok birtoka alá, 887- 
ben. Vastag Károly holta után Tsáfzárrá 
Arnulf; Frantzi Királlyá Odo Hubert fia vá- 
lafztatott. Meg-verte a’ Nortmánusokat mind 
a’ kettő. Arnulf Ts. , midőn Lotháringiában 
garázdálkodnának , tsak nem egy lábig le- 
koiiUolta az ottan prédálló sereget 893-diká- 
ban. Lutetzia ostromlását hét efztendeig foly
tatták különös idő rend fzerént. Midőn Car 
nuturrt Városát vínák, a’ boldogságos Szűz 
M áriának mely fedele vitetett ellenek. Ször
nyen m eg-ijedvén, el-fzaladtak. pag. 5°5* 
Cum ab illis Áutriaim  Carnutum obsideretur, 
circumlata B. Virgin is Subueula, quam Caro
lus Calvus Vcsontione allatam ibi collocarat, 
taníum iis repente pavoris injcctum est, ut 
in fugám praecipiter se darent. — pag. 306.* 
Midőn Károly , az együgyű nevű , Carolus 
Simplex uralkodott Galliában , a’ Rhotomag^ 
Püspök Franco, Hollót a’ Northmánnok fö 
vezérét fzép fzerént árra birta , hogy Simplex 
Károllyal frigybe és barátságba erefzkedjen. 
Kerefzténnyé lett Holló vezér. Károly az ő 
leányát Gislát néki adta házas társul, néki 
adta Gálliának azt a’ parti réfzét-is, melly (Lpta 
vizétől fogva a’ tengerig terjed, 's a’ Nort- 
mán oda fzállott néptől Norhniánniának ne
veztetik. Rollo Robertnek-is neveztetik Fran- 
tzia Orfzágnak Robert nevű vezérétől , ki
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ötét a' Kerefzt vízből fel-emelte. Ezek Urunk 
pi2-dikében mentek-véghe. Mivelhogy pe
dig a’ Northmánnoknak az eiött ajándékoz
ta {oXt.Neustrásia el-pufzt.nlváll a’ sok háború
ban , elegendő kenyeret nem adhatott, Ká- 
rolv nékik adta a’ kiesebbik Británniát-is. p. 
506. Ad hunc módiim Northmanni , post
aiam annis fere centum magnam Európáé par- 
teni, imprimisque Galliam, piraticis excursio- 
nibus infestam habuerant, tandem cerium in 
ea domicilium adepti sunt; indidemque in alias 
proí'ecti reigiones , darum sibi militia nőmén , 
cnm nonnullarum etiam imperio peperernnt. 
A' hiieles írók , kikből a’ Northrnánnusokról 
ezen tudósíttást egybe gyújté Petav. ’s kik azok 
Történetihez közel éltek, ezek: Chronicon 
Besuense. Gesta Northmannorum , Chronicon 
Túron, in Histor. North. Chron. Cluniae. Tracta- 
tus de Reversione S. Martini. Chronicon Ve
ins scriptum. Chron. Fűid. Rheg. Sigeb. Joa. 
Asser. a Pitheo editus. Otto Frising. Dudo. 
Vetus membrana. etc. A ’ többi közt él Flo- 
riacumi Abbónah bizonyságával is , ki úgy
mond: Szent és Mártyr. p. 505. Abbo Floria- 
censis, vir Sanctitatis * et martyr'd gloria Ce
lebris. Sz. István Király és Sz. Henrik Tsá- 
fzár idejében, pag. 533. Hoc Imperatore S. 
Abbo Floriacensis Abbas in Vasconibus , dum 
rixantibus inter se , medius intervenit, confos- 
sus, inter Martyres adseribi mernita anno 1004« 
multis po^t obitum prodigiis ill üst ri s redditus. 
— Az utóbbi efztendökhöz tartozandó Nort- 
man tetteteket lásd Petav, Rationarium Tem-
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porum part. i. c. 17. L. g. ottan azt írja, 
hogy a’ Nonriánnok vezére Robert discard  
Ápuliát a’ Görögök kezek alól ki-fefzítette, 
de hogy fegyveriel Calabnát és Siciliát is ma
ga hatalma alá hajtotta 7-dik Gergely Pápá
tól el-tíltatott a* Szentségektől, hat efztendő 
múlva pedig fel oldoztatván, azon Tartomá
nyokat adózásra való kötelezéssel tőle meg
nyerte. pag .536. Septimo post anno reconci- 
líatus, qui fűit logo, proviucias illas omnes 
beneficiario ab eo jure ac vectigales obtinuif. 
pag. 537. Henrik Tsáfzárt 7 - dik Gergely 
Pápa üldözőjét Komából Robert HiscardNor
mán vezér ki hajtotta; a’ párt ütő Komát nagy 
réfznvire el-égette; Sz. Gergelyt Sz. Angyal 
várából, a’ hol tartózkodott, fzerentsésen ki
szabadította, és Sarelnumba vitte, a’ hol Isen- 
ben boldogult Robert halála-is nem sokára , 
utánna következett, de annak efztendejét ki 
1082-dikre, ki hátráb tefzi egéfz 1086 dikig. 
Magno et excelso fűit aninio (Nortmannorum 
D ux Robertas Vuiscardus) ac militari laude 
praecellens. Perbrevi spatio rés suas majorem 
amplificavit in módúm. Commendatur et il- 
1 ins in Deum , Sanctosque pietas, quam mul- 
tis el ingentibus donaríis testatam reliquit. — 
Norman Rpbert Viscárdról , és a’ Sálernumi 
Iskoláktól néki bé mutatott orvos könyvről , 
lásd Magyar Könyvház 14-dik Szakafz titulo 
Flos Merticinoe Litera F. pag. 65. 66.

NÉMET ORSZÁGIAK. A’ Német Or~ „ 
fzági, pótoló Secularizatiónak áll a pót tv át meg- 
írám a’ Mkház előbbeni Szakafzaiban. Ahoz

i
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tartozandó az is hogy 1805-dik efztendőnek 
19. Áprilissá határozhatott arra , hogy a’ Her- 
tzeg Püspöki Városba Saltzburgba bé-fzálljon 
Ferdinand Fö Hertzeg néhai Hetruriai Fejede
lem, ’s már Válafztó méltóság egyetemben» 
Báró Krupippen vált Ts. Királyi Biztossá a* 
Salszburgi Tartományokban. —- A’ Német 
Birodalmi fő Cancelláriitsnak, IVI ogun‘z. ai haj
dan , most AschalFenburgi válafzió hejedeltm- 
ntk Plempotentziárius követtye Betsben, 1803- 
dik Április végétol fogva abban foglalaosko- 
dott, bőgj olly forma Concor dátumot t.ináí- 
Jyon Ferentz Ts. K. közpen járása áit.l a' 
Német Birodalomra nézve, a’ mi nemik 7- 
dik Pius Bonaparténak Fr. első Consuliak 
kérésére Frantzia Orfzágnak küldött vala. 
Aschafenburgi válalztó Fejedelemről Károly 
Tódorral lásd a’ Mkház 90 - dik Szakaízá 
titulo Aló gun t, a pag. 79. ad 83. Ott az előt
te uralkodott Maguntziai Érseknek Gróf Ehr- 
tallnak tulajdosági-is le-rajzoltatnak.

Április 29 - dik napján örvendetes volt 
Szaltzburgban , melly napon tudn illik a’ most 
említett fő Hertzeg Ferdinand bé-fzáliott a’ 
városba , és a’ Fejedelemségébe. Mindenfe
lől ropoktak az ágyuk, fzóllottak a’ haran
gok , a’ város ki-világosíttatott. A* város 
JYiagistrátussa a’ Lintzi kapunál alázatos tífz- 
telettel fogadta a’ lő Hertzeget, a1 város Bí
rája a* város kultsát nvujtá néki: mindenik 
utzán mindenik ház ablakiról , tornátziról, 
tornyok karimájiröl hangzott az eíjen Ferdinand  
vígasságos fzó.
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Aprilisben érkezett Regensburgba az a’ 
Pótolás állapottá közönséges el-intezését vég
képpen meg erosíttő Csafzpri Decretom , a5 
mellyet Bonaparte első Consul oily igen sür
getett ésja’ mellet mindenek igen nagy óhaj
tással v/rtalc. Ki-adatatott azon Decretom 
a’ Magyar és Német Újságokban. A Nemet 
Birodalom béli Diétára a’ pótolás végett ki- 
rendelfételt Orofz és Frantzia Ministerek az 
ő írá/aikban , főkép a’ butsuzáskor kétfze- 
resety tették - fel az ő fő Uraik neveiket, c’ 
képyen :

Ö Felsége & Minden Orofzok T'sáfzárja, 
/s a’ Frantzia Respublica első ConsuLlja — 
es — a’ Frantzia Respublica első Consullja, 
’s O Felsége a ’ Minden Orofzok Fs áj zár ja , 

A’ Bádéni új válafztó Fejedelem 1803- 
áan. í i .  Júniusban Manheimban jelen volt 
azon a’ pompás öreg Misén, melíy a néhai 
Jesuiták Templomában tartatott; másnap Va
sárnap a’ Református Templomban jelent-meg: 
14-ben estődön a’ Zsidókét látagatta m eg,. 
melly az ö tiízteletéjre fényesen meg-világosít- 
tatott.

A’ Gettingei Universitas, Generális M ór 
tie r to l, midőn a1 Hánnovírai válafztó Feje
delemség városait el-foglalta , ki-kérte, ho^y 
a’ háboníbéli alkalmatlanságokkal ne tkrheltes- 
sék. Azt azonnal ki-nyerte, hogy az UnDer- 
sitás Kal'zfzája ki-vetessék a’ Hannovérai egyéb 
Kafzfzákra tétetett Sequestrum alól. Arról az 
el-foglalásrol ige írt Mortier Gen. a’ Fr. Hacii 
Mitiistetiumhoz 4-dik Júniusban. — Az Han-

1



N É M E T  ORSZÁGI AK. 12 7

noverai orfzágló Székkel tett alkumból látni 
fogod (T e  Fr. Hadi Ministerium) hogy az 
Ánglus Király tábora hadi fogo ly , hogy az 
egéíz Hannovérai tartományt, ’s nevezetesen 
az Aibis és Vezér vizek torkaikat el-foglaltam. 
Rendeléseket tettem, hogy ezen vizeken ta
láltató hajókat tartóztassák-le. Nienburgban 
14. ezer darab új puskát 's ágyuzó sok féle 
kéfziiletet találtunk. Hónapután Hannovérábant 
az Angliai Király fzárazon lévó fő Városában 
fogok lenni. — Bréma,* Hamburg Mortier 
parantsolattyától kezdett fiiggeni. — t l-d ik  
Junius előtt a’ Hannovérai helységekbe így 
voltak már el-rendelve a’ Frantzia seregek: 
Cellében és annak táján két ezer gyalog feküdt, 
és 60. ló: Lavengnrgban 750. gyalog 60. ló. 
Veltxcmben 230. gyalog, óo. ló. Osnabrug- 
ban 1400 gyalog, és 130. ló: JYienburgban ’s 
annak iáján 3. ezer Gyalog, 60 ló : Manő
verben ezer öt fzáz gyalog? 200 ló , és 25c. 
Artillerista. Hamelben I300 gyalog, ’s 400 
ló. fíarburgban 1 500 gyalog. Együvé 1 2 ezer 
gyalog. 2070 ló. 650. Artillerista. Egy egy 
napi tartására mindenik lónak 6. font fzéna, 
6. font fzalma , 10. font zab kívantatott.
egyéb minden napi el-tartásra 30. ezerportio, 
vagy 3888 tallér. — Lásd ezen 22-dík Sza- 
kaízban tit. Toldalék.

NOVÁRÍNUS. írt illy nevű Könj'vet: 
uddmiranda Orbis Christiani. A’ Kerefztény 
Világ tsudállatossági. Novarínus Aloysius 
Theátínussa lett 16 j Q-dikben , ’s 1650-dikben 
halt-meg, sok dicséretes könyveket hagyván
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nyomtatva. Az Admiranda nevű könyvét, 
holta után , Bagatta  Bonifácius Theatínus 
ízedte rendbe , és nagy levelű két Szakafzban 
ki-adta Augufztai nyomtatással 1741-dik efz- 
tenöőben. Sok fzáz Tsudatételek el befzéllé- 
séből áll ez az Admiranda nevű Könyv; a’ 
mint a’ tsudák kiilömbféle írókból fzedegettet- 
tek. Vigyáz Ragatla ORBÁN Pápa rende
lésére, és sok regi ’s utóbbi írókból kéri-ki 
a’ bizonyságokat : elé adja Novárínus más 
egyéb könyveinek lajstromát is, azok ditsére- 
tével egy’ütt.

o.
O t OMAN-VÉRÜ TÖRÖKÖK, — A’
Törökök a’ Káspium tenger tájáról Heráclius 
Tsáízár idejekor ki ütvén a’ Persiai Birodal
mat Urunk 025 dikében pufztítojtták, idővel 
a’ Persáktól taníttatván, Mahomet vallására 
állottak : Maníímachus nevű Constántínus Tsá- 
fzár ideiében, ezer negyven keitödik táján, 
Persiában eUhatalmazván, onnét Siriába , és 
kis Asíába ütőitek: ’s ott Királyi fzéket emel
tek magoknakPrusa városában Urunk 1*89- 
d'kében. Otrogul Fejedelem fia Chmán , vagy 
Ottoman volt az első Török Király. Â z an
nak utánna következett Török Királyok, mi
vel Ottoman maradekiből fzoktak válaízratni, 
Oltomanidáknak neveztetnek.' Elejétől fogva 
égé íz a' mi időnkig le-vagyon hofzfzasan írva 
az Ottomanidák nevekedése, Constántzina-

poiynak



polynak altaljak lett el rablása , Belgradig, 
Budáig-j Bétsig tett pufztíttása’g , a’ iMkönyv- 
ház 4 dik Szakaijában , a’ 308-dik és követ
kezendő Könyvekben a pag. 3-21. ad pag. 436. 
Arra a’ hatalmas uralkodásra emelkedett Otro- 
gul ’s Ottoman Török família kévt'il, voltá
nak ezen nevű vérnek elejekor, más 1 örök 
Fejedelmi lö méltóságok- is , kik Oítomán 
fzomfzédságában uralkodtak: úgjmint az Asim* 
key, Cancieior, C^iraman Török uralkodó fa
míliák. Pontusi Sjnopét a’ Candelóri famí
lia pedig Ciliciát sokáig birta , de a' Prufziai 
Ottomanidáktól el-nj omatiak , ’s Orf/ágokból 
ki-üzettek , ’s jobbára az Asimbey crfzágló fa
míliához folyamodtak Cappadociába , és kis- 
sebbik Armeniába, mind a’ két ezen Orfzágot 
tudniillik az Asim , vágj Asumbey Török fa
mília bírta. Ebből az Asirn vagv A suit, bej 
orfzágló famíliából vette eredetét az a’ neve
zetes Vsumcássun, ki Bajazet és Tameriánes 
idejekor az Otománnidákat sokfzor meg verte; 
sok Napkeleti népeket hajtott hatalma alá ’s 
Orfzági határit mefzfzire ki-terjefztette. Urunk 
1478-dik efztendeig, meliyben meg-holt. Petav. 
Rationarii Terriporum part. 1. Libr. 9. c. 7. 
pag. 600. Bellum cum Tnrcis, et Örientalibus 
plerisque populis IJsumcassanes non destitit 
facéré; quo longe lateque ditionis suae fines 
protnlit. Ex quo tarn i 11 üstre sibi őrbe toto 
peperit nőmén , ut ad eum Callixtus Pontifex 
Romanus literas daret, quibus ad persequen- 
dos armis Ottomannos ilium excitabat, idem- 
que ut facerent Veneti et cum eo foedus ae

1
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societatem conjungerent. Vixit octo et septua=* 
ginta annos , et Christi 1478» nonis ipsis Ja- 
nuarii mortuus est. — A’ kik Usumcassan 
véréből utánna a’ fő hatalomban következtek, 
Mahomet törvénnyét, Háiesnek Mahomet Ve- 
jének reformátziója ’s üjjíttása fzerént sokak
ban meg változtatták, 's az ö alattok valók
kal bé-fogadtatták. Illy változtató Fejedelem 
volt Gunia fia, Siciadar, más nevén a’ ha
zájáról Harduel, kinek Usumcastán a’ Trape- 
zunti görög Tsáfzárnak házas társul vett leá
nyából nemzett leányát Márthat adta felesé
gül. Sicaidárhoz midőn Hales reformátzióját 
prédikállá, Persiábói és Örmény Orfzágból 
nagy nép gyülekezett: azért Rustán a’ Per- 
sák Királlyá mind ötét, mind a’ fzövetkezet- 
tyeit meg-ölette. El-kerülte mindazáltal a’ 
halált Techelles , Sicajdár tanítvánnyá, és 
Ismael Sophus nevű fiatskája ; ezek a’ refor- 
mátziót nagyobban ki-terjefztették, ’s Ismael 
Sophus fel-nevekedvén, ’s1 testi lelki váloga
tott tulajdonokkal bírván, a’ fő hatalomra ju
tott: a’ Persák Királlyát m eg-győzte, meg
ölte, ’s az Otomán Törökök birtokából él 
Persiai Birodalmat annak ősi othonyos vérü 
Fejedelmek alá vifzfza állította , Urunk 1499- 
ben. Melly időtől fogva majd örökös a’ há
ború a’ Persák , és az Otomán vérüek között; 
Isteni különös gondviselésből, hogy ^zek a’ 
Kerefzténveket erőtlenebből faggathassák.. Pe- 
tavius loco laudato, pag. 60I. Ad Sicardarem, 
Halis instituta praedicantem , cum ingens ex 
Armenia, et Perside concursus hominum fie-
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rét, Rustanus Persarum Rex, submissís per- 
cussoribus, Sicaidarem , cum pleriscjue factio- 
nis illius oppressit. IsmaeL Sophus bicaidaris 
filius adhuc puer elapsus est ; nec non Tech el
les illius discipulus, qui virtute ac Scientia 
nihilo magistro inferior putabatur. Ismael ut 
primum adolevit, patris vestigia persequens, 
novae sectae pretium accendit : ac, cum oris 
specie , facundia , animi magnitúdóié , et in- 
dustria praestaret, brevi summám ad potentiam 
pervenit. Victo denique, et occiso R ege, 
Persidis Imperium ab Turcis ad Indigenas post 
longa spatia transtulit, sub annum 1499. quod 
in hodierum usque diem illius obtinent poste- 
r i: bellumque cum Otliomanis pene assiduum 
exercent ; ita Christianorum rebus consulente 
Deo : ut praepotens hostis , utrimque distra- 
ctis viribus , sustineri facilius possit. — Azok
nak a’ Persiai Királyoknak , kik Sakrdanapá- 
lustól fogva nagy Sándorig uralkodtak, neve
ket, lásd a7 Mkház 10-dik Szakafzában , tit. 
persiái a. pag. 120. Neveik meg-fejtését; 
ß1kh. i,3 dik Szakafz , a7 7-dik Zsidó Folyta
tásban pag. 70. Az Otoman vagy osmán Tö
rököknek a’ Rebellisekkel való 1803-dikbéli 
vefzödségét lásd ezen 2a-dik Szakafzban. tit. 
JMekhaik.

OKTATÓK. A1 régi Romai nagy Famí
liák , az öltözetben, fzolgáltatásban , tzifra 
vendégeskedésben való pompáskodás által 
semmivé lettek. TACIT. ANNAL. L. 3. pag. 
]o6. Amslclced, Dites olim familiae nobilium ,

I *
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aut claritudine insignes , studio magnificent!» 
prolabebantur.

Tiberius Ts. Drufusnak Tribunus méltó
ságú elsol’éget kért a’ Senátustól. Azt a’ mél
tóságot Augufztus vezeté a’ R. Respublicaba , 
az minden Királyi és Dictátori hatalomnál 
fellyeb1 való; ’s tsak a’ Tsáfzárinál alíób’. 
TACIT. Annál. L. 3. p. 107. Tiberius Tri- 
bunitiam poteítatem Druso petebat. Id summi 
faltigii vocabulum Angultus reperit, ne Kegis 
aut Dictatoris nőmén adsumeret; ac tarnen 
appellatione aliqua cetera Imperia pra?mi- 
neret.
A’ bír befzéllője tóldgva a’ mit hallott 
— Auditis aliquid novus adjicit auctor. M é

tám L. 12.
Tsak nem mind nem mienk az öleink tettek* 
ííam genus et proavos, et quaenon fecimusipfi , 
Vix ea noftra voco. Métám. L. 13.
A’ boldogab’ iidöm már hátot fordított , 
ReTzketö lábokra* öregség állított. Sybilla Cu- 
maea ad iEneam, Métám. L. 14. $. 3. p. 3Ó7. 
Innuba permaneo: séd jam felicior aetas 
Terga dedit, tremuloque gradu venit aegra 
Senectus. Kadern ibid.
Morzsátska terhű léfz’ teltem, senki sem lát, 
Szózatom meg-marad , utób’-is hangot ád.
.— — Consumptaque membra senecta ^
Ad minimum redigentur onus ; nullique videnda, 
Voce tarnen nofcar, vocem mihi íata relinquent.

Minek az írkálás a’ feliekről, a’ miket 
a’ tudatlanok nem értenek, a’ tudósok olvasni 
felejtenek.
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Cicero Accadcm. Quaefiion, L* i .  p. 5. 
Ea nolui scribere , quse nec indocíi intelligere 
pollent , nec docti legere curarent.

T. Fabsits József Győrött a’ Morá
lis 7 heólngiának Professora 1803-diknak 26- 
dik Aprilissében a’ Szepesi Káptolonhoz az ő 
Magyarul ki adandó Pinriárussáról illy tudósít- 
tűst küldött Győri nyomtatással :

Magyar nem látta munkát hirdetek. 
Európa sem tsinált még illyetént.
Magyarra fordítottam Pindarust ,
Alcéust, Ibikust, vén Anacreont ,
Záífót, Stezsikorust, Bakkilidest, 
Alkmánt , Szimónidest, Arkilokust,
De Pindarusra főkép célozok. —
Szabados ötös Jámbussal kiirtölök ,
Hogy öt forintot, ötveri pénzeket 
Szabadon előre meg-fiizessetek.
Pindarusban előfzör a’ Deák Vulgáta, 2, 

a’ Görög, Deák betűkkel tetetik-Ki ’s a’ t.
Alexander BALOGH Josepho Fabchich 

Viro Clarissimo S. Qui primitias laboris tűi 
Olympicos Pindari versus offerenti jam tum 
gratulatus fueram , in haec , XVI. Kalend. 
Qvintilium JT59. rescribens verba : remitto 
multimetros versus , m ade v irtu te , diligen
tia , hac gloria , et ingenti hoc merito tuo .* 
nunc de terminato jam opere majorem in mó
dúm gratulor. Exegisti monumentum Aire 
perennius, quod non Jivornen edax possit abo- 
Icre vetustas: Pindarum, Alcaeum, Sapho , 
Stesichorum , Ibycum , Anacreontem , Bachi- 
lidem, Simonidem, Alcmanem, Archilochum,

i  $
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Hungaríco sermoni tradidisti, primusque hős 
Poetas Graecos Plungarice loqui instituisti. 
Quod Cicero de semet testatur , ut quae Phi- 
losophi Graeco sermone tractavissent, ea La- 
tinis literis mandaret, 1. F in .'i. ut quae lege- 
ret grasce , latiné redderet , primo de oratore 
34. ut Oeconomicum Xenophontis teste Col. 
Praef. Latina; consvetudini traderet: id tu Vir 
doctissime , in his Poétis Hungarico sermone 

-donandis, secundum omnes Critices, et rectae 
interpretationis leges, aureas ea de re Horatii 
praeceptiones prae oculis habens, praestitisti.—  
Fruere parta hac illustri gloria; fed perge amce- 
nioribus Musis porro etiam subsecivis tempo- 
ribus lirare , perge patvium excolere , et am- 
plificare sermonem. Ita sentit, id te monet 
iuus per biennium condiscipulus, per annos 
viginti socius docendi: rursus per biennium 
D irector: amicus semper et ^estimator tuus. 
Jaurini XVf. Kal. Nov. igo2. — Ezen Le
vélben , per multi metros versus azok a’ 134 
féle vers kőlömbféle nemek értetnek, mellvek 
Jámbus, Dithirambus és más nevüek, ’s T. T. 
Kajnis Kalausa ’s egyéb munkáji által lángofz- 
lop, vagy pyramis fzükeb’ , vagy terjedteb 
lápján fzám fzerént ki - adattak. — A’ mi a1 
Magyarra tett Pindarust illeti, Görög 1 hebai 
volt, Világ teremtése után mint egy 3574-jf?en 
virágzott, A’ Lyra rendnek Fejedelme. Ma
gnós habet Spiritus, et immensus profundo ruit 
ore , ut canit vates Latinus illo non minor. 
Juvencius Bachylidesnél elöb élt Pindarus > 
Céai Simonidesnél pedig utéb. Kedves Poé
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tája volt Hierónak Sitziliai Királynak, kiröl- 
is az első ódája kezdődik. Az Olympiai ’s 
egyéb Görög játékokban nyerteseket fzokta di- 
tsérni verseivel. MICH. TRINIT. Extant ( e 
multis , quae periere) Pindari lucubrationibus 
Olympia , Pyth ica , N em ta , et Isthmia —- 
In omnibus Dorica dialectu usus est. — Jó- 
niai Tejusi Anácreon, egy idejűnek monda
tik lenni Xenóphanesseí és a’ Chinaiak Con- 
fuciusával, Cyrussal, Cambvsessel : a’ gégé
jében meg fzorúlt egy fzölfö ízem fojtotta-meg, 
úgymond Plínius, Világ Teremtése 3520-dika 
után! Fekélyes, otsmány , búja mind életű, 
mind versű Poéta volt. Olafz fordíttása meg- 
tiltatott, jó erköltsöt rontó sok egyéb fordít
tása-is. Reményiem Fabchich Úr fordíttása 
betsületes lejend. MICH. TRINITAR. pag. 
212. A. Anacreon Poéta Lyricus scripsit plu- 
ra Carmina amatoria, et lasciviae plena , quae 
nimis importune e Grasco in Etruscum sermo- 
nem transtulit ac Lucas vulgavitan. 1707. Ale
xander Marchettus Academicus Florentinus. 
Hujus versio úti raoribus Chriítianis noxia , pro- 
pudiosa , et inverecunda proscripta fűit decre- 
to S. Congr. 171«. De La Fontaméi versio 
Gallica ceteris praefertur. Séd ea omnes jure 
elirninandas esse evincunt argumenta a Patri- 
bus adducta. — Alcceus Lesbi vagy Mitylenei 
Lyricus Poéta, Craesus idejű, keserű, harapó 
fogó — tollú. Horatius a1 verseit öklelős fe- 
nyegető Caménáknak nevezé Alccei minaees 
Caminee. —• Archilochus Párusi vagy Lace* 
demoniai Jámbikus Poäta, Romai Tullus Ho-

/  <?
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stilius idejű, kiilömbözö attól, kit Homérns 
Ociysseája emleget. Lycambent, hogj a’ leá
nyát máshoz és nem 6 hozzá házosítoita , Jám- 
bussaival tojtó kötélre kín (kerítette Dühös
ben ugató verseket fzokott írni, írt dií’znosdia- 
kat-is, A’ Lákonok ízámkivetésbe verték. JVT\ 
Trinit. Archilochi libros ob inverecimdtam et 
obcaenitatem Laconica se verifas susíinere non 
potuit quare iisdem proscriotis, authorem in 
exdium misit, qui in hello tandem percus- 
sus occubuit. Aristarchus carmina Archilochia 
fcripsit , quse Clemens Alexandrinus videtur 
legisse. Ea sicut et Archilochi carmina perie
re omnia, flórá t. de art. poet. Archilochum 
proprio rabies armavit Jambo. lärm  L, l. 
epist. 19. Parios ego primus Jambos ostendi 
Tatio numeros, animosque secutus Archilochi, 
non res, et agentia verba Lvcamben. — Iby- 
ctts , más nevén Ippic , Urunk íziiletése előtt 
hat fzáz efztendővel élt, és verseket At. H  n- 
rik István nemeily Töredékjét egybe halmozta. 
Cicero Tuscul. L. 4. Szerelmeskedő embernek 
mondja az egy’ik Ibikust: mert hármat ern' 
getnek ezen névén némeilyek. — Sopho Les- 
biai versíró afzfzony, Alcaeus idejében. A’ 
Sap/iicusversnek első találója. Mondják hogy 
tií’ztességes életű volt, ’s a’ dísnósdi Ovidius 
költötte reá a’ nem fzép nevet. J \l% Trin .^o- 
bilis in Gallia pcetria Anna le Ferre in Saphiis 
Vita, quam graphite praelo adornavit, amo- 
res eins castos fuiíle defendit: et quid quid de 
supposito eidem Phaone amisio cecinit Ovi
dius , contendit meras esse nugas impurissimi

1.3 ó O R T A T A K.
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Poétáé, conrficta ab eo in aliorum dedecus 
lascivia turpissime debachntis. — Hesit'kó
rus , Himeríai Siculus Tisiás névet-is viselt. 
Siciliai Catanában halt-meg, Urunk fziiletése 
előtt hat izáz efztendőyel. Tsak némelly , ’s 
tsak 40. versekből álló Töredékei vannak még 
meg. — E schilus , és Sophocles Tragédiát 
író Görögök Pindárussal egy azon idő tájnak 
voltak. Euripides utóbbi egy kévésé. Lásd 
ezekről, ’s Isokratesrol, Manánderrő 1, A ra- 
tusról, Átheneusról, Xenophonról a'Denktől 
meg-feddetett Jöchert Mkiiáz 3-dik Szakafz 
276-dik Könyv. a. pag. 635. és ugyan azon 
3-dik Szakaikban a’ 2,51-dik könyvtől fogva 
a’ 275-dikig- ezeket ’s más Görög írókat, egye
bekről igy ír Juvencius : Aristopiiar.es Comi- 
corum poetarum facile primus, circa annum 
mundi 3614. viguit. Ejus dictio Attica qui- 
dem et pura, sed facetiis ac salibus plerum- 
que impiiris et putidis, obscaenisque referta est. 
‘Theocritus Syracusanus , carmine Bucolico no
bilis fűit, Ptoieinasorum Lagi^ae et FhiladeL 
phi temporibus. Inest in eo insignis et carmi- 
ni Pastoritio accomodatns nitor , ac nativa 
simplicitas sine arte et fuco. Bion ct Moschus 
Bucolici pariter Poetae; iile Symnaens, hie 
Syracusanus, non procul absunt ab a t̂ate et 
elegantia 'Iheocriti. Callimachus Cyrenensis 
ex JEgypto, sub Ptolemaeo Philadelpho feripsit 
hytnnos , elegias , epigrammata , versu admo- 
dum puro et polito. Vixere post Christum 
poetae Graeci non contemnendi, ut Oppianus , 
Normus, S. Gregorius Naziazenus. Inter re*

O R T A T Ó K.
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centiores haud scio , an qusiqvam in hoc Jenő
re prasstet P. Dionysio Petavio , qui Davidi- 
cos praesertim Psalmos Graecis versibus elegan- 
tissime reddidit. Eudocia Görög verseiről lásd 
Mkház 18-dik Szaka fz titulo Cyprianus pag. 
11. Homerus és Hcsiódus hofzfzasan le-rajzol- 
tatik illy nevű írásomban : Óés Új egvpár Tzel- 
sus eilen kéfzületek Homerusnak és Hesiódus- 
nak könyveiből. Nyomt. Trattner. 1794. lásd 
Mkház 6-dik Szakafz.

Az Oktatok közt méltó emlegetni a’ kö
vetkezendő könyvet: IHetasasius egynéhány 
Darabjai, Fordította Olafzból Döme Károly 
Izsai Plébánus. Nyomt. Komárom özvegy  
Weinmullerné betűivel. 1802-ban. A’ Darab
jai ezek; A b el’halála. Izsák az ldvezíttö ké
pe. A* meg-ismért Eyiptusi Jósef. Joás Juda 
Királlyá. A’ Scipio álma. A’ laktalan fziget. 
Themistokles. Más apró darabotskák Tolda
lék gyanánt. A’ Magyarság ezen könyvben 
fzép tifzta. Semmi benne nintsen oilyan, sl 
mi a’ Szemérmetesség és jó erköltsök regulá- 
jit meg-sérthetné.

A ’ jó  Történet ír okról. Azoknak köny
veik a’ meg-holtak’ hírek nevek fentartására t 
és a’ most élőknek hafznokra fzolgálnak. Pre- 
sentium utiiitati; praeteritomm fame deser- 
viunt.

Többet-is mondok, mint sem a’ mit tud
nod kellene. Tér Phormio. Plusquam opus 
est scito , scies.

Izzadni fogfz, ha bele kapfz. Oily nvel- 
ves fzájú. Sudabis satis, si cum eo inceptas

i S fS
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ho mine':' ea est eloquentia. Tér. Phormio. 
Act. 4. Se. 3.
Erre bízd ha valamit helyesen véghez vitetödui

kívánlz.
Hie mandes , quod quidem recto curatum velis

Ibid,
A’ bor ha friss erejű, méz ízű ’s illatozó volt, 
Egy illyen kupa bort meg-lzoktak hófz ku

pa vízzel
A’ józonságot fzeretők egyelítteni hajdan. — 
Apud Homer. Odyss. 9. v. 196 ( Ego Ulys
ses) caprinum utrem habebam nigri vini dul- 
cis, quod mihi dedarat Maron Evanthei íilius. 
— svave , incorruptum, neque quisquam illud 
sciverat famulorum neqve ancillariiiTi in do
m o, séd ipse Maron, uxorque cara , proma- 
que una sola. Hoc quoties biberent dulce in
star mellis vinum rubrum, unum poculum im- 
plens, aquae viginti mensuras infundebat, dul- 
cis autem odor ab cratere spirabat divinus, 
tűm non abstinuisse gratum erat. 
tov  d  ots 7ríroisv f x e X t ^ s v  o iV or eg i& g  or , 
é v  , vödrös  c E á  eíxoan [leTgoc

ó̂ pví 3 VjSeTX (XTO Xf̂ TVÍ̂ Og
©aO-TTfCIVJ TÓt OLV BTOI CCK0Xc3>OU <pí\cv V[W.

Az Oktatókhoz tartozandó az Elizénmi 
írónak Didó és Curtzius Márk fzájokba rakott 
költött befzélgetése a’ Frantzia és Anglus közt 
rúeg-történhető háborúiéi. Az Ánglusok attól 
igen tartván, hogy a1 Frantziák ki ne fzállya- 
nak az ö fzározzokra; katonákkal, ágyukkal, 
ütközetre kéfz hajókkal meg - rakták-partyai- 
kát, és a’ tengereket. Fel-kéfzült az ütközet'
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r eá 1 Frantzia-is; noha i8o*-dik Aprilissének 
9-dikéjik egy’ik se bántotta a’ másikat.

Curtius : Ma - is'láthatni hasonlatosságát 
Romának Carthágónak igyekezeti közt. Ha
sonlók egymáshoz ezen kérdések: dn ne de- 
lenda Carihdgó ? ezt a’ Romai Senátus hány- 
torgatta : Anne delenda A nglia? Ez a’ Fran- 
tzia igyekezet1 kéfziilö kérdése. Didó : Nagy 
a’ kiilömbség a’ két régi és eme1 kát újj Nem
zet között.

Curtius: A1 Romaiaknak Afrika fzárazá- 
ra katonás kiszállások ált l̂ a1 Cárthágóiak eR 
nyomattak. Az Angliai Cárthágó is lzint a’ 
féle ki-fzállás erejéyel el-fog törültetni. Didó. 
Cárthágó ízükbe fzoríttatott parti Tartomány 
volt, melly leg - fellyebnyire fzólván, tsak 
negyven ezer katonát állíthatott az ütközetre; 
ellenben Anglia a* végre két fzáz ezer vitéz
zel állhat elő.

Curtius. Frantzia Orfzág ötfzáfia ezer gyo- 
zödelmes katonákat állíthat ki vizen és fzáro- 
zori. Didó. De illy sok ezer embernek ki- 
fzállása hifzed-é, hogy Angliának rnindenik 
partyán véghez mehet? liifzed é , hogy fzeren- 
tsésen el-érkezhetnek Anglia partjaiig ? *

Curtius, Sok azakadékaa1 kifzálá*nak, 
úgy vagyon. Sok akadékot tettek a1 Cartá- 
góiak-is a’ Romaiak győzedelmei ellen ;̂ de 
se nem az első se nem a1 második, hanem a*

* Urunk 1798-dikában a’ Britanniái Irla'ndiába 
bé-fzállottak a’ Frantziák. lásd Mkh. 13-dik Szak. 
tit. Irlánduíok a. pag. 123.
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harmadik Pun háborúban vettek-meg Cárthá- 
gót a’ Romaiak. A’ Frantzia ’s Angles tíso 
háború 8 efztendeig tartott. Most a' második- 
kal fenyegetik egymást; ’s ha a’ második nem 
végez, elő iövend a’ harmadik, ’s talán a’ ne
gyedik és ötödik-is. Végtére, a’ kinek ke- 
veseb’ fzámú hadakozó embere lefz ; víz veíz- 
teni ’s vefzni fog. Didó. Tehát a’ Frantzia nép 
fzama nagyob az Angliainál? Curtins ( Na
gy ob’ két harmadával; és ha oda fzájnláüyuk 
a’ Frantzia ízövetkezettyeit, úgy vagyon a’ 
Frantzia hatalom .^z Angluséhoz képest, mint 
hét az egyhez.

Didó : De az Angliai temérdek sok gál- 
lyák! azoknak Coloniájik, azoknak felséges
ségek az egéfz föld kerekségének mindenik ten
gerin ! Curtins: London a' Carthágo, Ha le 
hull London, le-hull,oda van a’ CóJonizat/ió- 
nak tellyes vagyonya. JVlinémü timen énnye lé- 
fzen akkor Páurópánakla’Tartorrmnyok Fejedel- 
meji mint fognak el.báxnúlni! mellyeket vervén, 
mondani fogják ; peccavi —- Marcus Curtzius , 
Urunk ideje élőt" 362-ben babona fzerű áldo
zattá léyén , lovával fegyveresen egy nagy gö
dörbe ugrott hazája kedvmért, ’s ott vefzett. 
Didó eleg isméretes Virgiliusból. Az Elizéu- 
rni azt veti az említett oktató befzélgetésé- 
h ez: Szép dolog a’ tengeren győzni ; de hafz- 
nos b a’ fzárazi gvpzödelem. Ha a’ fzáraz el
foglaltál ik , azon élni lehet; de a’ tsupa ten
geri gy özedelemnek mi más a1 hafzna i hanem 
hogy a’ győző tsak haláfzon benne. — Mint 
oktattya , ’s inti Gleim az Ánglusokat Cáriba*.
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gó sorsára emlékeztetvén őket, lásd Mkház 
19-dik Szakaíz. tit. Holmi. p. 47. *

Vagatiene, oberratione, nihil est aliud 
pejus ho minibus. aXy ’TtAccttoctiVvj, oberratio. 
Ex a scendit, aAvj. Odyss. 15. Uiyss.
ad Eumaeum. Ibid, sed propter perditum ven- 
trem malas curas habent viri, siquidem inva- 
dit eos malum yagandi, et labes et dolor.

Tsömör az, a’ ki a’ vénségénél véneb’ 
bort akar. Plin. Hist. nat. L. 29. c. 4. p. 3,50. 
Ferendum sane fuerit, exquisita nasci porna, 
alia sapore, alia magnitudine , alia monstro, 
pauperibus interdicta ; inveterari vina, saccis- 
que castrari: nec cuiquam adeo longam esse 
vitám , ut non ante se genita potet: e frugi- 
bus quoque quoddam alimentum sibi, excogi- 
tasse luxuriam, ac medullam tantum earum 
superque pistrinarum operibus et raelaturis vi- 
vere, alio pane procerum, alio vulgi, tot ge- 
neríbus usque ad infimam plebem descendente 
annona.
Élly fzép pompás Ház ! melly rakva vagy en

ni valóval.
Almomban se felejtelek - e l ; noha meg-kell

válnunk. .
iuuÍ X x  jctoXoif h utcX eiov ß io r c 'o  

th  7Í0TS / is /b u / i í tr e o S tti  o i/xcti eV 'Tce(> oveípcc.
Cujus aliquando me recordaturam puto sal

tern insomnio, Penelope Odysseae 19. ÜT. v. 
530. etc.
Pulchra Theonino haec fugias Syntagmata dente 

Carpere, qui morsu rodere cuncta cupis. 
Saepe manet lingvam non segnis paena loquacem,
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Si non vis aJiis parcere parce tibi. H>'eronym. 
Bovius deg S3ntagmatibiis Históriáé Naturális 
de ruminantibus ./Emiliani Ferrariensis. Venet. 
15,34. apud RR. Fray Indicis Libi. rar.
pag. »3. .

Hajdani sok végzések , noha böltsen té
tettek: az ííj környűláliások miatt bölisebben 
meg-változtatnak.

Stephanus Parisiensis Fpiscop. anno 1325. 
Magistra rerum experientia certis indiciis evi
denter demonstrálj múlta quibusdam tempo- 
ribus ordinata consulte; novis emergentibus 
causis, succedentibus temporibus, in Contra- 
rium debere consultius immutari apud RR. 
Pray  Ind. rar. Libr. p.67.

Hona Sz. épületi Jerusálemben. Lásd 
Mkház lo  dik Szakafz. tit. Hequien. pag. 65.

Sonsich Lázár Ódája fzerént Csokonyai 
Vitéz. Mihály, Rédey Lajos Úrhoz:

** *
Már jó Királyunk, ?s tsend fzerető Hazánk 
Márs durvaságát érzeni kéntelen.

Fel-kél nemes dühével égvén
A’ Magyar, ?s feni görbe kardját.

** *
Vélnéd, hogy égből hull-le , vagy a’ kinyílt 
Földből tolul fel hirtelen a’ sereg :

Meg-iefz Bihar nemes Vezérének 
Tégedet isméretes Leventát.

{JEíh&dei Lajos iyqrj-bcn Oberstere a 
Bihar Felkelőknek)

M3

\ v
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«. **■ *
Kéfzülnek immár az Hadak, és liheg 
A* Szittya nép vívni. De vifzfza tér 

A’ dölfös ellenség, 's Királyunk 
Szárnya-alá jön az égi béke.

Az újra fel-gvúlt hartzok után hogy ezt 
Meg-ál!hatóvá tegye kegyes Fejünk,

Gyűlésre hívja Nemzetünknek 
Hű 1‘ej ît Posonyba.

( Hlteclei Szatmár V. kövgt 1802-ban 
a’.Pos. Gyűlésre)

** *
Meg-bízza esmért virtusid a’ nemes 
Szathmár, ’s követnek küld ide tégedet.

A ’ jó kiformált fzív ’s tálentom 
Mit tegyen, itt Magyarjuk 

Látták Te benned. Mennyire fzíveden fekfzik 
Hazádnak közjava. Meg-tevéd 

Gazdag ’s okos jó tételeddel 
Drága jelét örök érdemednek.

** *
Mert Festetits György tifzta fzerelminek 
Tüzet követvén árva Hazánk iránt,

Pompás ajándékkal segítted 
Márs nevelő hadi Oskoláját.
( Festetits György az 1802-dik Diaetának 

l6-dik Ülésében a’ M. O. Katona Acadepniá- 
nak fundálására 40. ezer forintot ajándékozott. 
M. Hhédei Lajos az nap, azon végre 10. ezer 
forintot adott) Lásd ezen 2g. Szak. tit. Po- 
sonyi Gyűlés,

v Az*
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Sz. Paula alázatossága S, Hicronym. Quae 
prima Christianorum virtus est, tanta se hu- 
militate dejecit, u t , qui eam non vidisset, et 
pro celebritate nominis videre gestisset, ipsam 
esse non crederet, séd ancillularum ultimam.

Josephus Kerefztesi M. Varad. H. C. 
Minister ad Alex. Horányi e S. P. cum Vete« 
ris Memoriae Hungarorum Continuationem (L. 
jNova Memoria) Pestini procuraret.
Viderat in Tumulis Jőve nata jacere Sepultos 

Hungáriáé doctos Viros.
Vidit, et exardens querulus dolor ossibus, inquit, 

Conversa tristis ad patrem :
Ergo ne tempus iners tumuii caligine semper 

Et nőmén et volumina
Horum docta premat, qui me coluere per artest 

Id amplius non perferam.
Sunt equidem ultores , iilorum ex ossibus orti 

Ámoré digni Civium •
Zuitinger, Bod, Serpilius, Vefzprémi, Valafzky, 

Qui suscitarunt mortuos.
Totius ast tantum partes hi luce bearunt,

Séd nemo corpus integrum.
Fgo Pater tandem moveate, Macliaonaque illis 

Potentiorem suffice,
Qui solus tantum valeat, quantum artejuvandi 

Simul valebant ceteri — —
Quemque ego jam saturum vitae, nec honorig

egentem
Mox laeta stellis mferam.

Turn pater omnipotens,disctissa mibe,Minervám 
Hac éestuántem aura levat.

K

O K T A T Ó K



Sollicita Cjnicus quem frustra lámpádé qnaerat, 
iLn ad preces tuäs Virum,

Qui Patriae votisque tuis respondet: Amicus 
Hic noster est Horányius.

CSÁKI Imre Cárdinális koporsójára íra
tott Versek. Erről lásd Mkh. 9-dik Szak. ’s 
ott az életének 30-dika helyett tedd 60 kábán* 
Ex RP. Alex. Horányi nova mem. p. 699. 
Hungáriáé fulcrum, tenet hoc post fata Sepul-

chrum :
Orbis amor : Regis dextera : forma gregis 

Quemvirtuscharum,Romanaquepurpura darum 
Fecerat,et svavem mos probitasquegravem. 

Templis fplendorem dederat,Cleroque decorem.
Ac Patriae lucem, se populoque Ducem. 

De cujus gestis est fama reciproca testis,
Praemia quae quaerit, Vita perennis erit. 

Nunc ergo Princeps in ccelis vive deinceps. 
Sitque tibi requies; et sine fine dies.

Az irigy ax újnál az avíttat t'óbre bötsülli.
— Plus vetustis nam favet 
Invidia mordax, quam bonis paesentibus

Phcedr. L. 5.
Hi sunt invidiae nimirum Regule mores,

Praeferat antiquos semper ut illa novis. 
A z Irigyről lásd ezen 22-dik Szakafzban S. 
tit. Salvianus.
A' kezet a mellyel le nyom attattak , tsókolyák. 
Demetrius , qui dictus est Plalereus , ^
Athenas occupavit imperio improbo.
Vt mos est vulgi, passim et certatim ruunt: 
Feliciter! subclamant. Ipsi principes 
Illám osculantur, qua sunt oppressi manum.

Phcedr. L. 5.

146 0  K T A T Ó R.
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A  tyúk f i  előtt ú  gyöngynél a zabfzem betsesb.
In sterculino pullus gallinaceus
Dum quaerit escam, margaritam reperit.
Jaces indigno, quanta res, inquit, locoi 
Te si quis pretii cupiduo vidisset tűi,
Olim redisses ad splendorem maximum.
Ego qui te inveni, potior cui multo est cibus, 
Kec tibi prcdesse, nec mihi qui quam potes. 
H oc illis narro , qui me non intelligunt. 
Vegye méltóságod, ’s érdemed, hé mutatott 
JB' könyvet; V c* papiros-is éltesse nevedet. 
Librum exarabo tertium iEsopi stilo,
Honori et meritis dedicans ilium, tuis.

Ph. Prolog. L , 3.
Particulo! chartis nőmén victurum meis, 
Latinis dum manebit pretium literis

Ph. L. 5. fab 5. fin. 
Sok a mi sok az elme f  utasban-is.
3iS az mind a hallót, mind olvasót terhelyi. 
Adhuc supersnnt múlta, quse possim loqui, 
Et copiosa abundat rerum varietas ;
Séd temperát« svaves sunt argutiae, * 
Immodicae offendunt, Phcedr. L» 5. Fab. 5.

P .

A  ETÁVIÜS, vagy Pető Diénes, felsége* 
tudományú Frantzia Jesuita, ki a’ Poéták, 
Orátorok , b'ilosófusok, Astronómusok, Histo
rikusok , Theologusok mindenféle tudományi
ban tsudálatos elémenetellel forgott, kinek Le
veleit a’ Mkh. 6-dik Szakafza említti tit. V

K *
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Vassor p. 170« Urunk j652-dikében miíltki 
Párisban e' világból. A"1 Theológiához tarto
zandó tudományokat hufzon harmad-fél efz- 
tendeig taníttá. Lásd Aiz. Egyh, Történ 4- 
dik Réfz vagy Szakafz. Kolosv. 29-dik K. §. 
16. p. I01. könyveinek Laistroma illy fzókkal 
adatott-ki:

Aliena Vet erunt edidit opera correct a , 
conversa , illustrata , MSpta collata.

I. Orationes THEMlSTJI, quae sünt .Auli- 
co politicae, hasque dedicavit Ludovico XIV. 
Paris. 16 ig-

II* Orationes JUL1ANI Caesaris (apostatae) 
e tenebris erutas nuncupavit Verduno Senatns 
Parisini Praesidi 1613. Verdunról lásd Mkház 
3-dik Szakafz pag. $2.

• III. BREVIÁRIUM HISTORICUM S. 
HICEPHORI , nuncupatum Vairio Franciáé 
Procancellario i6 l6.

IV .S. EP1PHANII Opera a se edita nun- 
cupat Cardíinali Rupifucaldro. 1622.

V . Synesii, Maximi, Nili etc.
Edidit Petavius opera sua.

1. ORATIONES LAT1NAS , nuncupatas 
Henrico Borbonio Metensi Episcopo. an. 1618. 
inter has extare debet Panegyricus Henrid IÍI-tii, 
nuncupatus Bouralto Valíis B. Abbali. jön*

2. Opera POETICA, nuncupata Bprbonio 
Comiti 1618- In his extare debet Carmen de 
AV. MARIA: Epinicium de RUPELLA ex- 
pugnata : Carmen Latinum et Graecum de S. 
GENOFEVA: Carmen in Templum S. XA- 
V ER IÍ: Drama tragicum Carthaginense. $-tio



EPISTOLARUM LL. trés. 4-fo Paraphrasim 
GUAECAM PSALMORUM nuncupat Uibano 
gvo Graece. 5 - to Metaphrasim GRiECAM 
ECCLESlASTlS. Eidem. 6-to Metaphrasim 
Graecam PARADOXORUM Ciceronis. y-mo 
THHENOS Jeremiae Jambis trimetris Graecis. 
%-vo Officium de S. GENOFEVA 9 no Opus 
grande DE DOCTRINA TEM PÓKUL, pri
mo editum J628. 10 - mo. RATlüNARIUAi 
temporum, nuncupatum Ludovico ßorbonio 
Principi Condaeo. Paris. 1622. ejus jtia edi- 
tio prodiit 1635. 11-mo. OPERIS THEO- 
LOGíCí Tomi quatuor. Quartns de Incar- 
natione prodiit 1648. 12-mo. URANOLOG1UM 
GRiECO LATINUM, in quo Veteres Astro- 
nomos Graecos in Latinos explicat, ut : GE- 
MlNUM, HYPARCH'JRRA, PTOLOMEUM,
13-tio. Auctarium operis DE DOCTRINA 
temporum. LL. 8-

14- fo. Elenchus DrATPxIBAi SYRMIEN- 
SIS Sirmondianae.

15- to. Elenchus THERIACAE Vincentii 
Lenís. 1643.

16- to. De Lege MOSAICA, et GRA-1 
TIA. 1648.

PORTAGALLIAI Jesuiták sorsa , a’ mint 
Nemétől Norimbergában 1787-ben , a’ nagy 
tudományú MURR ChristofgotliébtŐl ki-ada
tott , Geschichte der Jesuiten in Portugálig 
meg-vagyon Magyarul, abban az úgy nevez
tetett Magyar Könyvházom q-dik Szakaijá
ban, melly kiilömbözik a1 Trattnertől ki-nyom
tatott 9-dik Mkház Szakafzától. Az a’ Sors

K 3
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hofzasan az öt fzáz kilentzvenedik könyv’ 290- 
dik Levél lapjától fogva az ötfzáz kilentzven 
egyedik, 332-dik levél oldaláig terjed. MS. 
compact, in Charta Caerul. variegata.

POSON VÁROSI , ORSZÁGOS GYŰ
LÉS i8 02-kan. Arra, a' miut hivatalosok 
voltak, Május havának 2-dik napján meg
jelentek Magyar Orfzág Státusai és Rendjei: 
t. i. a’ Püspökök ( a ’ nem Unitusok-is)  Apá- 
turok. Prépostok, az Orfzág Báróji, a’ Pala
tínussal Jósef K. Fő Hgl - együtt; a’ Fő Ispá- 
nyok, Mágnások, a’ Vármegyék válafztat- 
tyai, a’ Káptolonok Személy Viselőji, a’ Fel
séges K. Consilium küldöttjei: Személly vi- 
selöji az elé nem jött Invitátusoknak. El- 
imádkoztatott Sz. Márton Templomában a’ 
Veni Sancte: öfzve ültek az Orfzág Nagy- 
gyai fel - mondották az ő Deák és Magyar 
Szófzóllásokat: a’ Nádor Ispán y , kinek a’ 
Kálotsai Érsek felelt-meg : a’ Királyi Tábla 
Presesse Semsey Úr , kinek Vancsai Prélátus 
tette-meg a’ feleletet * ki-neveztettek a' min-

* A’ Nádor Ispány befzédében ezen fzók-is fog
laltattak : Legális votorum libertás secum fért, ut 
unicuique super negotio , quod deliberation! no- 
strse substernetur, sensa sua promere fas s it , alii 
verő disserentem cum patientia audiant, et, si , 
quae rés uberiorem discussionem postulaver^t, ju- 
stas reflexion?® suas in medium addacant: riec 
quidquam legali huic votorum libertati magis adver- 
sum esse, Excelsi Proceres vei me tacente per- 
spiciunt; quam , si disserentis Oratio necdum fi
nita interrumpatnr, aut vana ingenii , vei intem* 
pestiva eloquentiae ostentatione, aliis in rém lo* 
quendi tempus et occasio prseripiatur.
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den rendű nagy Urak, kik a’ Királyt alázato
san bé-hívják a’ Gyűlésre Bétsből ; ’s mások 
a’ kik a1 Posonyi fzomfzédságú Schloshófból. 
Innét Május 12-dikén minémű rendel költö
zött Posonba Ő Felsége , így írta-lea’ Magyar 
Hírmondónak ékessen író Tudósíttója: ,, A*. 
Város izéién fekvő néhai Prímás kerti palotá
jánál két fzép nagy Sátor húztak a’ gyepen , 
a’ hol várták ö Felségeket Nádor lspány 6 
Királyi Hertzegségével az Orfzág Egyházi é® 
Világi Rendei pompás öltözetekben. A’ már 
reggel, ő Felségek tifzteletére Schlóshófba 
ment hatvan fzernéllyekből álló követség, Mélt. 
Milássin Fehérvári Püspök Úrnak vezérlése 
alatt, hivatala tellyesíttése után, a’ Sátorok
hoz érkezett déltájban, ’s tudósította az ott 
egybe-gyűlt Orfzág Rendéit, hogy ő Felsé
gek a’ Státusok és Rendek nevében tett tifz- 
teleteket kegyesen fogadták, ’s nem sokára 
felséges meg-jelenésekkel meg-fogják örven
deztetni öfzve sereglett híveit a’ hazának. —  
Kevés idő múlva azután , a’ Sátorokhoz ér
keztek ő Felségek utazó hintójokban, négy 
sebesen lovagló ’s késérő Magyar Testőrzö 
Tifztektől körül véve. Nádor lspány ö Kirá
lyi Heitzegsége sok más Egyházi’s világi Mél
tóságokkal , ö Felségét a7 hintából a’ Sátor- 
alá késérték ; hol a’ Kalotsai Érsek Gróf 
Kollonits Láfzló az időnek környűlállásihoz 
alkalmaztatott fzép deák befzéddel köfzöntöt- 
te ö Felségeket. A’ felséges Király kegyes
séggel , és a’ Magyar hazához vonfzó fzere- 
tetével fogadván az orfzág rendéinek nevében

K 4
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tett köfzöntést, ’s Királyi kegyelmének aján
lásával íejezvén befzédét, egy aranyos, négy 
fzeméllyre való, ’s kétféle nyílt fedelii hintó
ba ült, már most job’ kézre, ízép Magyar kön
tösben, valamint fzinte a* felséges Királyné-is. 
Ekkor fzóllottak-meg elöfzör a’ magas várnak 
bástyáira ki-fzegezett sok ágyuk , a’ város tor
nyaiban a’ harangok: most Jfzaladt kiki az útzá
ra fzolgáló ablakokra: hogy láthassa a’ Királyi 
bé-menetelnek fényességét, mellynek nézésé 
re temérdek sok Bétsiek, Ánglusok, Rufz- 
fzusok, Frantziák, OJafzok , Spanyolok, Své
dek ’s a’ t. olly nagy sereggel jöttek le , hogy 
a’ Béts és Poson kozott tíz mértföldnyire ter
jedő út tele volt az egymást érő sok kotsik- 
kal. A’ Sátoroktól előre be-jöttek a’ városba 
az Egyházi méltóságok 54. réfz fzerént a’ ma
gok, réfz fzerént más Méltóságok hintajokon: 
hogy a’ Primás város; palotájában Templomi 
köntösökbe öltözhessenek, ’s ott várják ő Fel
ségeket a’ Szentelt vízzel ő Felségek hintója 
előtt leg-előre mintegy ^o. vasas katonák lo
vagoltak, utánnak két udvari sor vezetők, az 
az , Einspänniger: azután az orfzág Rendel
nek lovas legényei sok gazdag fzerfzámú ve
zeték paripákkal, kiket nyomba követtek azok
nak udvari Tifztyei lóháton. Két Ts. Királyi 
Lovas Furírok lovagoltak a’ Magyar Neme
sek és Mágnások ki - befzélheteílen fzépl'égü 
sora előtt: ezek hárman hármon egymás mel
lett léptették lovaikat, azok után pedig a’ 
Vármegyék, némelly Méltóságok követei, Ka
marás Urak, Udvari Tifztek elegyesen: azu*
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tán a’ titkos Tanátsosok az Orfzág Báróji min- 
nyájon ki-válogatott paripákon, ragyogó kön
tösökben , kótsag tollas, és gyémánt köves 
kalpagokkal. (Jtánnok lovaglóit a’ Királyi fo 
Udvari Mester, Gróf Palfi Cancellárius , sok 
drágaságokkal tzimerezett paripáján : a’ Ts. 
Királyi íiberiás tseiédek után, kik le-tett sü
veggel gyalogoltak ; lépdesett déltzeg paripá
ján Nádor Ispánp 0 Királyi Hertzegsége, Gróf 
Szapáry fő Udvari Mesterével , két Kamarás- 
sával, lováfz Mestereivel ünnepi öltözetekben 
mind. O Felségek hat lovas hintója előtt lo- 
vagiott GrófLaniberliYcXámzasA Lieutenant, 
a’ Ts. Generál Adjutánsa. Valamerre mentek 
a’ Felségek , mindenütt a’ nézők sokasága és 
Vivat kiáltása örvendezve fogadta őket. Fe

jedelmünk hintója mellett lovaglott Grófifeg/e- 
vits  Makáriai Püspök Ur Templomi fehér öl
tözetben, kezében tartván az Apostoli hofz- 
fzü Kerefztet. A' Királyi hintó után lovaglot- 
tak némelly Ts. Királyi fő Méltóságok, kiket 
nyoltz ifjú Grófok követtek lóháton Edelkna- 
ban. Most lovaglott már a’ Nemes Magyar 
Testörzők serege, párdutz bőrrel, ’s egyéb’ 
kellemetes drágaságokkal difzeskedve. Vezé
rek volt Hertzeg Esterházy Miklós , ki az Ö 
Sólymán nevű gyönyörű tántzú paripáján ült 
meg-betsülhetetlen árú köntösben: sas fzárnyú 
forgója egéfzfzen brilliántokból kéfzült. Végre 
jött hat lovas hintóbán a’ fő udvari Mesterné 
IVratisláv Grófné ö Excellentziája, utánna 
ő Felségek útra való hintója iiressen, azután 
a’ Nemes M agyar Granatcrosság egy kom*
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pániája, egy svadron vasas katonasággal: az 
ut2akon ’s piatzokon , a’ merre uttyokat vették 
Ö Felségek, parádában állottak a’ Nassau , 
és Hg Albert nevet viselő két vasas Rege
mentet a’ Fő Hg Ferdinand Magyar gyalog 
Regementjével , azoknak Granátérossaival , 
és hat Kompánia Magyar és Német Posonyi 
Polgárokkal. O Királyi Hertzegsége , Rege- 
mentyének Obristere uniformissába öltözött, 
’s maga tette a’ tifzteletet a’ Regementje sorai 
előtt menő Felségeknek. A’ város belső ka
pujánál állott a’ Városi Tanáts, kinek nevé
ben a’ Biró tette ő Felségek előtt Deák be- 
fzédével a’ fzokott tifzteletet, ’s azzal a’ vá
ros kultsát fzép párnán által adta , mellyet 
meg-illetvén kezeikkel ö Felségek, azonnal 
vifzfza adták. Minekutánna a’ Biró befzéd- 
jére válafzolt volna Ö Felsége folytatta uttyát 
a’ Prímás palotájáig ’s egéfz addig a’ Tanáts 
le-tett süveggel késérte a’ hintó mellett ő Fel
ségeket.

A’ Palotánál lefzállottak ő Felségek, ’s 
minekutánna a’ már előb’ oda gyűlt Orfzág 
Rendei újra - is teljesítették volna Felségek 
eránt való mélly tifzteleteket, az ott kéfzfzen 
állott párnás zsámolyra le-térdepelt mind a’ 
Király mind a’ Királyfié , 's a’ Kalotsai Érsek 
által fzentelt vízzel meg áldatott, az Egyhá
zi módra fel-öltözött Püspökök és Prel^tusok 
jelenlétében , a’ kis kerefztet-is tsókolni adta 
ö Felségeknek. Ezzel az Orfzág rendei fel
mentek a’ palotába, mellynek Kápolnájában, 
Fejedelmünk’ fzerentsés meg - érkezéséért el
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énekeltetett a’ Te Deum. Téged Isten mi di- 
tsérunk. Ó Felségek az Orátoriumban tar
tózkodtak az ájtatosság alatt, mellynek vége
zetével a’ lakásokra rendelt fzobákba mentek; 
az Orízág rendjei-is, sok éllyen kiáltások után, 
el-ofzlottak: estve az egéfz város meg volt vi
lágosítva.

Május 13-dikán tíz óra tájban az említett 
Kápolnában tartatott a’ Vzni Sancte Ö Felsé
geknek és a’ Fő Hertzegeknek jelenlétekben. 
Az isteni fzolgálat végezetével, a’ Királyi izék
kel fel - ékesített Szálába jött a’ felséges Ki
rály, ’s az oda gyülekezett Orfzág Rendinek 
háromfzori Vivat kiáltásai között a’ trónusba 
ült, ’s kalpagját fel-tette. A’ trónusnak első 
fokán álló Gróf P álfy  Cancellárius fzép be- 
fzédet tartott Magyar nyel ven ; melly után ma
ga Ferentz Király a’ Magyar Nemzethez von- 
ízó indúlattyát kegyes Orátzióval terjefztette- 
k i : annak titánná G. Pálfy  Cancellárius a* 
be-petséltet Királyi propositiófcat kezéhez vé- 
vén a’ trónusnál álló udvari Tanátsostói, Fel
séges Urunknak azokat bé-nyüjtotta ; ő Fel
ség pedig a' Nádor Ispány kezébe méltatta. 
Erre a’ Nádor Ispány Jósef K. Fo Hertzeg, 
a’ Király testvére, a’ Királyi fzékben ülő Fe
jedelmünk előtt fontos egy Deák befzédet tar
tott. Ezen sok Örvendetes kiáltások közt foly
tatott tzeremóniákat a’ Szála folyosójáról néz
te Felséges Királyné Afzfzoiryunk , Ferdinán- 
dal a’ korona örökössével , és Louise Fő Hg. 
kis afzfzonnyal, kedves magzattyaival , kik 
mind ketten kellemetes fzabásü ’s ékességü
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Magyar köntösben voltak fel-öltözve. Otc 
állották Feld Marschai K á ro ly , Ferdinánd 
Toskanai nagy és Fő Hgek , A ntali János , 
K ajneri, Majlandi fő Hg. Ferdinannd három 
Hgifiaival, Albert K. Hertzeggei. A’ Nádor 
Ispán’ befzédje után fel-keit a’ Király, és el
lvén kiáltások közt vifzfza tért fzobájiba : a' 
Rendek gyalog mentek a’ Kamara néhai há
zába a’ Gyűlések tartására. Ott mind a’ két 
Tábla egy nagy Szálába gyülekezett, melly- 
nek folyosáján meg-jelent a’ Királyné-is a’ fenn 
nevezett Hg társaival. Az ülést a’ Királyi pro- 
positiók fel - olvasásával kezdette a’ Nádor 
Jspány, mellynek halgatására igen nagy tsen- 
desség volt. Az olvasás után maga mondot- 
ta-fel az Ő válogatott fzép ígéjű deák befzé- 
dét a’ Nádor Ispány , meílyet félbe kellett 
egynéhány Ízben fzakafztani a’ sok öröm kiál
tások miatt: mondott akkor Semsey Personá- 
lis Úr is egy fzép Deák befzédet : KÁROLY
HOZ K. fő Hghez Deputátzió küldetett. Az 
azt betsülettel fogadá, a’ m it, hogy a’ vifz
fza érkezett Deputátusok bé-jelentettek, a’ 
Gyűlés el-ofzlott. — 15-dik Májusban Antal, 
és Reineri fő Hgek , Posonból a’ Selmetzi és 
Bestertzei Bányák meg-fzemlélélósére utaztak. 
— A’ Királyi propositiók között ezen igék 
foglaltatnak a’ közép réfz után: Ut in supera- 
biles hae necessitates status publici ( Regulá
ris militis Ungarici completatio, ejusque sem
per in statu compléto conservatio) tectae sint, 
Dominis statibus et ordinibus Regni, pro pro- 
videntia Benigne proponit S, M. ut per Cora-

I
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tributionis Regni Auctionem Necessitatibus 
Status Publici prospiciatur. Quare ne Contri- 
buenti rniserae Ciassi hominum justo gravier 
évadat; una tarnen necessitatibus Status publi
ci, quae minori duobus millionibus Rhenen- 
sium florenorum summa ex parte Regni Un
garin annue dependenda tectae non essent, 
prospectum sit, pretium salis, quod alioiquin 
ex mente Legum ad Majestaticum Regium 
pertinet, ea ratione augenduin desiderat, ut 
quod per auctionem Contributionis a propor- 
tione tegendis necessitatibus deerit, per hujus 
pretium augendum suppleatur. — A’ Királyi 
Propositiókra adandó felelet ki-tsinálására mind 
a’ Dunántúl és inenn, mind a1 Tifzántúl és 
innen fekvő Varmegyék Ablegátus Urak közül 
Deputatio rendeltetett. 2i-dik Májusban. Az 
az Ö állíttását a’ Gyűlésnek bé-adá; annak 
fel-osvastatása után az arra válafztott Urak azt 
Stílusba vették. O Felségéhez illendő Re- 
praesentátió módjára. 23-dik Májusban öfzve- 
iilt mind a’ két Tábla közönségesen^ a’ Re- 
praesentatió fel-olvastatott , egyezve helyén ha
gyatott, a’ Palatínus petsétlye ’s keze voná
sa reá tétetett, illy all-írással: Datum ex 
Sessione Diaetali Posonii die 22. Maji. Anno 
i8°2  celebrata. Majestatis vestras Sacratis- 
simae.

Humillimi Capellani, et Serin , perpetnoque 
fideles SS. et OO. Pegni Hungarice, Par~ 
tiumque adnexarum Dietalitcr congregate.

Az első rendei után ezeket, olvassuk: 
9> Sicut certum est ad securitatera extemam,
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dignitatem Regiam et Monarchiáé tuendam, 
paratum stabilemque exercitiim , ad hujus au- 
tem sustentationem sumptus necessarios esse , 
ita ad utrumque hoc medium prompta et effi- 
cacia auxilia conferre parati sumus. — Proin- 
de cum ea promptitudine , ad quam nos nul- 
lis limitibus circumscripta erga Majestatem de- 
votio ducit, facturi sumus omnia, ut salvis 
Constitutionalibus legibus , haec in duobus mil- 
lionibus flór. subsistens Status necessitas ex 
parte Regni Hungáriáé et Partium adnexarum 
tegatur , et Majestatis vestrae Sacratissimae 
desideria expleantur. — Majestas vestra Sa- 
cratissima dignata est nos provocare, ut de 
sublevanda plebe , ut officii nostri est , solli- 
citi simus. — Duplex nobis est de plebe sol- 
licitudo : una , quae ad solam illám pertinet, 
ut quantum fieri potest, ónéra quae ferre de
b et, faciiiora reddantur; altera nobis cum ple
be communis, ut damna antevertantur, et 
modus parandarum virium detur. Plebs et 
Stativa militi, et necessarium commeatum , 
tarn in Stativis quiescenti, quam transeunti 
praestat. Ut in hoc onere , quantum fieri po
test, suplevetur, — in medium consulemus , 
et opus Deputationis annuente Majestate ve
stra Sacratissima assumemus.. Damnum eat 
robis sed imprimis plebi ex antiquarum Sjphe- 
darum Bancalium , et monetae , quae ad per- 
mutationem inducta , ad Contributionem et 
aerarium Camerale acceptatione repente inter
dicta imminet, imo jam enatum est. Non 
dubitamus Majestatem vestram Sacratissimam
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gravibus rationibus permotam esse, ut priori- 
busBancalibus Schedis novas substituat, et ideo 
Veteres ultra praefinitum tempus recipi prohi- 
beat; séd et id Majestati vestrae optime cogni- 
tum est; complures ex plebe imo alios quoque 
ita benignam voluntatem intelexisse, ut sub 
nomine Veterum, attritas , aut laceras intei- 
lexerint; quibus hcc vitium deesse videbant, 
sub intellectum M,andati cadere non existima- 
verint. Inde fartum , ut complurium millium 
valor in manibus praesertim plebis remanse- 
rit, quae nisi sequivalens ei datum fuerit, in 
damnum conjicietur. Parem fere consideration 
nem subit moneta. 6. 12. 24. Cruciferorum —- 
haec si ad Contributionem vei Cassas publicas 
acceptata , aut alterius monetce specie commu- 
tata non fuerit, irreparabile damnum populo 
adferet, et eum gravissima sollicitudine aífi- 
ciet (acceptetur ergo, vei alia moneta permu- 
tetur) generarim autem ad Commercium ad- 
juvandum inoneta justae conventionis et ligce 
ad mentem legum inducatur , et alia quae ab 
hac recedit, sensim et quo ocvus , et sine de- 
trimento populi, extra cursum ponatur (Tűm  
decommercio, ex productis Hungáriáé etc.) 
exportationis productorum, et expulsionis pe- 
corium, pecundumque tarn versus maria, et 
ditiones Italicas sceptro Majestatis vestrae Sa- 
cratissimae subjectas, quam alias quasvis exte- 
ras Provincias libertás Lege publica stabilia- 
tur — — luce clarius est, quamvis hac in 
parte restrictionem , intrinsecarum Monarchiáé 
virium agmentum morari: certum enim est,
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pecunias, quas per hoc bellum exiverunt, non 
aliter, quam per Productorum eductionem re- 
dire posse* — Convicti sunt Státus et Ordi- 
nes, productorum Hungáriáé per ditiones has- 
reditarias erga moderatum et stabile Vectigal, 
liberam exportationem et expulsionem liaere- 
ditanis Majestatis vestrae ditionibus ita nocere 
non posse , ne una lucrum e data hac Com- 
mercii liberífete, emergens damnum plene et 
curn fcenore compenset. — 28-dik Májusban 
ö Felségének egyéb kegyelmes Feleleti között 
ezek foglaltattak: ,, Qvantum autem facta ni 
Dominorum S. S. et O. O. in duobus mil- 
lionibus oblationem concernit: ( cupit clare ex 
dando responso S. M -) quid ex hac summa 
titulo Contributionis defigere, quantum item 
moderno Satis pretio addere desiderent ‘í — 
( praetet faciliorem pravisionis módúm síati- 
vantis et transennantis militiae ) confidit in 
sequanimitate DD. SS. et OO. Tua Majestas 
Sacratissima, eotdem Status et OO. alios etiam 
fontes adinventuros, ex quibus sublevaen in 
rniseram hanc hominum classem (in plebem ) 
divite v~ena scaturiat. — Ea cura cu/nprimis 
occupat suam Majestatem, quo abolitis prae- 
viis mouetis , et Schedarum etiam Banca'iium 
numero quantum fieri potest sensim diminuto, 
moneta justae conventionis et Ligás successive 
ad cursum veniat. Quod verő petitamftCom- 
mercii Hungarici promotionem concernit, —* 
jam nunc decrevisse suam Majestatem Sacr* 
ut freges omnis generis , terra et mari in exte- 
ras oras libere nunc etiam evehi possint. •—



Sua Majestas Sacratissima pro meliore Justi- 
tiae administratione, coordinationem cumpri- 
mis Fororum Judiciariorum : ad firmandum 
praeterea Aationis Creditum, quod Com mer- 
cii primum et essentiale constituit vehiculum, 
Codicem Cambii mercantitem , tűm Orphana- 
iis substantiae pertractationem : et ex projecto 
Legum Civiliuin, nonnullas Leges Civiles , 
quarum provisio magis necessaria videbitur, 
sub praesentibus Cornitiis superata habere de- 
si-derat. Q uec cuncta Domini SS. et GO. 
Si pro dignitate pertractaverint, de sua Ma- 
jestate Sacratissima, et Patria optime mere- 
fountur. Firmata namque securitate tam exter
na , quam et auctis serarii viribus, constabili- 
to insuper Nationis Credito , et Justitiar ad
ministratione f quae basis est civilis Societatis, 
celeriore , compendiosiore reddita , summum 
felicitati publicse addent praesidium. In reli- 
quo summe fata sua Majestas Sacratissima, 
mdem DDnis SS. et 0 0 . Regni Gratia sua 
Csesareo Regia clementissime ac jugiter pro- 
pensa manet. Per S. C. et R, Majestatem Po- 
sonii die 23. Májú lBo2. Ignatius Almásy m. 
p. •— Minek előtte ezen Felelet el-kéfzűlt , 
a’ kereskedésre nézve fzükség volt Conferen- 
tziákat tartani, a1 rnellynél meg-jelentek a9 
Posonban lévő Tagjai a1 Conferentziának, és 
Bétsböl oda érkezett két Méltóságakon kiviil 
az Orfzág két Táblájának Elölülőji-is. — A' 
Korona őrzői Méltóságra való válafztásra jus
sa van az Orfzágnak. Arra ő Felsége , négy 
íéfz fzerént Protestáns , réfz fzerént Cátholi-
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cus Mágnásokat cándidált; de az Orfzág Ren
déi a’ már az előtt modo provisorio ki - neve
zett B. Splényi Jósefet, és Gróf Almásy Pált 
köz fel-kiáltásokkal meg erősítették. Ezzel az 
Orfzág Rendei fel-keltek, ö Felsége palotájá
ba gyalogoltak; a’ Király trónusban ülvén , az 
új Korona őrzőktől el - fogadta a1 hit le-téte
lét, mellyet Gróf Pálfy  Cáncellárius fel-fzó- 
val olvasott, ’s a’ Korona őrzők utánna mond
ták fzórul fzóra.

— Az Orfzágos 8-dik öfzve üléskor há
rom Deputátzió válafztatott-ki : az e/íó a'Stá
tusok ' és Rendek’ kérésére,a’ Királyi fő Hertzeg- 
nek Jósef Palatínusnak Elölűiése alatt a’ végre: 
hogy találtassák-ki az a’ mód , melly fzerént 
ezen túl a’ Magyar Regementek tellyes fzámú 
Státusba tartassanak. A ’ <2-dik Deputatzióra 
Gróf Brunsziviknak mint Tárnok - mesternek 
Elöl ülése alatt a’ kereskedés’, Commerciális, 
tárgyai bízattak : a’ 3-dik Gróf Zieht Károly 
Elől őlése alatt az Orfzág Terhei, gravamen- 
nyei rendbe fzedésére rendeltetett.

Junius 3-dik napján öfze ültek az Orfzá
gos Gyűlés Tábláji különösen. Mind a’ két 
Tábla meg-egy'ezett abban : hogy a’ Magyar 
gyalog és lovas Regementek hiányosságait (ak
kor a’ Regementek közel hetven két ezer 
emberből állottak} efztendőről elztendőre ki- 
pótollya az Orfzág a’ jövő Orfzág gyűléséig. 
A’ pótolás módjáról kezdett-is hamar a’ vé- 
gezés után egy Deputátzió tanátskozni. Kö
zönségesen reá állottak arra a’ pontra-is, hogy 
Capitulátióra fzedödjenek a’ katonák , mint
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közönségesen már fzedődni kezdettek a Mo
narchiában. Az-is ki-végeztetett: hogy ha a’ 
Felséges Királyunknak rend kívül való ízük- 
sége adja elő magát , az az Orfzág gyűlésén 
fordul elő. — Voltak ezen gyűlés állása alatt 
mulatságok-is ő Felségek fzamára , egyiket 
Orofzváratt nagy fénnyel adta GrófZ/cAyKá- 
roly: az a" hajókázásból, ’s Jobbágyainak 
M a gyáros , Németes , Horvátos meg-tántzol- 
tatásokból állott. Májusban a’ nagyob’ Ura- 
ságok , úgymint a’ Nádor íspány , Gróf Pdífi 
Cancellárius, Hg. Esterházy > Gróf Zichi Ká
roly négy , öt ebédeket adtak mindén héten 
’s arra meg hívtak a’ Papi , s világi orfzágos 
Tagokat. Tartottak Redut nevű Társaságok- 
i s , mellyeken a’ felséges Udvar egynéhány 
ízben méltóztatott meg jelenni. Junius 2-dikán 
Gróf Grasalfcqvits adott maskarás bált a’ tán- 
tzoló palotába négyfzer 12-pár maskarás Ma
gyar, T ót, Oláh, Dalmata tántzosok jelen- 
tek-rneg tulajdon musikussaival: a’ maskarás 
afzfzonyságok közt voltak némelly méltósá
gok hütvösei-is: a’ tántz alatt illatoztak a’ sok 
fzáz forintba tellett virágok; a’ sokaság ’s a* 
forró idő olvafztá a’ viafz gyertyákat, enni 
és inni való bőven volt minden : töb’ költ-el 
három fzáz butykó Kámpániai bornál. A’ bál 
tartott világos virradtig. Meg jelent ezen bál
ba ö Felsége, a’ Királyné, Károly Feldmar- 
schal , Jósef Nádorispány , Lajos, Rudolf; 
Majlandi Ferdinand az ö Ferdinánd, és Fe- 
rentz fiaival. Junius 6-dikán, úgymint Fe- 
rentz Király meg-koronáztatása, és M áriáié-
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resia Királyné fziiletése napján Nagy Mise tar
tatott Sz. Márton Templomában, mellyben 
az Orfzág rendjei meg jelentek fényes öltö
zetben. A’ Templom előtt az Hg Esterházy 
(^az előtt Gyulai Sámuel) Granatérossai ál
lottak sorban, ’s derekasan tüzeltek, a’ Vár
ból pedig erössen ágyuztak az Isteni fzolgálat 
alatt. Estvére az egéfz város ki-volt világo
sítva , olvastattak a’ Felségek ditséretére fel- 
függefztett írások,, Hajáén Teremtés nevii 
híres musikája el ismételtetett.

Junius 14-dik napján az orfzágos Gyűlés 
a’ katona ki - állktásról tanátskozott. A ’ T. 
Státusok egy’ező akarattal fziikségesnek ítél
ték , hogy a’ katonaságnak 1791-dik béli fzá- 
ma hitelesen terjefztessék elejbek. Közlötték- 
is ezen akarattyokat fzokott Deputátzió által 
a’ Fő Rendekkel ; de azoktól azt a’ válafzt vet
ték , hogy ezen kívánság ellenkezik az Orfzág 
méltóságával, és sem annak hafznával, sem 
az illendőséggel meg nem egy’ez ; Junius 16- 
dikán regvei két órakor kerületbéli gyűléseket 
tartottak a’ Tifza ’s Dunamellyéki követek a’ 
katonaságot illető tárgyakról. Midőn tiz óra
kor fel-gyült a’ palotába a’ 2-dik Tábla, a’ 
Personális Úr tudtára adta a’ Státusoknak, 
hogy a* Király meg.értvén a’ Nádor Ispány- 
tól a’ 2-dik Tábla kívánságát, örömmel tel- 
lyesítti azt, ’s mingyárt közleni fogfa vélek 
az 1791-dik efztendöbéli Magyar katonaság 
tellyes fzámmal való létét. Nagy örömmel , 
’s éllyen kiáltásokkal fogadódon ő Felsége 
kegyes ígérete; ’s Deputátziói kiildvén az el-



aö Táblához meg-köfzönték a’ Nádorispán/ 
igyekezetét, ’s általa alázatos köfzönést kül
döttek a’ Királyhoz egyetemben. A’ 14-dik 
napi üléskor meg látagatta a1 Nápolyi Király
né mnd a’ két Táblát, és í^-órna’ Hg Ester- 
házitól űjjonnan adatott fényes bált, mellyen 
Ő Felségek-is jelen voltak. 1 ’•-ben nagy ájta- 
tossággal és pompával meg járták az Úrnapi 
Processiót Posonyban ö Felségek, a’ Királyp 
Királyné, Nádorispány. Azt az öreg Tem
plomból a’ Kalotsai Érsek vezette az uttzákon 
a’ nagy Mise után. A’ Szentség előtt egye
bek után a’ Vármegyék küldöttyei Kamarás 
Urak, az orfzág Bárói, titkos Tanátsosok 
fáklyákkal : a* Musikások ; a’ Papság kerefz- 
teli az Érsek a’ Szentséggel menyezet alatt: 
mellette az égő fáklyákkal ifjú Grófok , Bá
rók, Testőrzök: utánna a’ Nádor Ispány , ez 
után pedig a’ Tsáfzár Király, mellette a’ Püs
pök a’ Kerefztel egynéhány lépéssel előtte: 
azután a’ Királyné karon vezettetett: követ
ték ezen Felséget a’ fő Udvari mesterné, a* 
palotás Dámák; egy ofztály a’ Magyar Test- 
őrzők közül, két Kompánia gyalogság, és egy 
Svadron vasas katonaság. A’ Felséges, és fő 
Méltóságok jelen voltak az Oltárok' előtt az 
Evangeliom olvasásakor. A’ Processió után 
ö Felségek, fő Rendek, méltóságok áldást 
vettek a’ Templomban, a’ mellyből ki-indólt, 

vifzfza bé járult az ájtatos sereg.
»8-dik Júniusban abban tsak nem egy lé

lekkel meg egy’eztek a’ Tek. Rendek, hogy 
ezután a’ katonáskodás ne légyen holtig való
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tereli, hanem hogy 12. vagy 10. efztendöt el
lökvén abban valaki, fzabadságá ban légven 
néki vagy haza menni, vagy továb í'zolgáini; 
a’ többire nézve, úgymint:, mennyit kellenek 
ehez képest minden eiztendöben állíttani ? nem 
lehetne-éa1 zabolátlan erköltsú Nemes ifjakat- 
is bizonyos* időre katonáknak adni? mit kei
len tselekedni , ha háborúra mutatnak a’ kör- 
nyiilállasok? a’ Zsidók magok fzemélyekben 
katonáskodjanak-é vagy magok helyett máso
kat állíthassanak ? nem lehetne-é a’ Capitulá- 
tíónak kedvetlen következésétől tartani ? ezek
ről , ’s több iliyen fontos kérdésről nehéz Jé- 
vén azt, a’ mi leg-job’ , meg-állíttani , ebéd 
után-is öfzve gyűltek ismét , és tanátskoztak. 
19-ben-is folytattatott a’ tanátskozás ; a’ mint 
Vasárnap 20-díkban az Isteni fzolgálat után , 
nevezet fzerént a’ Zsidókról, ezeknek fzembe- 
tünö fzaporodásáról, miképpen való katonás
kodásokról? Mennyiből áll a? Magyar katona
ság fzáma a békesség idejében ? Mennyi Pzá- 
mú katonaság kívántatik arra, hogy a’ Ma
gyar Regementek mindenkor tellyes ízámmal 
legyenek? azon esetre, midőn a’ Hazát vala- 
irtelly háború ki-ütése fenyegeti , és az Orfzág 
Rendei öfzve gyűlését, ’s azoknak végezését 
várni késedelmes, de vefzedelmes-is volna; 
mennyi katonát kell előre ígérni ? A’ közönsé
ges gyűlésben a’ tanátskozások erre vojjtak : 
hogy, ámbár a' M. katonaság fzáma nagyob’ 
mint 1791-ben; mindazáltal jól tudván azt a’ 
T. Státusok, hogy tsak ö Felsége tehet arról 
ítéletet, mennyi katona elég mennyi nem ;

P O S 0  N.  G Y Ü L.
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meg-lévén arról is győzettetve , hogy múlha
tatlan fzükség nélkül nanx-is kívánná ö Felsé
ge a’ katonaság fzámá^TZaporíttani; végezet
re gondolóra vévéu azt - is , hogy Felséges 
Urunknak jC más Hatalmasságokkal való árá- 
nyuságra-is kell vigyázni : ezekhez képest nem 
azt a1 fzámát vefzik-fel a’ T. Státusok a’ M. 
katonaságnak, melly 1791-ben v o lt, hanem 
azt, a’ mit a’ ki-rendelt Deputátzió elő ter- 
jeíztett, és a’ melly most van. — Midőn Jú
nius 25-dik napján az Orfzágos gyűlésben, 
azon Kepraesentátzió, melly a’ M agyar R e
gementek tellyes fzámmal való tartásáról ké- 
fzíitetett a' T. Státusok által, va’ M. Fő Ren
dekkel közeltetett, ’s az a’ tzikkely-is fe l-o l
vastatott volna , mellyben a’ T. Státusok azért 
esedeztek Ő Felségének; hogy, míg Magyar 
Orfzágban valóságos katonai Academia állít
hatnék fel a’ katonai tudományok el-terjefzté- 
sére, ’s az ifjúság e' réfzben leendő tökélle- 
tesíttésére; addig-is tétessen rendelés az eránt, 
hogy a’ Pesti Universitásban a’ nevezett tudo
mányok tanításának ; fel - költ M* Gróf. Fe
stetics György, ’s a’ katonai tudományokat 
tanuló Ifjak fzámára negyven ezer forintokat 
ajánlott azon fel - tétellel , hogy míg M. Or
fzágban katonai Academia állíttathatok fel , az 
ajánlott summa interesséböl három Magyar 
Ifjak, minden Vallásbéli külömbség nélkül, 
a’ Mágnás Nemes és katona Tifzt Úrfiak kö
zül a’ Bétsi katonai Academiában taníttassa
nak. Illy nagy lelkiiségnek a’ Fő Rendek vi
tt át kiáltással örvendezvén, különös követség
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által közlötték azt a’ T. Státusokkal : hogy a* 
Repraesentátzióba egyenlő akarattal bevehes
sek. Azt hallván, Ctivén a1 Státusok Táblá
jánál Rhedey Lajos , Szathmár Vármegyei kiil- 
kött Ur , ugyan azon tzélyra tíz ezer forinto
kat ígért. A’ vivát örvendetes kiáltás után, 
meg-vitetett a’ híre a’ M. Fö Rendek Táblá
jához , a’ hol örömmel fogadtatott, ’s annak- 
is a' Reprcesentátzióba való tétele meg-állítta- 
tott. Junius 28-dik napján a’ köz ülésben , 
mind a’ két Tábla egy’iitt létében fel-olvasta
tott a’ Repraesentátzió a’ Magyar Regementeket 
illető tellyes fzámról. ’s a’ t. Az le-petsétel- 
tetett, minekutánna a’ K. Hg. Nádor íspány 
alá írta volna a’ maga nevét; ki-is el-vitte  
azt maga ö Felségéhez. A’ Hazai kereskedés
re rendelt Deputátzió-is öfzve gyűlt az nap. —  
Estve Gróf B attyányi Tódornak, Bétsbül a’ 
Posonyi Dunára érkezett palotás nagy hajójin 
Társaság volt és bál, kártyázás és frissíttő 
tsemegék közt: ígértetett egyetemben min
den jövendő fzerdára hasonló mulatság. Egy
kor meg-tifztelte azt jelenlétével Ferentz Ts. 
K. — Julius’ 13-dikán estvéli hét órakor el
utazott Posonyból Béts felé mind a’ K irá ly , 
mind a’ K irályné; más nap reggel Ferdinánd 
a’ korona örökösse-is utánnok indult. Azelőtt 
Szombaton 11-dik Jul. gazdag bált *s vatso- 
rát adott a’ Nápolyi Királyné tifztelettére a’ 
Nádor íspány Fő Hg. azon palotákban, mel- 
lyekben az Orfzág gyűlései fzoktak tartatni, 
’s a’ hol vannak a’ Nádor íspány fzobáji-Í3. 
Hamar ofztán Bétsbe ment a’ Nápolyi Ki~
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rályné, mivel a1 Nápolyból hozzá kurir érke
zett, hogy a’ Nápolyi ívirály Nápolyba már 
bé érkezett, ló háton tartván a’ bé költözést 
pompássan az öröm kiáltások között. Azon 
Deputátus Urak, kik Jul. j  óikén az Orfzág 
ülésekor a’ Vármegyék Portáji változtatására 
válafztattak a’ végre , hogy azokra az adó iga 
zán ki-vettessék ; esküvéssel köteleztettek ar
ra , hogy a’ reájok bízott dolgot ügy meg-fog* 
ják visgálni, a’ mint a’ ízoros igasság kíván- 
nya.

Minekutánna már az Orfzág gyűlése Octo
ber tájáig tartott volna, Fo Tifzt. Vitális Jó- 
sef, Apátur , a’ Szepesi Kápt. Lectora, és a’ 
Diaetára Deputátussa , az akkori fzörnyü drá
gaságról Poson. 2. Octobr. 1802. ezeket írá: 
„ Sua Majestas expedivit Consiliarium Lováfz 
ad Bohemiam et Moraviam, cum 4. millioni- 
bus fl. pro coemendis ad rationem Civitatis 
Viennensis frugibus. Uneversalis enim defe* 
ctus facit, ut ex Hungária parum sperardum 
liabeat: cum hic Posonii per Nautas coematur 
triticum a fi. ő. avena a grossis 70. Pisa a fi. 
16. Lentes a 5. fi. Singula metreta. Vini hu- 
jatis urna est a fi. 24. His malis accedunt li- 
gna, quorum Orgya Viennae a fi. 20. hic a 
10. et 12.

Az Orfzág gyűléséhez 23-dik September- 
ben erefztett Levelében Ferentz Ts. Királynak 
a’ közép tájától fogva ezen fzók olvastatnak : 
Ut completationis Hungaricarum Legionum 
obiigationem quantum fieri potest faciliorem 
leddamus, non moramur benigne indulgere:
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■primo Ut quamvús mensura Tyronum Milita- 
rium in quinque pedibus, et tnbus pollic*bus 
in regula prsescripta sit , illi nihilominus, qui 
per aetatem t-pem succrescentiae praebent, aut 

» secus' Validi, et ad arrna gerenda robusti fue- 
rint, cum duobus etiam supra quinque pedes 
pollicibus ad militiam recipiantur. z do Ut pia
iam regno pro necessitate , et juxta Comita- 
tuum, quantum fieri potest, desideria , Con
stituante assentationum loca, in qvibus p,-tio 
vestes etiam Militares pro Circumstantiarum 
possibililate iilico Tyronibus dabuntur; Insu- 
per 4-to Gementer etiam dispositurae sumus , 
ut iis, qui completo Capitulationis termino 
dimittendi erunt, antequam collectio novorum 
Tpronum fiat, ab exercitu in parte ad minus 
dimittar.tur; quo Tyrones^per realem hanc dimis- 
sionem de Capitulationis explendo favore tanto 
magis se convictos esse sentiant. —- Optas- 
semus equidem , ut interea etiam Légió de
cima tertia pedestris in completo statu conser- 
vata fuisset donee e Resultato populáris C0/2- 
seriptionis majori cum certitudine de hac sta- 
tui potuisset ; Cum nihil ominus Dilectio et 
Fidelitates vestrae adeo gravem illius comple- 
tationem adinvenerint, ut huic ferendae Re- 
gnum Hungáriáé par non esse existiment, eas 
facturas sumus dispositiones, ut durante hoc 
triennio non major quam 64000 , incIuHs et
iam Fistulatoribus et Tympanotribis Exercitus 
per Regnum Hungáriáé , el partes adnexas 
completetur. Quemadmodum autem oblatos , 
pro casu imminentis intra triennium belli, la,
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mille tyrones jam nuper benigne acceptavimus 
ita Dilectionem , et Fideütates vestras securas 
esse jubemus, quod ultcriora belli subsidia et 
Tv rones semper in Co rn it i is deside raturae su- 
mus Quod si nihilominus Comitiorum convo- 
cationem , erumpente bello, adjuncta quae- 
piam morarentur , statutis previe 12. mille Ty> 
ronibus, qui ad exercitum promovendum ob- 
lati sunt, Jus nostrum Regium , Milites per 
Militaria CoUectacula more antea usitato le
gendi , prout et Clitellarios, aliosque hujus 
generis spontaneos servos, nulla in Jurisdi- 
ctione conducendi nobis reservarmis ; Disposi- 
tione Articulorum 63. 174.1. et 19. 179-f. in 
salvo permanente. Jazyges et Cumanos , at • 
que Hajdónes nunquam alia fuit Intentio no
stra, quam, ut ii in sensu Privilegiorum suo- 
rwm posthacetiam tractentur. Conscriptio For- 
mulari, prout hie adnexum est, adaptetiir. — 
Comitiis interim jam longius pertractis, et 
hyeme, atque conservatione miserae plebis , 
quae, nisi aliter Dilectio Fidelitates vestrae 
constituere vellent, in hac omnium Victua- 
lium et Frugum Summa penurict , onus Diur- 
norum , sola perferet celeriorem ejus Dissolu- 
tionem non tam svadentibus, quam deposcen- 
tibus, ingruente etiam aucti sub his Comitiis 
Contributionalis quanti , ad tegendos aerarii 
nostri sumtus neccssarii repartitions , benigne 
jnonitas habere voluimus Dilectionem et Fi
delitates vestras, ut ea, quae Diaetaliter per- 
tractata sunt, nobis humillime substernere non 
morentur, ut iis, quae mutuo consensit, pro
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natura Dia?talium Tractatuum subindc consti- 
tuta fuerint, legali sanctione per nos dona- 
tis , praesenti Diaetae finem imponere valeamus* 
Quapropter necessum érit, jam nunc Articu- 
lorum confectioni m műm etiam admovere, 
AltÍ3simoque nostro o1 tutui Regio eos pro Con- 
firmatione exhibere. Quibus in reliquo Gratia 
et dementia nost.a Caesareo Regia benigne ju- 
giterque propensi manemus. Datum in Archi- 
ducali Civitate nostra Vienna. —
Franciscus mpr.

Comes Joseph. Erdody mpr.
Ignat. Almásy mpr.

FORMULARE CONSCRIPTIONS JUX- 
TA OPINIONEM CANCELL. H. A.

I.
S u m m a r i u m  C o m i t a t  us.

Nomina Locorum (seu) Civitatum, Op- 
pidorum, Pagorum, Praedtorum, Domuum , 
Familiarum. — Classificatio Masculorum. Offi- 
ciales, et Honoratiores : Cives et opifices: ser- 
vi Nobilium : Rustici: In — et subinquilini: 
hortulani promisCuae conditionis: Filii fami- 
lias: Fceminae generatim: Juxta cetatem ab 
anno i. usque 17-mum inclusive. Uxorati. 
Ccelibes, et vidui. Supra 40. Juxta Reli- 
gionem. Catholici. Aug. Conf. Helv. kConf. 
Graeci non uniti. Judaei. Absentes in Regno. 
Extra Regnum. Capitulantes emeriti. Uxora
t i , Caelibes. Rxtranei Domicilati. Commo- 
rantes. AccresCentes. Nati. Immigrarunt. 
vrescentesf Mortui, Emigrarunt,
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II.
F a m i l i e ?  T a b e l l a .

Proprietarius Domus. Nomen Patris Fa
nni i as , et ad eum spectantis famíliáé.

Jurisdiction Qualificatio Individuorum. 
Classificatio. etc ut supra.

III.
Summarium Loci. Parofchia. etc. ut supra.

A ’ Posonyi Országos Gyűlésnek hatvan 
negyedik úgymint utolsó ülése October 31-dik 
napján tartatott. Az előtte való Szombaton 
Ferentz Király vifzfza érkezett Posonyba Béts- 
böl estvéli 9. órakor az Orfzág tellyes örömé
re. Az Artikulusok a’ Posonyban lévő Felsé
ges M. Cancelláriával-is már akkorra , közöl- 
tetvén, ’s helyén hagyatván, el - kéfziíltek; 
tsak a’ Királyi Sanctio heával voltak. 31-dik 
Öctoberben deliest Poson városa alatt Rétse 
felé, tartattak a’ Hadi gyakorlások ; azok 
fzemléléséröl a’ hogy vifzfza tért ö Felsége 5. 
óra után , várták már a’ Primási palotában az 
Orfzág Rendei; fel-ült a’ ízámára kéfzíteit Tró
nusba , és fontos belzédeí tartott az Orfzág 
Rendéihez, elejbek azt terjelztvén : hogy a7 
melly hafznos Törvényeket az Orfzág Rendei 
az ö kegyelmes meg-egygyezésével hoztak, 
azokat ö Felsége meg-erősítti; és meg erősít
ve , azokat Trónusából az Orfzág Rendéinek 
által adja. A’ hármas Vivat kiáltás után a* 
JVádor Jspány K. fő Hg. különös befzéddel 
köfzönte-meg ó Felségének kegyes Atyai in-
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dulatit, és a' végezések meg-erősíttését. Er- 
re-is három V ivat kiáltással hangzott a’ Pa
lota. Azután a’ M. T. fö Rendek és Státu
sok az ülések fzokott Palotájába öfzve gyűl
tek. A’ Nádor Ispány, az ArticuJusok fel- 
olvastatása után, igen érzékeny ki-fejezések- 
kel butsut vett, meg - köfzönvén az Orfzág 
minden Rendéinek felséges Királyunk eránt ki
mutatott hívségeket, a’ Haza java munkáló 
dásában buzgó fáradozásokat , és ő Királyi 
Hertzegsége eránt viseltetett különös tifztelet- 
tel ’s fzeretettel tellyes indulattyokat. A K a- 
lotsai Érsek Gr. Kolonits kezdette azután bu- 
tsuzó befzédét, meg köfzönvén a’ Nádor Is- 
pánynak az egéfz Orfzág Ggvülése alatt a’ M. 
Haza java elé mozdításában ki-mutatott ritka 
kegyességét, ’s Atyai fárodozásait. Semsei 
Personális állott-fel ezek után, ’s szives köfzö- 
netekkel vett butsut a’ fő Hg. Nádor Ispántól, 
a’ M. T. Rendektől, és Státusoktól, Végre 
Szentiványi Judex Curias fejezte-be butsuzó 
befzédével az Orfzág Gyűlést. Minden butsu- 
zó befzédet három harsogó Vivat kiáltások 
követtek ’s így October 31-dikén 9. óra tá
ján , vége lett az Orfzág estvéli Gyűlésének. 
— Az Artikülusok ki-jöttek azonnal Lande- 
rernek Posonyi nyomtatásával illy titulus alatt: 
ArticuliDicetales Posonienses Anni MDCCClf. 
in Folio , et ü-vo. 15 Xfri. — 1. Artic* A’ 
Magyar Regementeknek három efztendő le- 
fclyta alatt meg-leendő suppletátziójáról, tel- 
ívesíttéséről. z. A’ nem Nemeseknek lajstrom
ba fzedéséről, Conscriptiójáról. 3. A’ sóó ára .
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fellyebb lett emeléséről. 4. A’ Militáris Aca- 
demiákról ; és az azokra tett Fundátziókról 
Gróf Festetics György Rhédey Lajos , Párnitz- 
ky Mihály Urak által. 5. A’ Királyi Korona 
őrzőiről. — 7. Az el-vételérÖl a’ 9 dnek és 
10-dnek, Nonae, et Decima? in natura. 8» 
Bodrog és Báts Vármegyék egyeztetéséről. 9. 
Kis Hont és Magy Hont el - válafztásáról egy
mástól, ’s amannak Gömörrel való egygyesít- 
téséröl. io. A ’ Szepesi Lánceátusok Várme
gyéje a’ Szepesi nagy Vármegyével egy’esítle- 
tik. # i i .  12. Zengről, Rátzokról, Felső Le- 
hotáról. ’s a’ t. — 13. Ilmitz egyeztetéséről
Moson Vármegyéhez. 14. Polgári Szaboltsal 
az adóra nézve egyesül. 15. A’ Befztertzei 
Káptolon a1 Thuróczy helyébe Locus Credibi- 
lis. 16. Sz. Mártonnak, Jáizónak. Lelefznek 
Csornának vifzfza adatik a’ Loci Credtbilis 
Jussa. 17. Az Efztergami Káptalannak az Ö 
eredeti helyére Efztergomba vifzfza helyhez- 
tetéséről. 18. A’ Szaivári Apáturság ne füg- 
jön a' Godvitzitöl. ’s a’ t. a’ 34-dikig. Ezen 
végsőben az Indigenátus nyert Urak neveztet
nek meg. Ki taxa nélkül, ki-fél, ki egéfz 
taxa le tevéssel jutott ahoz. Az egéfz taxa 
két ezer arany in specie. Az az Orfzág kafz- 
fzájába fizettetik.

PROTÓGENES. Protógenes képírónak 
gyönyörű mesterséggel írt tábláit, az azokra *

* Ez az egjgyeztetés véghez ment Lötsén a’ 
Generalis Congregárióban Gróf Csáki Antal Fő 
Ispány Elöl ülése alatt 1803-dikban , Április végén.



festett ábrázatok miatt annyira betsűlte tsudál- 
va Demeter Királyi; bogy midőn Khódust 
ostromlaná, annak azon réfzét, mellyrol a’ 
ProtogenestoL festett táblák függöttek; noha 
azon tájról könnyen meg*vehette volna Rhó- 
dust, nem bántaná. Azt a’ réfzt fel-nem gyúj
totta. Qua parte pictae per Protegenem ta
bulae visebantur, non incendit; parcentemque 
picturae fugit occasio victoriae. Plinius Histó
riáé natúr. L. 35. c. lo. pag. 623. — Rhódus 
vívásakor Protógenes, tulajdon maga kerté
ben, a’ vár hóstádjában tartózkodott, ottan > 
a’ hol a1 Király tábora fekütt; ’s akkor sem 
fzünt-meg a’ képek írásától. Magához hiva
tó Demeter, ’s kérdé : mi bizodalomhoz tá- 
mafzkodik , hogy bé nem rekefzkedett a’ vá
rosba egyebekkel egy’ütt, ’s annak falain ké- 
vül mer az ostromláskor mulatni? felele a1 
képíró : Mert tudom , hogy a’ Rhódusiak , és 
nem a’ müvek ’s mesterségek ellen hadako
zol: Cum in suo suburbano hortulo , hoc est, 
in Demetrii castris, neque, interpellatus prae- 
liis , intermitteret opera sua, accitus a Rege, 
interrogatusque : qua fiducia extra muros age- 
ret? respondit: scire se, illi cum Rhodiis hél
ium esse, non cum artibus. Ibidem Említti 
fzint’ azon könyvének fzint’ azon réfzében Plí- 
nius az Amulius képíró Minerváját is , kinek 
fzemei mindenkor akár melly oldalról fcemlí- 
tettek , a' felé néztek Spectantem adspectans, 
cjuacunque adspecta Minerva. Láttam a’ Szom
bathelyi Püspöki Palolota öblének közép pont- 
tyaira festett képét a’ Mindenható gondviselő

ízemének,
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ízemének, melly arra teként, a’ melly felöl 
nézettetik. Rhodust ostromló egy Demeter
ről lásd Mkház y*dik Szakafz pag. 4. 5.

PYTHÁGORÁS , Phescydesnek ( kiről 
lásd Mkh. 2. Szak. titulo Laértzius p. 213) 
tanítvánnyá v o lt, úgymond L. ío Mások Sá- 
mosinak tartyák , Sz. Ambrus , Libr. 3. Epist. 
20. Zsidó eredetűnek irja lenni , ’s nem ok 
nélkül; mert Jamblikus Neánthessel Siriai fiú
nak hirdetek Pythágorást, a’ Zsidók pedig 
Sirusoknak is hívattattak. Tyrusinak tartatott 
sokaktól, de Tyrus-is Siriával határos', kör- 
nyiil metéltetetnek bizonyíttya Theodor. L. 1. 
de Fide sok Zsidó ágazatot vezetett az ő Ta- 
níttási közé; úgymond Sz Ambrus az emlí
tett Levélben. Hermippus.is L. 1. de Pytha- 
gora , fzint azt bizonyíttya : Multas, inquit, 
Judaeorum leges in suam Phiíosophiam trans- 
túlit. Egiptust Babilóniát tanúivá meg-járta, 
az Olafzoknál mintegy hufz efztendeig taní
tott, Crotonban, Tarentum táján *s Metapon- 
tumban ; halála mintegy Világ Teremtésének 
három ezer öt fzáz hetedikével egy’ez. Tit
kos értelmű fzokott lenni a’ taníttása. Minden 
tulajdoni teli vannak bizonytalanságokkal. A’ 
mit a’ lelkek által költözéséről tanított , titkos 
értelemre magyaráztalik. ,, Omnia ( ait Mich. 
Trinitarius Tom 3. Bibliographiae tit, Pytha
goras a pag. 396 ) quae de Pythagora ferun- 
tur, prorsus incerta sunt. Incertus natalis ejus 
locus , incerta vitae conditio , morumque qua- 
litas : cum alis velut naturalem tot’us probita- 
tis imaginem eum repraesentent; alii IMagnm

M
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ímpostoremque asserant, qui insigni artificiö 
simulaverit se ad inferos descendisse, ibique 
múlta edoctum esse: ignoratur quo mortis ge
liere, quo aetatis anno obierit a Geometria 
celebratur ut inventur propos. 32. et 47. L. 1. 
Elementorum Euclidis« Idem Trinitar. pag. 
398» De Pythagoras libris , si aliquos vere 
scripsit, nihil penitus superesse certiiis vide- 
tnr: nam ejus minime esse creduntur carmina 
aurca * quae ejus nomine falso laudantur. De 
ipsius autem rebus tarn diversa atque inter se 
opposita Scriptores produnt , ut alia scribat 
S. Justinus Martyr, alia Diogenes Laertius, 
alia Malchus seu Porphyrus, alia Jamblichus, 
alia denique Anonymus , cujus Epitomen Bi
bliothecae suae inseruit Cod. 259. Photius ; ut 
praetereamus non paucos alios, qui non data 
Opera de Pythagora scripserunt, ut Clcmen- 
tem Älexandrinum etc. pag. 599. Quod au
tem ad metempsycosin spectat ( cujus admis- 
sae etiam Plato arguitur) peritiores Platoni- 
c i , ut Proclus; Jamblicus, et Plotinus earn 
ailegorice sumpserunt, atque ita explicarunt, 
ut migrate de corpore in corpus, nihil aliud 
srt, quam affectum, simiiitudinem et habi- 
tum morum ferinorum , brntis conirenientem 
induere, nec ad rationis nórmam, sed ad 
cupiditatis impetum vivere. Unde S^Augus. 
L. 7. <ie Genesi ad Literam, cap. 2. rum n il
garem et absurdam animorum transmigratio- 
nem , tamquam humanae naturae ludibrium reji- 
ciendum docuisset, illico subjecit: „ De quo 
ludibrio Pythagoraeornm etiam eorum poste-
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ri erubuerunt, nec cos hoc sensisse , séd non 
recte intellectos esse, dixerunt. Et credo ita 
esse : veJut si quisquam etiarn de scripturis 
nostris hoc sentiat, ubi dictum est: Homo in 
hotiore positus non intellexit, compnratus est 
pecoribus insensatis et similis factus est eis. 
Aut ubi item legitur : JSe tracfideris Domine 
testi is animam confitentrm tibi. — Ideírt 
Trinit. ibid. pag. 600. Gabriel Naudens in Apo
logia pro viris illustribus de M agi a accusatist 
ab ista opinione Pythagoram multis vindicare 
conrendit, atque id adeo feliciter praestat, si 
JNovarri judicio stemus , tit jam pro comperto 
habeatur, prorsns Talsum esse ac fabulosuin, 
quod de Magia Pythagorae nonnulli primae no- 
tae viri absque debito examine credidere. Nos 
quidem proclivius nrteliora de tanti viri fama 
judicamus ; in re autem, quae tota pend.et ex 
Historicorum fide, cum non facile dhcernere 
possimus, quinam ex illis veriora nobis de 
Pvt bagóra narraverint, rem incertam pronun- 
ciamus, 'et in obscuro , reo potius favendum 
dicimus.

PHÖCEAÍ Máfzfziliusok. Tarquiniusnak 
Romai Királynak idejében Phocéából Tíberis 
vize torkán Olafz orfzágba érkező némelly 
Görög vitézek a’ Romaiakkal frigyet kötöttek, 
onnét Gálba felé hajóztak , ’s közel Rhódanus 
torkához Máfzfzilia városát építették. JUSTIN. 
L, 43. c. 3. 4. 5. Temporibus Tarquinii Re
gis , ex Asia Phocensium juventns , Ostio Ty* 
beris invecta amicitiam cum Romanis junxit, 
inde in ultimos Galliae sinus navibus prófécia,

M 2
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Massiliam inter Ligures et fér as gentes Gaí- 
lorum condidit. — Condita igitur Massilia est 
prope ostia Rhodani amnis. — Séd Ligures 
incrementis urbis invidentes, Graecos assiduis 
armis fatigabant. Qui pericula propulsando 
in tantura enituerunt ut victis hostibus in capti- 
vis agris multas colonias Constituerent. Ab 
hís igitur ( Graecis e Phocsea profectis Massi- 
liae conditoribus) Galli et usum vitae cultio- 
ris , deposita et mansvefacta barbaria , et agro- 
rum cultus, et urbes mcenibus cingere , didi* 
cerunt. — Parta pace, et securitate fundata, 
revertentes a Delphis Massiliensium legati , 
quo raissi munera Apollini tulerant, audierunt 
urbem Románam a Gallis captam incensam- 
que. Quam rém domi nunciatam publico fu- 
nere (luctu) Massilienses prosequti sunt, au- 
rumque et argentum public um, privatumque 
contulerunt ad explendum ponclus Gallis a qui- 
bus redemtam pacem cognoverant. Ob quod 
meritum et immunitás illis decreta , et locus 
Spectaculorum in Senatu datus , et fcedus aequo 
jure percussum.
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Rov, avagy Le Roy Professor el-befzél- 
l i , mint járt egy Oroiz hajó Spitzb^rgánál. 
A’ befzéd, Mediolánumban 1775-dik elzten- 
dőben nyomt. illy titulust viselő könyvben fog
laltatik: Scelta di apuscoli Interessanti, tradoti 
da Varié Lingue. Ezen Sceltának, avagy válo-

1



gatott Tudósíttásoknak 5-dik Szakafzában így 
tudósítt Le Roy Professor. — Urunk ezer 
hét fzáz negyven harmadik elztendejében 1743. 
Okladmkof Jeremias az Archangeli Jugoviai 
Orofz Tartományban fekvő Mesen városi ke
reskedő tengernek erefztett egy hajót tizen négy 
emberrel, a’ Spitzberga táji haláfzatra : hogy 
ott balin halakat, és tengeri hornyukat fogja
nak. Nyoltz napig helyén volt a’ dolgok a* 
hajózóknak ; de a’ kilentzedik napon Est Spit- 
bergnél a1 hajó a’ rakott jég közé fzorúlt, meg
süllyedt, sem előre nem lehetett azt mozciít- 
tani sem oldalast. Vették éfzre a’ hajó
sok a’ jövondő rettenetes vefzedelmet. A’ ta- 
nátskozás után, mivelhogy fzemek előtt volt 
a’ Spitzbergi fzáráz part, arra a’ partra négy 
embert igazítottak-ki a’ hajóból: gyalogolva 
hogy keressendk fzáüást. Az oda küldött négy 
ember nevei ezek : Himkóf E lek , és annak 
fia Himkóf János , Scharapof István , és Va
ré fin  Tódor. Hallak tudniillik, hogy azon 
a’ tájon az ellőbbeni háláfzok egy jóra való 
gúny hot építettek. Mintegy két kis mértföld- 
nyire kellett Himkóf Eleknek és a’ társainak 
lépegetni, nagy vigyázással , hogy le ne süp
pedjenek. Vittek magokkal egykis útra valót; 
víz meríttő edényt , egy zsatskó lifztet, melly 
hufz fonttal egy’ezett, egy kést, egy hólyag 
dohányt, pipát. A’ parthoz mintegy másfél 
Angliai mértföldnyire fel-találák a1 keresett 
gúnyhót. Ezen házikónak hofzfza 36 , fzéles- 
sége 32 , magassága 16. lábni volt. Találtak 
benne konyhát, kamarát, tűzhelyet kémény
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nélkül. A’ gunyhóban meg-háltak. Más nap 
korán kelvén , ’s bírt kívánván vinni társaik
nak, a’ jég közé fzorúlt hajó felé siettek; hogy 
az eleséget, és a’ fzerlzámokat ki-takaríttsák, 
és a’ hajóban maradt embereket a’ fel-talált 
házba vezessék. El* érkeztek a' parthoz, a’ 
jégre le-fzállottak; de egynéhány lépések után 
tifzta vizet fzemlélvén , látták meg-réműlve , 
fzívek nagy keserűségével, hogy az a’ jég , 
mellyen tegnap ügy járkáltak, mint valamelly 
bátoriágos hídon, öízve fzakadt, el-ment, 
és a’ hajót magával el-vitte, ’s talán el-siit- 
lyefztette. Elég az, hogy többé soha se lát
ták. Gondolkodtak búsulva, mitévők legye
nek? által látván a’ hofzfzas alkalmatlan jö
vendőt, vifzfza ballagtak a’ gúny hóba. Azt 
igazíttani kellett volna; de hol a’ fa? melíy 
Spitzbergnek azon vidéken nem terem : hol 
a’ ízerf/ám ? látták vadakat, de hol a' puska? 
Az Isteni gondviseléshez emelvén fzíveiket, 
megnézegették a’ partokat A’ tengerbe omló 
vizek, abba sok darab fákat, gyimgyomot, 
gyökereket fzoktak sodorni, a* habok pedig 
azokat a’ partokra hajtyák. Azokon botorkál
ván ’s keresgélvén, találtak hajó darabokat, 
izegekkel bővelkedő defzkákat, dorongokat, 
pántokat, kaptsokat, olly fa gyökeret-is, melly 
fzinte nyii ivra valónak láttatott lenni. A’ 
Kampós-fa gyökeret ivra tegezre alkalijjaáztat
ták késsel nyesvén azt vakarván, hajtogat
ván; de sinórral, nyíllal hamarjába fel-nem  
kéfzíthették. Azomban efzekbe jutott, hogy 
jó volna addig-is egy pár dárdát tsinálni. A’
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vasnak verésével, hegvesíttésével , fzurásra 
alkalmaztatásával sokáig veízodtek; mert tsak 
köböl állott mind az iilö mind a’ pöröly. 
Tsak ugyan el-kéfzült akár mi nagjr fáradság
gal az egy'ik dárda, ’s azonnal ki-vitték 
próbára Fehér medvére találtak, azt fzeren- 
tsésen által fzúrták , haza vitték.

A’ medve húsát eledelre kcfzílték, ’s et
ték jó izüen, az inas, fonalas réfzeit ki-vono- 
gatták mesterséges vigyázással a’ tsont és hús 
közül: hogy a’ tegezre, és ivra, nyílra, ’s 
egyéb fziikségekre lenne ofztán sinórjok, mad- 
zagjok, zsinegjeit ; arra vigyáztak más vadak 
bontásakor-is. El-kéfzítették a' hegyes nyila
kat, fel tollazták , az ivját fel-sinóroztak, ki 
ki jártak a’ dárdákkal és nyilakkal; fzarvast, 
rókát eleget ejtettek-lé; de fehér medvét nem 
többet tíznél: ezen három féle vadak húsával 
éltek, míg abban a’ Számkivetésben nyomo
rogtak. A’ sónak és kenyérnek fogytát e’ 
képpen pótólták-ki. Fel-aggatták a’ kamará- 
joknak örökös füsti közé a’ fel-bontott ’s vag
dalt vadak egynéhány darabjait. A’ füstült 
fzáraz hús tehát nékik só és kenyér helyibe 
fzolgált. Volt e/iénnyek a’ víz meríttésre, mi
dőn az a kőfzikláról tsorgott; de a hó levé- 
nek-is haiznát kellett venni. — Arról tanako
dik Roy író: mivel előzték meg a’ Skorbutot? 
nyers húsevéssel-é, mellyel néha éltek ? a’ 
Spitzbergi torma evéssel-é ? járással, keléssel, 
fzarvas vér ivással? Veregin r£ódor , az eg3r- 
gyik társok,, ki othon fzeretelt üldögélni, öfz~
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ve zsugorodott , kezét sem mozdíthatta a’ 
ízájához. Meg hóit.

A’ Számkivetett Spitzbergieknek nagy 
gondot adott az-is, hogy, hol vefzik a’ tüzet, 
ha et-alufzik : merő nedves fára tehettek fzert: 
refzelésre , Amerikai módii tűz éllyefztésre a* 
nedves fa alkalmatlan. Volt a’ kéz alatt atzély 
és kova; de büdös kő nem volt. El-végeztték 
magok közt , hogy örökös métset fognak 
tartani égve. Találtak krétát, kő port: azt 
tehát lifztel és rongyai öfzve gyúrták ; ta- 
pafztalván, hogy a’ belé kevert lifzt nélkül a’ 
zsir által fzivárkozik. Azt a’ gyúrt keveréket 
lámpás formára kénfzerítteték , meg rakták a’ 
lámpást zsírral ; találtak a’ partra vetődött tö
redékek között fzöfzt, és köteleket; azokból 
bélt egyengettek a’ lámpásba; és arra az efztre, 
ha el-találna törni az első lámpás, mást - is 
tsináltak, és kéfzfzen tartottak. Volt már te- 
hát álhatatos világok. De mivel hogy a’ kö
télből pedrett bél fogyni kezdett, ingek ga- 
tyájok rongyát fordították a' méts belére ma
goknak pedig noha a’ fzabó és varga mester
séget nem tudták; a’ fzegek Japítása , fúrása , 
hegvesíttése után, tsontokból varró töket fa
ragtak , fúrtak , véstek ; a’ bőröket áfztatás- 
sal , nyújtással, dörgöléssel el kéfzítették ; a’ 
vadak húsából ki-vonoga'ott inatskakat fonál 
fzolgálatra egyengették ; illy segítséggel egy- 
gyetlen egy késnek élivei és hegyivel menté
ket, nadrágokat, sarukat fzabtak, és várták.

Illy dolgok közt éltek; de búsultak , ál
tal nem láthatván, mire válik végtére a’ sor-
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»ok. Spitzberg a’ 77-dik és 78- clik grádils 
alatt az éjfzaki fzélességre nézve , az Orofzok- 
nál Muloy Brown nevet v isel, havas hegyek
ből álló Tartomány; fa fű nem terem benne, 
hanem hellyel közzel az oda való torma , és 
a1 mindenütt el-terjedett noha napkeletről, 
napnyugot felé 120 Angliai mértföicínyire ter
jed; délről éjfzakra 15 -re. Négy hónapig 
tart ott a' leg - hofzfzabbik nap. Tudták az 
oda fzorúlt fzegények a’ tsillagokra és a1 hold
ra vigyázván fzámlálni a’ napokat ; a’ hold 
és az úgy mondatott éjfzaki hajnal vígafztalá 
hofzfzas éjjeleket. Vefződve oltalmazták a’ 
gnnyhót a’ sok hó hullástól, hogy azt el - ne 
temesse: menydörgést tsák egyfzer hallottak. 
A’ fziikség meg - tanította őket a’ hálló tsiná- 
lásra. Foghatni ottan ha jó a’ fzerfzám, ten
geri hornyukat; de arra a’ haláfzatra , míg ott 
laktak, egy hajó sem jött elő. A ’ medve 
haldöggel, a’ fzarvas mohával él Spitzberg- 
ben. Az oda fzoríílt Orofzok örömest meg
tartották volna a’ böjtöt; de jobbára nem bír
hattak vele.

Istenre bízván ügyeket, tsak azt tárták, 
hogy meg-holt társokat majd rendre fogják 
követni. De imé véletlenül, Augustus 1 -̂ 
dik napján 1749-dik efztendoben, a’ partról 
a’ tengerre vigyázva nézvén, mefzfzire egy 
Orofz hajót fzemléltek; az ugyan el-kerűlte 
volna őket, de a’ fzél a’ gunyhó partya felé 
tartatott velek. A’ mi Remetéjink látván ér
kezéseket, póznára tekerítettek egy nagy fe
hér bort; azt táóválván feléjek fzaladtak ,
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kurjugatva örvendő jelekkel mutatták , hogy 
jámborok, és jó barátok, segítséget kértek. 
V7ették éízre az érkező hajósok, hogy a’ föl
diek hozzájok folyamodnak , közeleb tartot
tak, egybe lépvén, értekezvén, öízve ölel
keztek. A’ fzegény Remeték hamar ki-nyer- 
vén a mit kértek, meg ígérték, hogy a’ ha
jóban hazáig dolgot tefznek , othon nyoltz ru- 
-beít fognak fizetni, ha jófzágaikkal egygyiitt 
be erefztetnek. Volt Szarvas zsírból kétezer 
font zsiradékjok ; sok maradék bőrök ; meg
volt mind a’ tiz fehér medve bőr. Azokat 
nyilaikkal, dárdájikkal be rakták a’ hajóba. 
Egy iskátulyát-is faragtak, melly othon vete- 
kedést támafztoít, ha nem tanúit mester em
ber efztergájából vette-é eredetét , de nyert 
az igasság; azt teli rakták varró tővel, el-vit
ték a’ kopott kést-is. 3 zerentsésen el-érkez- 
tek Archangyal városához September 2g-dik  
napján 1749 - dik efztendoben , ezer hét fzáz 
negyven kilentzedikben ; minekutánna a’ Spitz- 
bergi pufztát hat efztendeig három hónapig 
lakták voiná. Egésségesek voltak ugyan; de 
a’ kenyér evéssel meg-nem alkudhattak, mi
vel az igen fel fzokta őket fúvni; se bort 
se pálinkát nem ihattak, tsak a’ vizet fzeret- 
ték. — Le Roy Petersburg!- Historicus Profes
sor írá ezen törtéhetet, ’s annak igaz valósá
gát könyvének egéfz Ó8 dik Levél lapjáig vé
delmezi. Ezt senki se tartsa, úgymoAd Ro
binsonodnak , avagy Robison módú mesének. 
.Robinson’ Crusoe tévelygője el - vadult fajult 
a’ Kerefzténységtől; a’ mi Spitzbergába fzo-
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rúlt haláfz embereink pedig bíztak az Istenben, 
’s a’ Religióban , ájtatos éleiben álhatalossak 
voltak.

A ’ Magyar könyvháznak 5-dik Szakaijá
ban említtém és bőven le-írám azt a’ Történe
tet, melly a’ Le Roy által ie-íratollól kiilöin- 
bözik. Amaz 1596-dikban ezer öt_fzáz ki- 
lentzven hatodikban kezdődött, ’s tsak egy 
efztendeig tartott; emez hatig, 1743-diktól 
fogva, 1749 dikig. Amaz Nova Zemlában 
ugyan, avagy Spitzbergben , a’ Hollándusok- 
kal esett; emez az Orofzokkal. Tessék az 
5 dik Szakafzt fel ütni a’ Z. betű alatt a pag, 
239 ad 299.

ROMAIAK. 1803-diknak 28-dik Mártzius- 
sában hetedik Fiús Pápa minekutánna maga 
különös Kápolnájában Sz. Misét mondott vol
na , Jó’sef M ária Tomási Kardinálist a’ Szen
tek lajstromába helyheztette , ’s a’ Cánonizá- 
tzióia felől hozott Decretumát ki-hirdette. — 
Bonaparte azt a’ két fzáz ezer Scudiból álló 
pénzt, mellyet a' Frantziák az 0 utólízori Ro
mában létekkor ottan ki-tsikartak , 7-dik Fiús 
Pápának vifzfza adatta. — Gener, Sz. C yr , 
négy Frantzia tifztektől késértetvén, 22-d ik  
Júniusban Romába érkezett, ’s az nap a’ Fr. 
követnél Cacanltnál, 23-dikban pedig a’ Pá
pa Státus Titoknokjánál Cardin, Consalvinál 
ebédelt.
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k^TOLLBERG Fridrik Leopold Gróf , a’ 
ki Protestáns vallásból nem régiben a’ Cathó- 
lica vallásra által ment, Sz. Ágoston Doctor- 
nak két nevezetes munkájit, űgvmint, a’ mel- 
üyet ez a’ régi Atya az igaz főállásról, és a" 
Catholic a Anyaszentegyház er költ si tulajdon
ságiról irt vala, sok fzép Jegyzésekkel nyom
tatásban ki-adta. Gróf Stollbergnek az erede
ti munkához tett Jegyzéseiannak nagy vi
lágosságára fzolgálnak. — E’ képpen Igor
ban, Mártzius 27-dikén a’ Hambjurgi Tudó- 
síttás , és abból a’ Magyar Kurír p. 441. A’ 
Zsidó vallást el - hagyván Arnsteirnek, Bétsi 
gazdag Zsidó kereskedőnek fia , 1803. April- 
ben kerefzteltetett-meg.

STEYER Orfzág mellyéki Vasvármegyei, 
Somogy és Baranya Vármegyei fztikölködők 
1303-ban. Ezen Vármegyékből , Mártziusig, 
mennél bellyeb’ ment az utazó annál nagyob’ 
Ínséget látott. Somogy és Baranya Várme
gyékben kukoritz.a tsuska lifztel elegyített bú
za lifztbői sütöttek kenyeret. A’ St'eyer hatá
rú Vasvármegyieknél tíz, tizen egy forinton 
ment a’ búzának mérője : az abajdotz élet sem 
volt sokkal óltsób’ : az árpának mérője he
tedfél forint árral egy’ezett, utób nyóltzadfél 
forinton-is nehezen lehetett meg - venni , a’ 
zabnak ötödfél és öt forint volt az árra. A’ 
babot nyoltz, kilentz forinton kellett meg-veti
ni mérő fzámként.
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SPANYOLOK, DÁNUSOK, FRAN- 
TZIÁK, AZ ALGIRIEKRE NÉZVE. Spa
nyol Orfzág az Algéri Déynek parantsoió kí
vánsága fzerént, 1803-diknak elejen , le-olva- 
sott, ajándék fejébe go. ezer piastert ; a’ D á - 
nus még többet. Hivattya a’ Déy Thainvil
iét Frantzia Generális Commisárius, ’s mond
ja nékem .az egéfz Világ ád ajándékot, tsak 
az első Consul az a’ ki semmit ád : noha Fran
tzia orfzágnak-is köteles fzokása volt eddig az 
ajándék adás. Thainville, a’ Déynek Bona
partéhoz adatott azon Levele tzikkelyét emle- 
geté, mellyben néki meg-igérte, hogy tőle 
semmit sem kér. Erre a’ Déy fenyegetődre 
fel pattant. Ezen történet hirévé , Párisban 
a’ tengeri hajókra iigyellö Minister két Frega- 
tot igazított Algírba, hogy onnét a’ Generális 
Commissáriist az ő famíliájával egy’iitt hoz
zák vifzfza. Alig érkeztek ezen hajók Algír
ba , a’ népnek nagygya, apraja a’ Dey palo
tájába rohant, lármázva elejbe rakta a’ jöven
dő vefzedelem ifzonyiíságát. Elő kívánta a’ 
Dey Thainvilét; kérde mi a’ fzándéka az oda 
érkezett két Fregátnak? Az úgy mond a’ Fran
tzia : hogy haza vigyen egéí'z famíliámmal egy- 
gyiitt. Hadakozni akarfz tehát velem ; monda 
a’ D éy: Thainville pedig, nem, úgymond ; 
hanem az első Consul hatalmassal , mintsem 
hogy adózásra fzánnya magát. Egy két fzó 
vállás után, monda a* Déy. Légyen úgy. Az 
első Consul semmit se fizessen, békével aka
rok vele élni: írj hozzá, ’s tudósítsd arról, 
hogy le-mondok fzándékomról. A’ Frantzia
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hivatalból i tudosíttó Levél foerént így lett vé
ge a’ tzivódásnak. A’ Nép Tháinviilét örven
dezve és tifzt&íségesen a’ fzállására késérte. — 
A ’ SPANYOL Királyról az a’ hír futott, hogy 
némelly Papi. jófzágokat és Kalastromokat el- 
töríott; még pedig a’ R. Pápa hírével. Ar 
Romai Tudosíttás ezt a’ hírt meg-tzáfolta. Az 
Algir inek döbbeni tetteiiről lásd Mkhaz 20- 
dik Sz. pag. 3.

Schier Ferentznek nagy tudományi! Au- 
gufztiniánusnak , Mátyás K. Budai nevezetes 
könyvházáról írt. könyve, új nyomtatással ada- 
tott-ki 1799-dikében Bétsben. Dissertatio de 
Regice Südens is Bibliothecce Matth* ce Corvi- 
ni ortu, lapsu, interitu , et reliquiis.

SEBASTIÁNI. Midőn az első Consul- 
nak rendelése fzerént Sebastiani Frantzia Ober
ster Levantét, az Ásiai és Afrikai Török par
tokat meg-látogatná más egy tsalfa Sebastiáni 
az Európai Török Tartományokban kóborlott, 
’s magát a’ Frantzia Oberster Sebástiáninak 
adta-ki, mondván, hogy a’ volna reá bizva, 
hogy az Európai Török tartományokat járja- 
bé , a’ fziikséges dolgokat jegyezze-fel, és küld
je Párisba. Értésére esvén a’ dolog az első 
Consulnak, jelentést tétetett a’ portánál, és a" 
tsalfa Sebastiáninak el fogatását Kívánta. A’ 
mi már véghez-is ment. Hertzeg Ipsilá^di el
fogatta Oláh orfzágban, ’s ugyan ez az a’ Se- 
bástiáni, ki mint fogoly Bordélyén kerefziiíl 
hozattatctt.

SOPHIA Sz. Szűz Szent Sophia Martyrt 
így említi! a’ R. Martyrologium 30. Április.
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Firmi in Piceno Sanctas Sophias Virginis et 
Martyris: Az fzent özvegy Sophiát pedig 30- 
dik Septemberben : Ibidem (Romae) Sanctae 
Sophflae Viduae matris Sanctarum Virginum 
Fidei, Spei, et Charitatis. Az örök meg-' 
testesült Betseségnek ( Sophiae) tifzteletére 
építtetett a’ Konstántzinápolyi, Világ ízerte 
nevezetes Sophia nevű Templom. Lásd an
nak elöbbenyi ’s mostanyi állapottyáról a’ M. 
Könyvház íg -d ik  Szakafzát titulo Seraill 
pag. 137.

SZÉKI SOSS Márton orvos Doctor, és 
N. belső Szolnok Vármegye Physicussa , illy 
könyvét hirdelé-ki : Természeti Geográfia ; 
’s igére, hogy Kolosvári nyomtatással 1803- 
diknak. Juliussától fogva el-kéfzül mind a1 
két Darabja. Az elsőben, a’ Bevezetés után, 
ír a’ Geográfia nemeiről és tárgyairól. Euró
páról, Ásiaról, Afrikáról, Amerikáról, In- 
doaustriáliáról, Tengerekről, Zónákról, Klí
mákról. A1 Világ isméretinek históriájáról ; 
a1 főidről, fzigetekről, ’s a’ t. .. Al 2-dik 
Darabban A' Hegyekről, Vizekről, Vallá
sokról, 's a’ t. Az ö Terméfzeti Geográfiá
járól igy int a’ Híradásban Sóos orvos Doctor 
Úr: A’ Magyar nyelven még egéfzen esméret- 
len ez a’ tudomány. Lásd 1. a’ Terméfzetiek- 
ről, avagy a1 M agyar Fisikát Newton T a
nítványinak nyomdoka fzerént. Poson. Län
derer 1303. vagy 1777. Lásd Z. M agyar 
Könyvház 4. Szakafz Länderer. Poson. 1803- 
diktól fogva, és Trattner Pest. 1703 diktól 
fogva, eddig 2 1. Szakaíz öfzveségesen ki-nyom-
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láttatott. A’ 22-dik Szakafz tsak nem te ljes
séggel el-kéfzűlt, a’jelenvaló tudniillik , melly- 
nek ez az Eleje: Némelly nevezetes emberek
ről i%-dik Betti rend.

SCHWE1TZEREK , vagy Helvetusok 
1803-dikban. A’ Schweitzer ki-'Seb’ Kantonok 
levelek által meg - köfzönték Bonaparténak 
mint első Consulnak , hogy a’ fzabadságot, 
mástól nem függést vifzfza fzerezte közikbe. 
Az Úri Kantonnak így felelt: Polgár Landman 
( Afri) és ezen Kánton nagy Tanátsának min
den Tagjai! A’ m:t Leveleitekben nékem ír
tatok, az engem igen meg illetett. Én a' köz
benjárás Actáji állal titetket nagy fzerentsét- 
lenségtol megmenteni, és veletek nagy jót 
tenni kívántam. Tsak boldogíttsátok forgott 
fzemem előtt. Felejkezzetek már-el minden 
egymásközött való egyenetlenségről. Legye
tek egy néppé. Én leg fontosab’ igyekezetim 
k-özé fzámlálom azt véghez vinni, hogy az a’ 
barátság, melly titeket sok fzázadoktól fogva 
a’ Frantzia nemzethez tsatolva tartott, ezu- 
tán-is sértődés nélkül maradjon Kantonokat 
minden rá következhető Ínségekből ki ragadom 
’s a’ t. Az Vnteri’aldéniekhez ez volt Bona
parte felelete: Polgárok! Fz a’ nevezet: A * 
Teli gyermekei szabadságoknak viszsza állít- 
tója , betsesseb’ előttem mint a’ leg-fzeb’ gyö- 
zödelem közben járásom Áctaiban tsák a’ ti 
boldogságtok forgott fzemeim előtt. Midőn 
Deputátusaitokkal dolgoztam , nem más, ha
nem Helvet Swajtzer hazafi voltam. Felej
tsétek - el régi egyenetlenségieket. Szívemen

%
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fekízik boldogulástok. — 's a’ t* A’ Schwi- 
tz i  Kántonbeiiekhez Bonaparte váJaf’za. Hat
hatós örömömre fzolgált az a’ fzempillantat, 
midőn értésemre esett , hogy Ti a’ közben já
rás Adat által boldogokká lettetek. Most ket
tőre van fzükségtek : t. i. hogy egyenetlen- 
ségteket felejtsétek-el, és egy’esek Jegyetek. 
Én állandó barátotok fogok lenni. — Május 
jóikén a’ Schiveitzerek az első Cosulné fzá- 
mára fzep jó fajta teheneket útnak indítottak 
Frantzia orfzág felé, Sz. Cioudba : a’ hol az 
első Consulrié Schweitzer módú tehén majort 
építtetett. Azomban Május elején teli volt 
Helvetzia Frantzia Generálisokkal kiknek Le- 
courhe , Klein , Kap az első Consul Adjutánsa. 
Kap azért küldetett, hogy a’ Schweitzerek , 
ha a’ fziikség kívánnya , állítsanak egy vagy 
töb’ Regementet a’ Frantzia Respubüca fzoí- 
gálattyára. — Bonapartének a’ Schweitzerek- 
hez , ezen Acták előtt fzóllott proclamátzió- 
ját, lásd Mkház 20 dik Szakaijában tit. Bo
naparte a pag. «4.

SCHOTT GÁSPÁR. Ezen nagy tudá- 
kosról lásd a’ Mkház 5-dik Szakafzát a p. 200. 
Lásd ezen titulust viselő könyvet-is Bernardi 
e Comit. de Zamagna Ragusini —- Navis Aeria 
— Edidit, Praefatus est, Appendices adjecit 
JVlichael Painter Ung. Sopron. mine 1803- 
tio Praepositus Infulatus B. M. V. de Rátoth.) 
Vienne 1784* Praefationis pag. XV7!. de Gasp. 
Schott. Anno 1658- GASP. SCHOTTUS. S. 
I. Kircheri quondam Romáé discipuius. Mag. 
universal, nat. et art. Herbipoli. 4 P. 3. L, 5*

N
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Syntagmate 3. Erotema : Utrum navigari pos- 
sit inaére?  sic concludit: Quod autem apud 
nos prope terram, aut in media aeris regione 
prope aut supra nubes, et universaJiter intra 
sphaeram aeris nostri fceculenti et crassi, non 
possit instituti similis navigatio, causa est, 
quia deest materia illa cethcrea, qua navis 
constructa repleatur. ( Garnerinnek a1 Berlini 
levegőben tett hajózásáról lásd ezen 22-dik 
Szakafzt tit. Garnering) Ugyan azon Schottus 
Gáspáré ama könyv-is melly illy titulussal je
leskedik : Joco Se riorum Naturce et artis , sí
vé Magiee naturális Centurice trés. Accessit 
( a  pag. 307. Athanasii Kircheri Diatribe de 
prodigiosis crucibus ab ipso authore ad Gá
spáréin Schottum missa) Ezen Könyvből p. 
o. pag* 31. Fortassis non alia arte quam per 
ocultus meatus ac tubos e specu subterraneo 
ad óra usquae statusé ductos , loquebatur olirn 
famosum illud caput, quod ^Albertus Magnus 
fabricasse dicitur. Exhibet P. Athanasius Ki- 
raherus in celebri suo Musaeo statuam B. M. 
Virginis Deiparas, quse locum lustrantibus % 
et aures ad os statusé applicantibus varia re- 
sponsa dat: non alio artificio , quam quod e 
spatio satis remoto occultus tubus ad os sta
tusé ducitur, cujus initio ipse Auctor, aut 
alius secreti conscius, os applicans submissa 
voce insusurrat, et quid quid insusftrratum 
est, os statusé in audientis aures eructat. Ita 
Schott. Centuria 1. Propos. 34. in Annotatio- 
ne. Idem ibid Prop. 37* Pag* 33* Ut annu
lus in vitro saltet ad sonum tjrrnpani, aut
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instrumenti musici. Historio quidam Vene- 
tus , teste Cardano , tale aliquando exhíbuit 
ludicrum Spectaculum : Vitrum exposuit in 
theatro spectatoribus, in quod arinulum immi- 
sit : qui sua sponte, quoties id expeterent 
Spectatores , aut vellet histrio , saltitabat. Hic 
autem astus hac ratione peragebatur: Subti- 
lis capillus mulieris, qui a procul stantibus 
non poterat dignosci , annulo alligatus erat 
ad unam extremitatom , ad alteram verő extre- 
mitatem histrionis digito. Cum ergo saitan- 
dum esset annulo, digitos historio motitabat; 
quibus motis simul annulus all'gatus mooeba- 
tur in vitro; procul stantibus capillum non 
videntibtis. Fucum insuper subtili commento 
tegebat histrio. Hic annulus , ajebat, no sal
tat, nisi tympanum pulsem meis digitis quam- 
diu igitur pulsabat, annulus saltabat: cessan- 
te pulsu cessabat saltatio. Centur. 1. prop. 39 
p. 34. Ovum ut in a'ére ascendat sponte. 
Ovum evacuatum imple rore Majali, foramen- 
que occlude. Impletum soli meridiano ac va- 
lido expone in loco aprico Rlevabitur paula
tim, et in aére haereb t. — Si tabulae in ca- 
naiiculum apertum excavatae ad ovi capacita- 
tem id applicueris. farilius ascendet. —■ Ne
hány fzáz illy kérdéseket ’s feleleteket végez
vén Schott Gáspár, Kirchernek a' tsudálatos 
kerefztekröl írt könyvét adja elé. Azf a’ köny
vet s a* tsudálatos kerefzteket említtém a’ 14- 
dik Szakafzban. tit. SPlNA. a pag. 325. A’ 
JOCO SERIORUM, es a’ Natürliches Zau
berbuch könyvekből hofzfzas tudosíttás vagyon

N s
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a’ MS, Mhh. 322 , és 323-dik könyvében az 
úgy mondatott Vili. M S. Szakafzban in 4.

SCHOTTUS András. Nem egyfzer em- 
líttém ezen nagy tudományé Jesuita deákká 
tett, ’s bölts Jelölésekkel fel-ékesített Fótzius- 
sát* Példa lehet a’ végre tsak ezen 22-dik  
Szakafzban-is, titulo György. Mihály Trini- 
tárius ötét illy fzókkal magafztailya. Andreas 
Schottus Antverpiensis, societatis Jesu exi- 
mium decus, e t, ut justus Lipsius ajebat, 
publico commodo natus; in Hispánia Madriti, 
atque Compluti primum, post Toleti atque 
Salmanticae, studio literarum, maximé Grae- 
carum , daruit tandem in Caesaraugustana Scho- 
la Graecam eruditionem et Rhetoricam glorio
se docuit. Múlta docte , dilucideque scripsit. 
Consule Valerium Andreám, et Franciscum 
Survertium in ejus vita* Societati, ex voto , 
pro patriae salutae emisso, traditus anno 1386. 
composuit vitas Jacobi Laynez , B. Francisci 
Boirgice j Alphonsi Salmeronis , et Bibliothe- 
cam Hispanam nomine Authoris Peregrini. Ei
dern magna ex parte debetur Collectio Scri- 
ptorum rerum Hispanicarum in Hispánia Illu- 
strata  ,* quin et Latina Photii Bibliotheca, 
eruditis exposita Scholiis. Dialogos etiam de • 
Numis Veterum Antonii Augustini, Gasparis 
Barrarii censuram Annianorum Scriptorum La- 
tinas ipse fecit. Decern quoque fa&iigerati 
Antonii Dialogis undecimum addidit de prisca 
religione ac diis gentium : Demum Novi 7>- , 
stamenti Artagia collegit: ac explicuit. — A 
inelly, Valerius Andrást és Suwert Ferentzet
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itt említt Mihály Trinitarius pag. 233., azok
ról pag. 303 imégyen hozakodik elő: Biblio- 
theca Germaniae inferioris , seu Belgiea, aut 
de Belgis vita scriptisque Claris. Authore. Va
lerio Andrea, viro sane egregio , variaque 
Litteratura excultissimo. Lovanii Juris Pro- 
fessore. Edit. t ó -3. item 1643. Opus elegáns, 
modestum , et cum pietate ac prudentia cri- 
ticum,; Idem p. 305. Bibliothea Germaniae 
infer, sub inscriptione Athenarum Belgicarum, 
seu' de v í f í s  doctrina illustribus authore Fran
cisco Schwertio. Antverpiae 1628* in föl. 
SCWERT1US Antverpiae natus esc an. 1367, 
ante Valerium Andreám. írtak ezekeken kí
vül a’ Német Alföldi Tudósokról, Mirceus =  
le Mire Aubert : Flogia illustrium Belgii 
Scriptorum. Az Antverpiai Megyében Gene
rális Vicárius méltóságot viselt. 1640-ben  
fzóllíttatott-ki az életből: ditséretét meg-írá 
a’ most errdített Valerius András,, az ö Bel
gica nevű Bibliothécájában. Miroeus illy ne
vű könyveket írt a’ többi között: Vita Justi 
Lipsii: Origines Monasteriorum Benedictino- 
rum : Carthusianorum , ordinum Equestrium, 
Carmelitanorum , Augustinianorum , et Cano- 
nicorum Regularium S. Augustini. Chronicon 
Ordinis Praemonstratenses , Cisterciensis , Be- 
nedictinum. De Collegiis Canonicorum: De 
Congregationibus Clericorum in coramuni vi- 
ventium: Notitia  Episcopatuum Orbis. — 
A’ Német alföldi írókról SANDER Antal-is, 
De scr/ptoribus Flandriáé: SANDER Antal 
e* képpen ditséri M. Trinitárius: Lit. B. pag.

N  3
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505. Antonius Sander Lovanii Sacras Literas 
didicit, et Presbyter ordinatus Parochus Gan- 
davensis fuir , et Canon icüs Jprensis. Vir do- 
ctrina , et zelo Fidei praeclarus, valdeque Soli- 
citus pro Conversione haereticorum, maximé 
Anabaptistarum. Praeter B-bliuthecam alia et- 
iam opera ligata et soluta oratione conscripsit 
1. Flandria illustrata. 2. Elogia Cardmalium. 
3. De Claris Amoniis, 4. Apologia Flandriáé, 

De Gan lavensibus fama Claris. Obiit circa 
an Ch. 1650 Val r us Andreas, qui ex ejus 
operibus non pauca debbavit, ejusdem elo- 
sáum attexuit. ( Fzeket Schott András írási- 
nak említtése alkalmatosságával, kit az emlí
tett Belgioui írók meg-ditsértek )

SALVIÁNUS Mafzfziliai Pap, írt Urunk 
440-dike után az Isteni gondviselésről, és a’ 
Clericusok fösvénysége ellen. Daude S. I. Hi
stóriáé Universalis Tom. 2. pagina 894 Sal- 
vianus Presbyter Massiliensis, Pátriám dicitur 
habuisse coloniam Agrippinam : daruit ab an
no 440. Treviris diu vixit. Connubio jun- 
etus , suscepta fiiia, relicto natali solo, in 
Viennensi Provincia clero adjunctus est. Scrip- 
sit Libros septem de Providentia et Guberna- 
tione Dei Epistolas novem ad Salonium Epi- 
scopum , et L. adversus avaritiam Clcricorum, 

ím' egynéhány igeji:
L. 4. de Gubern, Nem tsuda, Aa min

dennap nehezeb tsapásokat fzenvedünk, kik 
mindennap rofzízabbak vagyunk, Nihil jfaque # 
mirum est, si deteriora quotidie patimur, quí 
quotidie deteriores sumus — JVlinora patitíiur,
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qium meremur. Ibid. A ’ Száf/.ok nemzete 
vaé , a’ Frankóké hitetlen , a’ Gepidáké em
bertelen , az ‘Hunnusoké fzemtelen. Gens 
Saxonum fera est, Francorum infidelis, Ge- 
piáarum inhumana, Hunnorum impudica.

L. 5. de Gubern* Nints az eretnekeknek 
jó Ilitek ; még-is tellyes Isteni fzeretetnek tar- 
tyák az 6 vallásokat. Mikép’ fognak azért 
ítélet napján meg biintettetni; tsak az ítélő 
B íto tudja. Quarnvis non habeant rectam fi- 
dem, illi tarnen hoc perfectam Dei aestimant 
rharitatem. Qualiter pro hoc ipso falsae opi- 
nionis errore in die judicii puniendi sint, mil- 
lus potest scire, nisi Judex.

Ibid. Ki az a1 kit mások boldogsága ne 
kínozzon ? — Meg-nem elégfzik némelly em
ber maga boldogságával , hanem azt kíván- 
nya , hogy mások boldogtalanokká vállyanak. 
Hlyen az irigység. — Cui non prosperitás alie- 
na supplicium est? quis non bonum alteriu* 
malum suum credit ? Cui ita sufficit felicitas 
sua, ut etiam alium velit esse felicem'í No
vum et inaestimabile nunc in plurimis malum 
est. Parum alicui est, si ipse sit felix, nisi 
alter fuerit infelix.

L. 6. de Gubern. Senki se bölts más va
lóságosan, hanem tsak a’ ki igazán jó. Néma 
vere sapiens, nisi qui verő bonus.

Ibid. Nequaquam úti meremur prosperis, 
quia non corrigimur adversis.

SKLENÁR , a’ néhai Társaságnak nagy 
érdemű tagja , annak el - múlása után Poson- 
ban ékesen fzóllásra taníttó Mester volt, ’s a’

N 4
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Morva iákról írt munkán kívül, gyönyörű ver
sel deákiíl , a’ Batthyáni fő Rendű nemzet fze- 
rnéllyeit egéfzen a’ Battyáni Cardinális Prímá
sig magasztalva le írá illy titulust viselő köny
vel , Origó et Genealógia ; illustris Hat
ty  anianorum Stirpis a Georgio Sklenár Fo- 
sonii 1778 Battyáni Ferentzről pag. 45.

Quis mihi Pierlis mine fontibus irriget óra?
Vena ut Francisco dignaque parque fluat B. 

berenfz, B. Boldisár fia volt: ez előfzör 
Báró , azután Grófi méltóságra emeltetett. 
Frröl a’ Ferentzről Stolee György Lavanti 
Püspök, Levelei, edit. Víenn. 1758. fzép 
ditsérettel emlékeznek, pag. 167. Georg. Stob. 
Epis. Lav. ad Franciscum Batthianum Ba- 
ronem

Litterae me tuae bifariam affecerunt; dolo
re quidem propter acceptam ab Hungaris per- 
duellibus cladem ; voluptate verő propter tuam 
in fide constantiam. Quamquam eo major fűit 
dolore voluptas, quo praestantior est fortuna 
virtus , cujus hac rernm tempestate sigmim tu 
prae caeteris evidentissimum subtulisti. Rara 
profecto virtus, potuisse transgredi et non es
se transgressum , praesertim in medio natio- 
nis pravae. —* Quid igitur probibet te rosam 
dicere inter Spinas pulcherrimam ? Itaque tibi 
non tam condoleo de villis exustis, quamquam 
et hoc facio, quam gratulor, quod jteritura 
potius amittere, quam fidem volueris. Opti- 
mam sane partem elegisti, qua aliquando et 
amissa recuperabis, et amissas meliora reci- 
pies. V x  autem perfidis* quorum Deus ultor
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érit acerrimus. — — Rebellare rapere, va- 
stare poterunt perdue]Jes ; regnare , possidere, 
frui non poterunt finis illorum interims est. 
Et turca ipse , cujus nunc protectioni confidit 
Stephanus B o tik a i, rebelbonis auctor , ita 
ipsum , ejusqne sequaces proteget, sicut pro- 
tegere sólet ciconia ranas. iS'ostrates arrissio 
ne Fiirstenfeldii , vicinisque incendiis excitati, 
reprimendo hosti strenuam dánt operám , c<>- 
gunt militem , ceteraque pallia; defendendae 
necessaria prospiciunt. Séd haec omnia rectius, 
rnehusque fient , ubi P: inceps Ferdinandus 
Praga redierit , quem intra biduum adfore 
speramus. Tunc et illa , quae dcfendendi tűi 
causa postulasti , diligentissime curabo. Fal- 
maburgi pridie Id. Junii <605. — Bo^skauiak 
Máriához Austria Fejedelméhez írt könyörgé
sét, hogy igazittsa-el a’ békesség kötését, 
említtém az Anyafzentegyh. Tört. 28 dik Köny
vében §. 12. p. 18* 19. 4-dik Szakafz. Kolos- 
váratt 1788*

SPALANZANí Lázár Abbate. Párisban 
a’ Terméfzetieket illető dolgok Professora volt; 
az előtt pedig Reggióban és Modenában. írt 
az étkek eméfztetérői, a’ békákról, a’ dene
vérekről, és az Apennin hegyeken , ’s mind a’ 
két Siciliában végzett utazásiról. Viaggi alle 
due Sicilie, e in alcune parti deli Apennin!. 
\7 72. Ezen munkája Németre-is fordíttatott. 
Sok és vigyázásra méltó ezen munkáiban a* 
Geológiához , és Mineralógiához tartozandó 
Efzre vétel. 1790-ben, életének 71-dikében 
halt meg.
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SYROPULUS Silvester, nem egygye- 
Siilt ,Görög vallásit. Minekutánna a’ Floren* 
tziai Gyűlésben meg-lett Deák és Grog Egy
házi Egy gy ességnek tulajdon nevét alaja irta 
volna ; de tettető fzíneskedéssel , Görög ha
zájába vilzfza térvén , meg-írá hazug és mér* 
ges tollal a’ Florentziai gyűlésnek históriáját. 
Azt görög nyélből még hazugabban deákra for- 
díttá Creygthon Angi. eretnek ember, ’s Há
gában kí-nvomtatá lóón-ban. M. Trin. Histó
riám ConciLii Florentini Syropulus sublesta 
fide, et acerbissimo in Latinos animo Greece 
exaravit, quam mendaciorem reddidit Rober- 
tus Creygthonus Angiushaeriticus, cjui corru- 
ptissime earn in Latinum convertit, et plenis 
nequitia Notts ampiius infectam edidit Greece 
ac Latiné Hapfae Üomitis. an. 1660. — Az 
Anyaszent egy ház Történetinek 3-dik Reize- 
ben avagy Szakafzában le írám a’ Ferráriai és 
Florentzia közönséges gjűilést, melly 1438- 
dikban kezdődött 4-dik Éugenius, Albert, Pa- 
leolog. János Ts. idejében 24-dik könyv, a § 
19. pag. 177.

SYLVESTER DE LA VAL. Frantzia 
Capucinis. Illy titulusokat viselő könyveket 
adott k i: Justce magnitudines Ecclesia: R o- 
manóé , contra ímpietatem illorum , qui Pápám 
vocant novum Antichristum. Pictavii an. 1611. 
Contra errores Vignerii lidinistri Plesiehsis. 
Parisiis i6og. Ez az Apostoli lelkű ember be 
adott méreggel öletett - meg az eretnekektől, 
töió-dikban.
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SUGEHIUS , Sz. Diénesi Apátur , Abb. 
S. Dionysii írt Urunk, l 137 - dik ezer fzáz har- 
mintz hetedik után, mind 6 dik, mind 7-dik 
Lajosnak Frantzia Királyoknak életekről: amaz 
Crassus , emez cogiiomine Junior volt. Petav . 
Rationar. L. 8« c. 22. pag. 56t. — Mich. 
Trinit. Sugerlus in vita Ludovici 6-ti Fran- 
corum Regis. 8. Chrotildis Regínae gioriosam 
dormitionein referens haec dic-it : Trigesimo 
die vocationis suae secundum Apostolom inun- 
cta a 8acerdot-bus oleo Sancto, et sacri cor
poris et sangvinis Christi percepto viatico , in 
confessione S. Trinitatis corpus exuit : Q Ex 
quo aliisque exernpÜs infertur: olirn extremam 
Unctionem Viatico praemitti solitam ) Cur au- 
tem mos ilie mutatus sit circa ann. 1212, ita 
explicat MabiUon. Falsa haec vulgo animos 
eo ternpore invasit persvasio: non amplius, 
post susceptam semei infirmorum unctionem, 
licere uxoritas, si consaluissenty ad opus con
jugate reverti. Quae, prosequitur M abil. Quae 
superstitio ad alia erroris capita sensim pro- 
lapsa effecit, ut Unctioni Viaticum praemitte- 
retur. Unde Unctio haec, EXTREMA ap- 
pellari coepit prope finem sec.uli 12 -m i, vel 
prope initium 13-tii.
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T.

T o MÁSI. MÁLTHAÍ NAGY MESTER.
1303. Mártz elején. Mivelhogy RUSPOLI, ki
ről a’ Mkház 21-dik Szakáfzában emlékezett 
volt, einem fogadta a” Máltai Nagy Mesterségre 
lett válafztátását, ö Szentsége Tomásit nevez
te arra a’ méltóságra. Toskánai Királynak el
ső Lajosnak , Tomási £zt az ő neveztetését 
levél által jelentette - meg , ’s a’ jelentő leve
lét ö Felségének Lapatelli által adatta-bé, 
ki a' Máltai vitézek jófzágira vigyázó Tifzt, 
(j Kompthur, Commenthurer, Commendator) 
Tomási a’ Florentzíai földön Cortónában fzil
letett 1731-dikben, életének 12-dik efztende- 
jében Málth iba fzakadt az akkori nagy Mester
hez Pintóhoz, mint Page, avagy udvari ina- 
sotska Üdővel tengeri hajós külömbféle mél
tóságokra magafztaltatott, 's végtére a' Máltai 
Rendnek egy Lineás hajójában fo Tifzti hiva
talra állíttatott , melly hivatalban 40. efzten- 
döt tőltött-el 1784 ben Leopold Toskánai fö 
Hertzeg Tamásit nevezte az. ő Ministerének 
Málthában. Az ö fo Mesteri méltóságára lett 
nevezetesé után azonnal, Bussy Commendá- 
tort, ki néki a’ neveztetés Brevéjét avagy Pá
pai Levelét bé-nyújtotta, tulajdon Lajc înan- 
tyává, ’s Commissáriussává tette, a’ végre, 
hogy Málthát által vegye, 's az ö nevével ab
ba magát bé helyheztesse. 21-dik Februarius- 
ban fel is kéfzült Siciliai Messinában arra az 
által vételre Bussy Commissárius. Akkor-is



az Anglusok kezeben volt Málta, ’s a’ körü
lötte fekvő Neápolitánusoknak a’ bé - járást 
tsak úgy engedték-meg, bogy ki ’s bé kevés 
fzámmal járkálíyanoK. B u ssj a’ Pápai Stá
tusban régi Olafz famíliából eredetű.

TRAVÁJNKORIAK Napkeleti Indiában. 
Minekutánna Xavérius a’ Puraváiakat, efz- 
tendőnél továb forogván nálak , tanítván, ke- 
refztelvén , canacápolokat, avagy hypodiáco- 
nusokat, vagy Licentziátusokat rendelvén kö- 
zikbe , jó karba állította volna ötét a" Traván- 
kori AJarói nép, könyörgő követek által ma
gához hívta. Xaverium ad se baptismi causa 
per supplices nuncios ac litteras evocant. El
érkezett hozzájok, ’s helyről helyre gyalog , 
tarifznya nélkül járván , egy hónap alatt tíz 
ezer embernél többet édesített Christusboz. 
JMafei. L. 12. Hist. Indic. pag. 260. lile pro- 
fectus , eodem et institutionis et peregrinatio- 
nis ordine (pedes et sine sacculo semper et 
pera ) plus decem hominum millia vertente 
rnense ad-Christum adjunxit. — A ’ Travan- 
kori mostani Kerefztenvségről lásd Paulinus 
Carmelita bővséges tudosíttását a’ Mkház I l 
dik Szakafzában a’ 144-dik levéltől fogva a’ 
146-dikig Tomco Marnavits. lily nevű köny
vet írt: Re gice Sanct itat is Illír icance Foecun- 
ditas a Joan. Tomco Marnavitio Bosnensi edit. 
Komáé 1630. Könyvében ezek foglaltatnak a* 
Szent név alatt : Artemia Szűz Constantin 
Ts. Constantzia Szűz. Cyrilla. E.rsébet Imre. 
Adorián , Irene, Iván, Licinia, Margit, Me
trophanes, Plácidia, Qvirin,, Sabba István



Király. Triphónia. Sz. Láfzló. (Lásd Bollán- 
dust a’ Szentek életéről ) Tomco a’ bémuta- 
tó levélben Barberin Cardinál ditséreti közt, 
kófzöiu azt-is, hogy Pázmán Pétert a Kárdi- 
nálissagra segítté. Vngaricae Ecclesiae praesi- 
dium , Hung. Eccl. summum Antistitem, Pe
trám Pazmanum, inter eminentissimos sacri 
Senatus Patres te agente imprimis veneratur 
Ungaria. — Tomco Marnavits Bósnyai Püs
pökké lett 1631-ben: 1632 dikben pedig Csor
nai Prépostá tétetett. Vide P ray  in Episco-« 
pl : Bosnensibus; pag. 438.
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U.v.
V ÁRI ÉS VÁROSI DÜLEDÉKIEK. A*

Paraditsomi pufztulás uián leg - fzörnyeb’ volt 
a’ Vízözön által lett Ts az egéfz földi világot 
diiledékké változtató pufztulás. Abban mind 
ember, mind marha; kivévén a* Bárkában lé 
vőket , el-vefzett minden épületekkel egy’ütt. 
l. PETRI, c. 3. v. 21. In qua (arca N oé) 
pauciy idest octo animae salvce factce sunt 
per aquam 2: PETRí c. 3. v. 3 Venient in 
novissimis diebus in deceptione illusores , jux - 
ta proprias conrupiscentias ambulantes. v. 4. 
D icentes: ubi est prom issio , aut adventus 
ejus ? ex quo enim patres dormierunt, dmnia 
sic perseverant ab initio creatures, v. 5. La
tét enim eos hoc volentes , quod cceli erant 
prius , et terra , de aqua et per aquam consi
s t e d  D ei verba: v. 6. Per queeilletunc mnn-



V Á R I  D Ü L E D E K I E K . 207

dús aqua inundatus periit. Bábilon tornya és 
városa építtöji mi nyomorgó düledikiekké vál
tak, láthatni a’ Régi Jeles Épületekről írt 3- 
dik könyvben, a’ hol Bábilon tornya, és a* 
4 dikben, a’ hol Bábilon és Ninive romlott 
állapottyáról hoizfzas tudósíttás adatik. Ugyan 
azon Régi Jeles Épületekről írt munkának 3- 
dik könyve az Egyiptasi; tsudálatos h egy tor
nyokról, sugaras magas írott ofzlopiról, tem
plomiról ’s más épületiről ’s azoknak düledé
keiről bővségesen tudósítt. —■ A’7-dik könyv- 
ben a’ Jerusálemi Templom méltósága és pu 
tulása adatik elé: mellyről az Anya ízen tégy - 
ház Történeteiről ír 1. Szakafz, 2-dik könyve- 
is hofzfzasan emlékezik a pag. 37. A’ Rhó- 
dusi temérdek ofzlop, a bálványo/ó , Trója , 
Athenae, Cárthágo mind ki-vefztek.

Quid Pandioniae nunc sunt nis; nőmén 
Athenae?

Deme Poetarum nomina, Troja quid eft?
Hoscius.

Schiras , úgymond a’ Mkház 2-dik Sza. 
kafzában , a’ 77 - dik könyvben Niebuhr p. 
396. Persiai kerített város : ahoz közel fekfzik 
Persepolis, régi roppant épületéi helység; de 
mar merő diiledék. Álló magányos maradék 
ofzlopjait, ’s más nyomdokjait, felibe még 
meg-maradt írott falait rajzolattyaival fzem- 
elejbe állíttya Niebuhr. Az Egyiptusi Thebe 
város romladékit lásd Mkház 3-dik Szakaíz, 
86-dik könyv. p. 122. Pocoq fzerént : Balbek 
vagy Heliopolis maradványit ugyan azon Ize
ként Mkh. 3-dik Szak. 148 dik könyv. p. 338,
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* Mi volt, mire változott Mexico le - írá So
lis ; a’ mint a’ Mkház első Szakafzfza az 5-dik 
könvvben mutattya pag. 50. A’ Perui régi 
nevezetes épületek’ mo t-is tsudalatos marad* 
ványit méltó fzemlélni a’ Mkház 7 - dik Sza
kalgában tit. P. Payer Farkas pag. 2g. 29. 
’s a’ t. Bolgári városának álméikodató ma
radványt mutogattya Lepechin írván Volga 
mellyéki utazásiról. Mkház 87-dik könyv. pag. 
141. 3-d ik  Szakaí’z. Mi tsudálatosak voltak 
Zsigmond Ts. Király Budai épületi , lásd 
Mkház 9-dik Szak. tit. Vindeck pag. *298. Mi
re változta«, a’ Fehérvári, Efztergomi ’s e- 
gyéb Morfzági roppant Várakkal \s Városok- 
égy’ütt í foháfzkodva fzemiéllyiik. A’ Tatár, 
és Török járáskor igen sok fzép Magyar vá
rok és Templomok el - pufztultak. Szomorú 
fzívvel vetünk fzemeí nemellyek maradékira 
most-is. Szepes Vármegyének néhai roppant 
hegyen fekvő várát, vagy a’ C arp , vagy a’ 
Gepida nevű nemzet építette A’ Tatárjárás
kor, mikor hamarjában a’ Folyamatkö nevű 
hegyek közé Léton falván túl kellett 1242-ben 
futamodni elüttök, épségben maradt, oliy erős 
volt! Midőn Robort Károly Trentséni Máté 
támadásakor a’ velzedelem előtt fzaladásra ven
né a’ dolgot, Szepes vára volt a' folyamat 
helye 1312-dikben. Giskra ugyan azt tj -̂fog-

ÍIO&

* PÁLM1RA Városok felséges maradványit la d 
Görög és Kerekes Syriát illető Mappáján. Ugyan 
ottan Amon, Moáb 's más el-pusztult tartomá
nyokat,

laka ,



lalta , de Őtet Hunyadi János onnét ki-verte. 
A1 Szepesi Grófokról-a’ Zápolyiakra jutott; 
’s Zápolya Jánös Király abban fziiletett. Azok
ról a’ Fiscusra , éttől a’ Thurzo famíliára, 
emettől Báthori ‘Andrásra, utób’ a’ Csáki Gró
fokra jutott 1613-ban midőn Thurzo Kristóf, 
kit Pázmán Péter térített a’ Cátholikus hitre, 
Xylandernek (Holtzmannak) Szepes várallyai 
Prédikátc nak kezében ki eskiinne a’ Káthoii- 
kus vallásból, és a’ Luteránússágat* vállalná*- 
fel ismét Szepes Várban, a’ reá következett 
vendégségkor Mártz 2-dik napján > ég. öreg' 
ágyti harsogott Szepes Vár falairól. Ezen 
Vart Rákóczi 1703-ban el-foglalta : Rákóczit 
Hartensleben abból ki - verte. M ost, I803- 
ban, minden fedéT nélkül tsak a’ pufzta palo- 
táji, falai, ’s riémélly tsonka tornyai fzem- 
léltetnek. A ’ diiledékek sorsára jutott. Senkt 
se lakja a’ vad madarakon 's denevéreken kí
vül. — A’ most említett Letonfalva ’s Scháv- 
nik táji erdős kőfziklás hegyek közé égíttetett 
Folyamatvár 1543-dikban tőből el-rontaíott. 
— Sárosvár az előtt nevezetes v o lt : első La
josnak testvére István Sárosi Hertzek , Dux 
nevet viselt; ott volt ideig 2-dik Béla Király 
udvarhelye, ott lakott. Most már pufzta ré
gen el-hagyatott. Sárospatak Vára-is a’ dü- 
ledékek közé fzámlálandó. Murikátevára még 
most-is elég erős épségü; azt 1340-ben első 
Károly idejében Keriátovics > Munkátsi vezér 
építette*, ellenben Zemlénvár Bodrog mellett, 
Abaujvár Abamunkája Hernád mellett el-e- 
nyéfatek , híreket a’ rólok neveztetett Várme*1

O
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gyék fentartyák. Szalántz Vár hegyen vil
logott, most már düledék. Méltóságosan pom
pás Vár volt a* Diosgyórivár Miskoltz mel
lett , azt Mária első Lajos leánya építette. 
Jártam egynéhány falain; ,de pufzta már, és 
omladékos. Huszt vára a’ magas kősziklán 
Marmarosban a’ sok Schvendi, Básta, Bots- 
kai, Rákóczi zengetései után-is , derék még. 
Ellenben Zaaradban Világos V á r , a’ por
ban hever. Az olly magas köfziklán állott, 
hogy tifzta (időben rólla Budát meg-lehetett 
látni. Ott volt fogva, és onnét í’zabadült-ki 
Szakáttsa segítségével Szilágyi Mihály, Má
tyás K. rokonya. Erős pompás most-is a’ ré
gi Posonvár-is; ellenben Stompfa mellett a’ 
M ásti düledék. kiudus Mastense, Vár volt-é 
vagy Város? Romai, Kvád, Avar munka 
volt-é ? bizonytalan. Elég az hogy Rudus Te
mesvár , Péter Várad , K szék , hatalmas Vá
rak; de sok iidő költség, fáradtság kellett , 
míg a’ porból helyre álíttattak. Hornban Sity- 
na Vára a’ magas hegyen merő diiledéke- 
ket mutogat: merő omladék Szolnokban a’ 
magas kóí’ziklán a’ Szilágy Csehivár-is. Ugyan 
azon Vármegyében Hadad Vár közelítt a’ 
romláshoz; de még lakják. Komárom N. Győr, 
Kismarton, T ite l, Siklós. Leopoldvár ’s a’ t. 
hajdani neveket híreket oltalmazzák most-is. 
Ezekről ’s egyéb M. Orfzági Vári ’s Városi 
Ó e's Új épületekről, mind düledékekröl, Deá
kul, Magyarul, Németül sok jó Tudósíttók 
könyvei vannak ki-nyomtatva.
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VADÁSZOK a’ Mkházban. A’ Vadré- 
tzek vadáfzáról Edcr. 3. Szak. 91-dik k. p. 
192. A’ fzarvas vadáfzat. p. 193. a’ haláfzás 
módjáról p. 197. Kook vadáfzása a’ jég hátán.
3. Szak. 190. K. pag. 4,59. Medvev adás zás. 
Steller fzerént. 1. Szakafz. p. 74. Elefant va- 
dáfz. JVlkh. 3 dik Szak. titulo Vaillant p. 239. 
Szíj vetéssel való vadáfzat Dobritzh. fzerént 
Mk. 15. Szak. p. 60.

VESZPRÉMIEK. 1803-ban. Vefzprém 
Városán által utazván, úgymond a’ Magyar 
Kurírnak Balaton Füredi Tudosíttója: tulaj
don fzemeimmel láttam azon romlást, a’ mel- 
Jyet ott Piinköst havának 7-dik napján, négy 
és öt órakor délután történt felhő fzakadás 
okozott. Tudniillik azon város napnyugoti 
oldalán általfolyó nem folyó víz; mert azt a’ 
nevet nem érdemli, hanem patak a’ körül be
lől fekvő hegyek közt történt felhőfzakadás- 
ból történt özön víz miattfel-duzzadván, min
dent a’ mit elől utói talált el-rontott: a' há
zaknak oldalait kerefztiil fúrta, a’ kéménye
ket le döntötte, al kő épíileteket-ís’ helyekből 
ki-mozdította, a’ házokat ’s istállókat hé-töl
tötte, az azokban talált embereket, barmo
kat meg-fojtotta, a’ fzegény lakosoknak ya* 
gyonyaikat el-ragádta, ’s kolduló botra jut
tatta. Egy fzóval, annyi kárt okozott egy 
két óra alatt, hogy sok efztendőkik sem le
het azokat vifzfza fzerezni. — A zok, a’ kik / 
a’ víz árádását jókor éfzre vették, házaikból' 
ki-futván , a’ magasab1 helyekre vonták ma
gokat; azok pedig, a’ kiket a’ hirtelen jót-

O *



v e s z p r é m i e k .212

árvíz házaikba fzorított., abból a’ hejjazatokon 
huzattak - ki fél holtan : barom sok ; ember 
pedig hétnél vágj njoltznál töb’ el-nem  re
iz e tt: hanem a.' víz által okozott kár igen 
nagy, és vifzfza fzerezhetetlén. — Néni fsak 
Veszprémben , hanem töb* körül belül fekvő 
helységekben-is sok puí'ztíttást tett ez a’ víz
özön. *)

VATZI Süket Némák. 1803-diknak 30-* 
dik Juniussában. Vátz Városában a' Süket 
Némák kegyes Királyi Nevelő Háza a1 fzámo- 
san öfzve gyűlt Halgatók előtt egynéhány ne- 
vendéknek fzép elémenetelét az értelmes fzól" 
lasban, gyors írásban, a’ Kerefztény valláá- 
hoz tartozandó tudományban nyilvánságoson 
ki-mutatra. Németül , Magyarul, mindenek 
tsudálkozására helyesen fzóllottak, írtak. Kö
zölök ketten a’ könyvnyomtató mesterséghez 
állíttatott: kettő a’ fzabó, kettő a’ tsizmadia, 
egy az efztergálos munka taníílásra. — Den 
anfang machte ein Taubstummer , welcher 
folgende anrede an die Zuseher hielt, und sie 
nicht minder mit vernehmlichen Worten aus
sprach, als sie ein anderer mit bewunderungsL 
würdiger Fertigkeit und gefälligen Schriftzügen 
auf die Tafel Schrieb: „Hohe und wohlge
neigte Gönner: Was gab Euch Anlass um uns
------------------------------ -------------------- ft* —

*) BUDÁN 9-dik Jaliusb. a’ Budakeszi felhő fzä- 
kadás a’ Rátz városiaknál öt aprób házat egéfzfzen 
le-döntött, mintegy 20. más házat igen meg-sér- 
tett. Az ár vízből a’ város felett ’s alatt ercdett 
kár mint egy 60. ezer forintokra betsültetik.



zu besuchen? Nicht wahr, die Sehnsucht über 
unsern Fortgang in unserer Bildung ? etc. 
Presburger Zeitung, p. 580*

TOLDALÉK a’ Mkház 22-dik Szakafza- 
hoz, a’ FRANTZIA ÉS ÁNGLUS KÖZT
1 sokban t á m a d o t t  h á b o r ú r ó l —
Titulo Louisiana ezen háborúnak okairól, és 
mind a1 két félnek követtyeiről , adatott már 
tudósíttás ; valamint titulo H olm i, az Ánglus 
Királynak Hánnovérába igazított parantsclat- 
tyáról - is. ■ Folytassuk a’ mit el * kezdettünk. 
Az Ánglus orfzágló fzék el-kezdvén a’ hada
kozást, fogdozá a’ Frantzia hajókat; a’ Fran- 
tzia orfzágló fzék pedig a’ Frantzia orfzágföld
jén található minden Ánglus tifztviseloket ha
di foglyokká tett: a’ Párisban lévő Amerikai 
követtel Nlonroével meg-alkudván, Lonsiánát 
hufz millió thallérokért az Ángiiai Respublicá- 
nak engedte; így ebben jó barátra-is fzert tett, 
ki külömben, gyanítható képpen , az Ánglu- 
sokkal lépett volna fzövetségre ’s ezek társa
ságában a’ Frantz Respublicának nem keve
set árthatott volna. — Május 30-dikán a’ Fran
tzia Senátusnak , Törvénytevőknek, Tribuná- 
tusnak mind azok a’ tagjai, kik valaha kato
nák voltak, nagy vendégséget tartottak egy- 
gyütt: az Öreg Generális Kellerman komman- 
dérozta a' borivás el-köfzönését. Ittak 1. a 
Bespublicáért , 2. a’ nagy Bonapartéért. — 
azon vitézért, a' ki a’ kötést meg-fzegő Nép 
földjére ( Angliába Hyberniába ) leg-előb K i 

lépik. Jelen volt Gen. D uroc-is, ’s a’ ven
dég társaság kérésére, magára válolta, hogy
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az első konsult Bonapártét bizonyossá fogja 
tenni a’ vendégek tifztelete, és ízeretete fe
löl.‘ —  Junius elején egynéhány ezer hajók 
kéfzíttettek a’ végre, hogy mentol hamaráb 
ki-fzállíttassanak azokon a’ Frantzia seregek 
Anglia partyaira. Az említett vendégek D u - 
rocra bízott Írással , ill fzókkal könyörögtek 
JBonapartcnuk: kérünk! végy-fel bennünket- 
is arra a’ hájóra, a* melly tégedet, és véled 
egy’ütt a’ Frantzia nép bofzullását Angliába 
által vifzi. Kéí'zülŐ félben voltak Mongolfier 
találmánnyá rendi fzerént való levegő égi ha
jók-is a’ Fr, Fegyvereseknek Angliába által 
fzállíttására. Harnádiát tartott már akkor a’ 
Fr. Respublica Anglia ellen kéfzfzen; úgymint 
a’ Cánálisban ; Hollandiában; Hannovéra tá
ján; az Olafz Respublicában ; Portugálliá fe
lé ’s a’ t. Hánnoverrából 5. Júniusban az hir- 
dettetett: hogy a’ városhoz közelgető Frantzia 
kegyes Generális M ortier, illy parantsolatot 
kiildött-bé : A’ Hannoverai válafztó Feiede- 
lemség Politziai városi hatalma és igazgatta* 
tása a’ Frantzia Generálisnak keze  ̂ alá esik. 
Az Angliai Királynak minden magányos va* 
gyonnya adassák a’ Fr. Generális rendelése- 
alá : minden nyilványos kafzfzák és jövedel
mek a’ Frantzia orfzágló fzékhez fognak tarto- 
zandók lenni. Az Angliai Királyi tzingimerek 
vetessenek-le mindenütt. A’ Frantzia ármádia 
Elbe vizének bal partyán el - foglal minden 
Hannoverai Tartományokat. A’ Hannoverai 
ármádia fzabadon el-mehet, minden regement- 
béli vagyonnvával egy’ütt Elbe job partyára ,
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Lavenburg Tartománnyára, mellybe a’ Fran- 
tzia ármádia bc-nein fog rakodni; de a'<Fran- 
tziák ellen ne hadakozzon. A1 Frantzia ár 
mádia ezen háborúban a’ HánnoveriáktóL tar- 
tassék-el eledellel és ruházattal. Elbe bal par
tján'minden vároh, úgymint Hameln, Nien
burg ’s a’ t. az Ö ágyúikkal ’s jólzágaikkal egy- 
gyiitt adassanak által a’ Fr. erőhatalomnak. 
Egyébaránt a’ Frantziák minden Hannoverai 
ember különös vagyonnyát respectálni fogják 
senki-sem is fog háborgattatni az ő magányos 
dolgaiban s-dik Junius határoztatott - meg a’ 
városba való bé költözésekre. *) Ezen lépések 
előtt a’ hofzfzas tanátskozás után a’ Londoni 
követhez JVithvorthoz így írt a’ Fr. Minister. 
,, Utollyára még egyfzer meg újjíttya az aláb 
írt ezen javaslást: hogy M áltha  a’ kezes ha
talmasságok közöl valamelyiknek adattassék 
által. A’ mi meg lévén, a’ Frantzia orfzágló 
fzék-is kéfz léfzen az Amiensi kötéssel függés
ben nem lévő tárgyak felett további alkudo
zásba botsátkozni. Külömben ha a’ Británniai 
orfzágló fzék a’ hadakozásra jelt adand; ezen 
esetben nem léfzen a’ Fr. orlzágló fzéknek 
egyéb hátra hanem hogy magát ügyének igaz 
voltára , ’s a’ seregek Istene segedelmére bíz
za. Tallegrand Fr. M inister. Az a' Király 
tulajdon ügyét e’ képpen nyilatkoztatta-ki a’ 
többi közt. — A’ Frantzia orfzágló fzék az 
Anglus kereskedést a’ háború után még na-

*) HANNOVÉRA el-foglalásáról lásd ezen3 2 -dik 
Szakaszban , titulo : Fémet Orfzágiak.

O 4

T O L D A L É K .



T O L D A L É K .t i t f

gyobb keménységgel akadályoztatta: — bi
zonyos’ fzámü fzeméllyeket küldött-el, hogy 
mint kereskedésre ügyelő biztosok vagy kon
zulok a’ mi nevezetesseb tengeri városainkban 
lakjanak méltán gyanakodhattunk, hogy ezen 
biztosok küldetésének valóságos tzéllya tel
jességgel nem a“* kereskedést tárgyázná; ezen 
biztosok között némellyek a’ kotona rendből 
valók voltak , kikre a’ partyaink mellet lévő 
Öblök és kikötő helyeink mélysége ki-tanulá
sa és helyeink le-rajzolása volt bízva. — Hol
landiában a’ Bátavus orfzágló fzék akarattya, 
és három forma fzerént való kötések értelme 
ellen meg-maradtak a’ Frantzia seregek. Hel- 
vetziának földje békesség idején foglaltatott- 
el : a’ függetlensége a’ Lunevillei kötés ellen 
meg-sérteiett: — Piemont, Párma, és Pia- 
cencza- Fr. orfzághoz foglaltattak, a' nélkül , 
hogy a’ Szárdiniai Király eránt valami gon
doskodás lett volna ; holott ő a’ maga birto
kának nagyob’ réfzétől meg - fofztatván , az 
Orofz Tsáfzárral tett kötésben forma fzerént 
meg-ígérte a’ Fr. orfzágló ízék, bogy gond 
fog ezen Királyi ház fzükségeire lenni. — O 
Británniai Felsége sok versben ki-nyilatkoztat- 
ta a’ maga kéfzségét az Amiensi kötésnek *) a1 
M áltai fziget eránt való bé töltésére. JVlihé- 
lest meg értette, hogy az Orofz Tsáfzár köz
ben járása alatt iVflgy Mester válafztatatt, ’s 
ezt a’ Rendnek Petersburgban öfzfze gyüleke-

*) MELLYRÓL lásd Mkház 19-dik Szakafz. pag. 
$0. titulo Amiens benK
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zett tagjai-is meg-ismérték volna, projectálta 
ő Felsége a’ Frantzia orfzágló izéknek , hogy 
ezen válafztást ö-is hagyná helybe, nem tsak, 
hanem midőn Augustus hónapban azt kíván
ta volna a’ Frantzia orfzágló fzék ő Br. Felsé
gétől, hogy M álta  fzigetére engedne Nápo
lyi katonaságai ki-fzállani, ő Felsége erre-is 
reá állott, és rendelést adott-ki , hogy a’ Ná
polyi katonaságnak a’ fzigetre való ki-fzállás 
engedődjön-meg. — A 1 kötés io -d ik  tzikke- 
lye azt kívánta , hogy a1 fziget függetlensége 
bizattasson a’ nagy Británnia, Frantzia , Orofz, 
’s Spanyol orfzágoí;, és Prufzfzia kezességek 
alá. A’ Német Csáfzár nem állott rá külöm- 
ben a’ fziget függetlenségéért való kezességre, 
hanem ha a’ töb meg-nevezett hatalmasságok- 
is fel-vállalnák azt; az Orofz Tsáfzár ped’g 
nem akart külömben rá állani , hanem ha a’ 
Rendnek ügy nevezett M áltai ága el-törlödne. 
Töb’ az, hogy az a’ fundamentomos princí
pium , a’ mellytől az Amiensi kötés tzikelye’ 
egyéb réfzeinek bé töltése függött volna, a' 
IVláltai Rend Constitutziójának a’ kötés meg- 
kéfzülésétöl fogva történt változásai által egéfz- 
fzen semmivé tétetódött vala. A' fzigelet a' 
kötés fzerént a’ Jerusálemi Sz. János Rendjé
nek tartozott volna vifzfza adni ö Brit. Felsé
ge. Meg-vala határozva, hogy a’ Rendet a’ 
kötés meg*kéfzülésekor fenn álló ágak avagy 
Nyelvek tennék. Az Aragóniái, és Kafzti- 
liai Agak a1 Rendtől szólta Spanyol orfzág 
által el-váloiztattak: a.z Olafz Ágnak egy réfze 
Pjemontnak és Pármának Frantzia orfzághoz



lett foglal tatások által el-töröltetett: minden 
tekintetek azt mutatták, hogy a’ Baváriai Ág 
jófzágait a’ mostani Baváriai Fejedelem el- 
foglallya, ’s hogy az Orofz udvar-is a’ maga 
jófzágaival egyesítteni fogná a’ Rend Orofz 
Agának jófzágait. Hlyen környülállások kö
zött lehetetlen úgy nézni a* Jerusalemi Szent 
János rendjét, mint azt, a’ mellynek az Amien- 
si kötés fzerént, a’ fzigetnek vifzfza kellenek 
adódni. Látni való egyfzersmind, hogy az 
ö fenn állására, ’s a’ fziget függetlenségére kí- 
vántató fundus, ha egéfzen n em -is, leg-aláb 
nagy réfzént le-tartóztatódott. — Tagadhatat
lan , hogy a’ Mádríti udvar el-vonta a’ Rend 
jövedelméből a’ két Spanyol Ágak jövedel
meiket, hogy a’ Piemontnak, Pármának, és 
Piacentziának Fr. orfzághoz tsatoltatások által 
az Olafz Ág jövedelmének nagy réfze e l-tö 
röltetett : hogy a’ Baváriai válafztó Fejede
lem a’ Fr. orfzágló izéknek izgatására a’ Ba- 
variai Ágnak jövedelmét le-tartóztatta, ’s hogy 
a" Frantzia orfzágló fzék nem tsak hellybe hagy
ta , hanem gerjefztette - is azt a’ gondolatot, 
hogy az Orofz Ág a’ Rendnek töb’ réfzétöl el- 
fzakafztódjon. Ha tehát a’ Máltai Rend fun- 
damentomos alkotmánnyának illyen változásá
ra , a’ Frantzia és Spanyol Orfzágló fzékeknek 
magok viseleteik alkalmatosságot fzolgáltat- 
tak , ’s illy módon az ö függetlenségére 's fenn
állására kívántató efzközöket semmivé tették ; 
ezen orfzágló fzékeknek, ’s nem ö Britanniái 
Felségének keli tulajdoníttani azt , hogy az 
Amiensi kötés io-dik tzikkelye bé nem tellyc-
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síthetik. Továbbá az Amiensi kötés réfzei egy
mással függ és benn vannak, és egy- mástól 
azokat nem lehet el - válafztani. O Britan
niái Felsége meg - egygyezett ugyan abban, 
hogy a’ Sz János Rendjének Málta fzigetét vifz- 
fza adja; ollyan feltétel alatt, ha neutrális és 
független marad , de más fontos dolog-is indí
totta ő Britanniái Felségét a’ vifzfza adásra a' 
kötéskor t. i. hogy a’ g-dikés 9-dik tzikkelyek 
fzerént a’ F'rantzia orfzágló fzék a’ Török Biro
dalomnak épségben való maradásában, az Jó- 
niai fzigetek függetlenségében egy’et fog érte
ni. Azomban ügy mutatta-ki magát a’ dolog 
azólta , hogy a’ Frantz orfzágló izék ellensé
ges fzándékkal volna ezen két tárgyokra néz
ve ; ’s hogy a’ Török Birodalom fel-darabol- 
tatását illető gondolat éppen ő tőle fzárma- 
zott volna. Hogy ez így van , nem lehet raj
ta kételkedni az egéfz világ előtt ki-hirdette- 
tett ez az Oberster Sebastiáni levelének hiva
tal fzerént való módon tett közönségessé té- 
vödése után ; ’s ezen tifztnek Egyiptomban , 
Syriában és az Jóniai fzigeteken ki - mutatott 
maga viselete által; valamint fzintén az első 
Consulnak L. Withworthoz intézett tulajdon 
fzavai által. —  Ö Brit. Felsége meg - győző
dött a’ felől, hogy a’ Frantz Orfzágló fzék a 
kötésnek meg - kéfziilésétöl fogva ki-mutatott 
magaviseleté által, és annak a’ dolognak fon
tossága , a’ melly ezen kötésnek egy réfzét te- 
fzi , just adnak ő Brit. Felségének arra , hogy 
Málta fzigetet kezéből ki.ne botsássa.— Azon 
méltatlanságok-is fzívére hatottak ö Brit. Fel
ségének, a’ mellyekkel a’ Frantzia orfzágló
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fzék illette ö Felsége Koronáját, és a’ Britán- 
niai nemzetet. Az Oberster Stbastiáni tudósí
tása ollyan vádolásokat foglal magában ő Brit. 
Felsége orfzágló fzéke ellen , ’s az Egyiptom
ban volt Anglos tifztek és reregek ellen, a’ 
mellyeknek leg-kisseb' fundamcntomok sintsen. 
Azokat a’ tudósíttásokat pedig a’ Fr. orfzágló 
fzék hivatalbélieknek mutatta, a' közönség elej- 
be botsátván azokat. Azt más új méltatlan
ság érte, midőn az első Consul így fejezte-ki 
magát: Nagy Británia egyedül ki-nem köthet 
Fr. orfzágnak hatalma ellen. — Ez az erősít- 
tés illetlen, ’s töb’ háborúk, nevezetesen pe
dig az utolsó által egéfzfzen meg-tzáfoltatott. 
Egy illyen erösíttés, illyen hivatal fzerént va
ló módon ki hirdetve, egyébnek lellyességgel 
nem tartathatik , hanem egy valóságos meg
hívásnak , a’ irielly által az a’ Király es hatal
mas nép, a’ kiknek mind erejek, mind aka- 
rattyok van a’ magok ditsősségeknek és betsii- 
leteknek védelmezésére , ingercltetnek. — A’ 
Frantzia követ egy motskos illetlen írást hir
detett-ki a’ Hamburgi újságban ö Britanniái 
Felsége ellen. — A ’ Frantzia orfzágló fzék 
nem egy versben kívánta ö Felségétől, hogy 
a’ Hospitálitás ( a ’ Jövevények bé-fogadásá) 
törvénnyét rontaná* meg ö Felsége azon fzc- 
méllyek eránt, kik az ő Felsége Státusaiban 
menedék helyet kerestek , és semmi elíenek 
való panafzra alkalmatosságai nem fzolgáltat- 
tak ’s a’ többi. — O Brit. Felsége semmi nye
reségre ’s nevekedésre nem tzéloz ; hanem e- 
gyedül tsak az az érzékenység, a’ mellyel Ko-
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rónájához és népe boldogságához viseltetni 
tartozik, a’ mi arra a’ buzgó kívánságra birta 
ö Felségét, kogy egy Systémának további elő 
menetelét, a’ melly , ha gát nem tétetik clej- 
be , az egefz pallérozott világnak vefzedelmes 
lehet, meg-akadáloztathassa.— Lord Pelharn 
is a’ Londoni Párlám^ntóm fel-házában fzóll- 
ván a’ háború okáról , emlegette Sebastiánit, 
mondván: Ezen fzeméllynek tudosrttása bi
zonyos tzélyozásokat, és projectumokat nyi
latkoztatott-ki Frantzia orfzág réfzéröl, a’ 
mellyek a’ Britanniái bold ^gságának igen nagy 
rövidségére lehettek volna. Ekkor történt az 
ofztán , hogy ő Británniai Felsége Málta fzi- 
geténekmeg-tartását, Bonaparténak Egyimtom 
és Syria ellen lenni látfzó nagyra vágyó pro- 
jectumái ellen leg-jobb praeservativának lenni 
gondolta. — JVirthwortal tartott hofzfzas be
szédében Egyiptom el-nyerésére tartó vágyó
dását Bonaparte illy ízókkal mutatta-ki (még 
a' háború előtt ) Egyiptomot könnyen hatal
mam alá hajthattam volna, tsak 25. ezer em
bert küldöttem volna Abukirhoz , a’ kik az 
Alexandriában lévő 4000. Anglusoktól az egéfz 
orfzágot könnyen el-vehették volna ; de nem 
akartam a’ hadakozás kezdőjének láttatni, an- 
nyival-is inkáb , ho£y Egyiptom, előb vagy 
késöbre, vagy a’ Török Birodalomnak önnön 

fölfordulása , vagy pedig valami véllé leendő 
egyezés fzerént Frantzia orfzágra fog fzállani. 
— A’ Török nagy vezér már Május közepén 
kéfzen állott sok hajókkal , emberekkel az 

útra, és az Ánglus és Frantzia közt
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való háborúkor a’ neutrálilás védelmezésére ; 
a’ mellynek ízoros meg tartására magát a’ Por
ta meg-másolhatatlanúl el-tekéilette. ( lásd ti- 
tulo Brune ezen Mkház 22-dik Szakafz.) kü
lönösen az Egyiptomi partok védelme bíza
tott a’ vezérre. — Már akkora Lord Drumond 
Anglus új követ Konstantzinápolyba meg-ér- 
kezett; de tulajdon házainak ki-tsinosíttásáig 
az Orofz követhez fzállott-bé. Folyt rnár az 
Ánglus és Frantzia közt a" háború, midőn Ju
nius 20 napja táján Bétsig el-érkeztek a’ M ál
ta i Rendnek ama két Commendátorai Rad- 
zíenszki, és Montolaire urak, a? kik a' Mál
tai új mesternek Thomási úrnak, az Orosz 
Tsáfzártól ajandékoztatott új tzimmerekkel Szi- 
tziliai felé utaztak, a’ hol. a’ nagy Mester a’ 
Máltai dolgok.ki-menetelét várván, lakóhe
lyet válafztott magának. — Tomásiról lásd 
ezen 22-dik Szak. tit. Toniási.

Az első Consultól illyen kerülő írás bo- 
tsáttatott a’ Frantzia orfzági minden Kardiná
lisokhoz, Érsekekhez, és Püspökökhöz: UramJ 
A’ jelenvaló háborúnak iudíttó okai tudva van
nak egéfz Európa előtt. Az Ánglus Király
nak az ő fogadásához való hűségtelensége : a’ 
ki az által, hogy Málta fzigetét a’ Sz. János 
Jerusálemi Rendjének vifzfza adni nem akar
ta, a’ kötéseknek fzentségeket meg-rontotta, 
’s a’ ki a’ mi kereskedő hajóinkat, mi nevelőt- 
te háborút hirdetett volna, meg-támadta, és 
a’ magunk védelmezésének fzükséges volta 
kínfzeríttenek berniünket a’ fegyver fogásra. 
Én hát azt akartam néktek ezen levél által



tudtotokra adni, hogy a’ volna kívánságom, 
hogy rendellyetek könyörgéseket azért, hogy 
az egek próbatételeinket fzentellyék-meg. Az 
a’ kéfzség, mellyel a’ Státus lzolgálattyára 
tzélozó buzgóságtokat előttem meg-bizonyítot- 
tátok, most-is bizonyossá tefz engem a’ felől , 
hogy kívánságomnak örömmel eleget fogtok 
tenni. Költ St. Cloudban. Prairial 18-dikán 
11. Bonaparte. Maga Bonaparte fel-kéfziilt a* 
Briifzfzel felé vezető útnak Junius közepén 
a* külső, a1 belső és a1 tengeri Ministerekkel 
egy’ütt; ’s oda előre cl-küldötte az ö test őrző 
Lovas serogének nagy réfzét: Jourdán Generá
list meg-ajandékozta Piemontban a’ tíz millió 
Livrákat érő Rivarai Uradalommal. M urat 
akkoriban az Olafz Orfzági Frantziákra nézve 
illy hangal írt: Az Olafz orfzági Frantzia se
reg fo vezére rendeli: 1. Livorno ollyan ál
lapotban lenni tartassék , mint a’ melly város 
meg-van fzállva. 2. Olivier Generális ollyan 
katonai tellyes hatalommal ruháztatik-fel ezen 
városban , mint a’ millyennel az ellenségtől 
meg-fzállva lévő városokban fzokott bírni a’ 
Commendáns. A/wrafnak ezen parantsolattya 
már Május végén adatott; a’ mikoron már t. i. 
Livorno ki - kötő fzája előtt néhány Anglus 
Fregátok állottak, és a’ ki ’s be menés uttyát 
egéfzfzen el-zárták ; Elba fzigetét pedig korul 
vették, hogy oda se mehessen senki se bé se 
ki j akkor a’ Nápoly és Sicilia között lévő 
fzoros tengeren hasonlóképpen el-állották az 
Anglus hadi hajók az utat; hogy azok a’ Fran
tzia hadi seregek, a’ mellyek a’ Nápolyi par-
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tok felé nyomulnak, módot ne találhassanak 
a' Siciliába váló által evezésre. Másutt az 
Anglusok a’ Sw ed, Amerikai, Brémai, és 
Portugállus hajókat fogdosták. A’ Parlamen- 
tomban nehányok az Angi. Ministerek ellen 
panafzosán ki - keltek ; de mások így fzóllot- 
tak: p. o. Oberster B ástdrd: oily an remény
séggel vagyok , hogy nem fog fék á’ hadat oh 
talmazótag, az,az, magunk véfzedeimévei foly
tatni ; hanem magunk fogunk rá menni az el
lenségre. Hobbousc ; Ä’ hadakozás ki- van 
hirdetve, nints egyéb hátra, hanem hogy bá
torsággal verekedjünk. William Joung.* A’ 
mi M áltát illeti, azt nem íehettyük a’ Fran- 
tziákkal való alkudozás’ tárgyává. Bonaparte 
egy nagy tálentomú, és a’ nagy próbatételek
re kéfz és alkalmas ember. Vigyázzunk rá, 
hogy mit tsinal, 's azomban védelmezzük ha
zánkat. Hogy könnyen a’ nem mélly vizek 
felöl-is meg-fzálhassák Angliát á’ ' Frantziák , 
Ckaptal a’ Fr. belső dolgokra iigyellö Minster 
mindenik Deparimánn Prefektussához írván , 
lapos fenekű hajók tsináltására öfztönözte őket. 
Egy első rangú lapos hajótok, íígymondCha- 
ptal: 30. ezer, egy közép fzerü 30. ezer, — 
's egy kisded fzeru 6. ezer livrákba fog kerül
ni. Az illyen lapos hajókat el-birja két lábni 
mélységű víz. Alig tfan egy ollyan városunk, 
a’ mellytől egy illy hajónak ki-állíttása l4i-r»em 
telne. Az első nagyságú Linea hajótól fogva 

„ a’ leg-kisseb’ fzállíttó lapos hajóig minden ne
miteket hálaadatossággal el-fogaz orfzágló izék 
minden Departmánoktól és városoktól fogadni.

Ezeknek
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Ezeknek neveiket fogják a’ tolok állít tandó 
hajók viselni. Ha minden Depártmánaink és 
városaink két kézzel a’ dologhoz nyúlnak, nem 
soka törvényeket fog diktálni fegyveres né
pünk az Angliai orfzágló izéknek. — Chaptal. 
.Noha pedig igy volt az áljapot, azomban a* 
békesség állításán dolgozott az Orofz és a’ Pru- 
fzus udvar közben járása £ oily fel - tétellel : 
hogy az Orofz bírja Melitáí örökössen , An
glia Lampedusáf , ’s annak adassék ismét vifz- 
fza Hannovéra. Ugyan-is a’ békesség helyre 
állíttása végett sürií levelezés jött ment Páris- 
ból Londonba és vifzontag, a/ Orofz udvar 
követtyei között, Jumus közepén. Arról Bo
naparte a’ Nápolyi udvart bizonyossá tette, 
hogy a’ Neutrálitássát helyben hadja ; az An- 
gíusok pedig azzal fenyegették , hogy Siciliát 
meg fzállyák , rnihent a’ Frantziak valamelly 
Nápolyi Tartományba rohannak. Sem ezek
kel sem amazokkal nem gondolván az Algíri 
rabló hajók, Junius havában, az Ankónai ten
geren garázdálkodván , néhány Nápoly hoz, ’s 
R. Pápához tartozandó hajókat el-fogtak. Az 
el-fogott hajók fzáma 13-ra ment, meilyeken 
kilentzven ember jutott rab fzolgaságra. Az 
első Konsulnak, udvarának, Brüssels utazá
sának minémü volt az említett Junius közepén 
a’ láttattya? Brüssel Jun. 21-dikén: Az első 
Konsulnak ide , Brüsselbe való utazásaiban 
ezek a’ késérőji : Három Ministerek , Talley.- 
tand > Chaptal, Decré tengeri Minister , Gen. 
D üroc , a’ Thuilíieri, mostani konsuli palota 
ío Tifztye: Moncey Gen. a’ TestŐrzök Inspe-

8
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ctora : a1 Testőrzők Generálissai, Soult, Bes- 
sieres, A vau st, Songis : az első konsul Ad
jutánsai Gén. Caffiarelli , Lauriston , Lema* 
ró«/, Rapp , Savari , CauLincour, Le Brun, 
Boharnois az első Consulné fia a’ test őrző 
Lovas Vadáfzok Commendánsa: Státus Taná- 
tsos Cretet, a’ hidakra, utakra, és kanálisok
ra való ügyelő. 24-dik Júniusban már útnak 
indult az első Consul. Látására Briisselbe tsak 
Belga fzületésii ember leg aláb hét ezer jelent- 
meg már előre. Egy ofztálva a’ Mamelukok- 
ból álló test őrző seregnek Ostendében fzállott- 
meg. A’ Briisselben találkozó Anglusok , kik 
mint hadi foglyok árestáltattak, Valencienes 
várába parantsoltattak. A1 mi illeti Bona- 
partenek Sz. Cloudi udvarát , abban illyen 
a’ Rendtartás : Hat Strázsa házaknál kell a’ 
külső kaputól fogva az udvari fő palotáig el
menni : mindenik strázsa házat 30. ember Őr
zi. Senki bé nem botsáttatik, a’ ki tzedulát 
nem mutathat, mellyen Düroc neve jeleske
dik. Mind a1 hat strázsa házoknál ki á Iván 
az ember a* kikérdeztetést, el-jut a’ fő palo
tához, v hol a’ fő'palota Prefectus Cancellá- 
riájába vitettetik, a’ kitől egymás biliétet kap, 
mellyre jövetelének az oka , az ajtó, mellyen 
bé botsáttatott, a’ fzolga ki által továbbá ve
zettetik, a’ komornyik, a" ki által utóllyára 
fogadtatig, vannak fel-iratva. így ofAtán bé 
mehet a’ belső ízobákba de az inas el nem ve- 
fzi róla a’ fzemeit, és tőle sohol sem marad- 
el. A’ palotába bé járó munkások meg-visi- 
táltatnak. Ha a' konsulné a’ Férjének vafa-



mit tudtára akar adatni, a’ komornjékja által 
izén a’ konsul komornyékjának ; ha .maga fze- 
méilye fzerént akar a’ Konsul Cábinettyében 
meg jelenni, a’ palota Prefektus által jelemi- 
bé'magát. —- Az Audientzia alatt , a’ régi 
mód ízerént, a’ Konsul érkezésekor 4’ Kon
sul nevét a’ Prefectus ki-kiáltya , a’ drabontok 
hátra nyomják az ajtó felé a’ jelenlévőket, a’ 
Konsuit az Adjutánsai fél tzirkalotn formában 
kesérik, vigyázván minden mozdulásba, ’s ha 
vefzik éfzre , hogy valakivel titkossan akar 
be ízéi leni, magokat módossan liátráb’ von- 
nyák. Az audientzia alatt a’ sereg háta me
gélt a’ drjbantok fzunteleu mozgásban vannak, 
’s a’ jelenlévőknek mozdulásaira fzemessen vi
gyáznak. Az orfzágló izéknek a’ kőzeleb’ lé
vő orfzág utakon fzanafzétt állanak a\ kérnie- 
lőji, pátrolíroznak a’ környékén a’ politziai 
katonák; azok az idegeneket meg - állíttyak , 
és páfzfzussaikat meg - visgállyák, leg-íkisseb’ 
gyanúra árestállyák, avagy a’' konsuli lakó
hely környékeiről más útra igazittyák. *— Ju
nius közepén Lord Hawkersbury a’ Parlamen
tem alsó házához illy követléggel jött: György  
K irály . — Minekutánna a’ Frantzia orfzágló 
ízek, a’ helyeit, hogy magát a’ Bataviai Res- 
publica eránt a’ Londoni Udvaréhoz hasonló 
neutrálitásra ajánlotta volna, inkáb azólta - is 
olly dolgokat követett el , a’ mellyek által 
ezen Respublikának függetlenségét még“ jobban 
meg-bántotta , tehát ő Felsége is a’ maga kö- 
vettyének Hágából való vifzfza hivatása, és 
a’ Hollandus hajóknak cl-fogdostatások védett,
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ámbár igen nagy kedvetlenséggel meg határo
zott rendeléseket tenni kénteleníttetett Június 
19 - dikb. [azon házhoz Lord Hawkesbury új 
követsége ebben állott: György K irály*  Ö 
Felsége jónak találta tudósíttani ezen házat, 
hogy a* nagy Británniai egyesült Birodalom
nak az ellenség nyilvánságos fzándéka ellen 
való védelmeztetése, ’s az el-kezdet hadako
zásnak hathatós folytatása végett, fziikséges 
léfzen a’ hadi erőt az eddig valónál sokkal na- 
gyob’ fzámra pótolni. Mellvet is tehát Ö Fel
sége a’ maga Parlamentomának ajánlván , hű
séges jobbágyainak buzgó hazafiui indulattyok- 
ra bízza magát; hogy az a’ tzélnak el-érheté- 
se végett a’ leg-hathatóssab’ efzkozöket fogja 
elő keresni: hogy ezek fzerént minden intéze
teket mennél hamaráb’ meg lehessen tenni. —  
Ezen utóbbi követség eránt meg-határozta a* 
Parlamenfom, hogy kommisíót formálván mind 
aT két ház, méltó fontoíás alá vegye a’ dol- 
got£ Királyhoz pedig, mind a’ két kegyelmes 
követségért köfzönetet küldjön. — Egyetem
ben egy Ánglus író a’ hazafi társait e’ kép- 
pen integeté : A’ nemzeti tüzet meg-gyengí
tette nálunk az Orofz udvar közben járása ál
tal újonnan munkába vett alkudozásoknak híre. 
Hanem mi igen esdekelve kérjük hazánk fiait, 
hogy ezen édes álomban el-né engedjek ma
gokat merülni. Mi azt igen meg-eshető do
lognak tartyuk, hogy Gróf Marckow Paris
ban, és Gr. Woronzow itt Londonban, tettek 
a’ féle békességes ajánlásokat; hanem egy jó
zan ember sem hiheti, hogy azoknak béke.*
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ség fogna lenni a1 következések. Ha éfzre ve- 
fzi Bonaparte, hogy a* mi hadi kéfziileteinket 
ezen ajánlások meg-lankafztották; el-tölteti 
velünk az egéfz nyáron az üdöt mind addig, 
míg a’ ránkváló rohanáshoz egéfzfzen hozzá 
kéízűl' ’s mi fog a’ következése lenni, ha ké- 
fzületlenűl találtatunk? -— Az Anglus Ha
di Ministernek a’ Perlamentomban Bonaparte 
igyekezetéről illy fzava hallatott; Az első Con
sul kétség kévül tsak az ellenünk való bofz- 
fzüállásnak kívánása által lelkesíttetik: kétsé
gen kívül való tzélozása az , hogy nemzetün
ket semmivé tegye, és nem talál elég tételt, 
ha tsak az Anglus nevezetet meg-nem alatso- 
níthattya, ’s Británniának hatalmát semmivé 
nem teheti: ez minden plánuma, ’s fel tett 
tzéllya. Midőn a’ tanátskozások és kéfziile- 
tek Angliában folytattattak , Hannoverában 
a’ Frantzia foglalások mefzfzeb terjedtek. Han- 
novéra Fr. Generális Desollesre, ’s alatta lé
vő Gyalog és Lovas seregekre, azon kévül öt 
Commisáriusokra kik a’ fő Fr. vezérnek M ór- 
tiernck parantsolati fzerént öltöztessék a’ Han- 
noverai Fejedelemséget más ábrázatba, bizat- 
tatott. Maga M ortier Julius elején Hannové- 
ra városából el-utazott Luneburg és Lavenburg 
felé. El távozása előtt hat gála hintöt, ’s elej- 
bek illő harmintzkét lovakat válogatva vit- 
tek-el a’ Frantzia Generálisok a’ válafztó Fe
jedelmi istállóból, és fzekér fzinböl. Albis 
vizen tül ’a Hannovérai katonák nem akarván 
a’ Frantziáknak meg-engedni az által mene
telt Albis mentében hellyel hellyel bátteriákat
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hánytak a’ parton ; úgymond a’ Hánnoverai 
2-dik Júliusi tudösíttás : munitziójok és ágyú- 
jók elég van ; tsak az eleség dolgában nem 
bővelkednek. Minden mozdulásaikat egy Án- 
glus B iztos  kormányozza a* ki Lavenburgbau 
van fzálláson. A5 feléjek siető Frantzia se
reg a’ hozzájok küldött biztosok által azon igye
keznek , hogy a’ fegyverekből ki-vetkőztesse- 
nek. Ha fegyvereket le nem tefzik , nagy vér
ontástól lehet tartani. Az nyújt valami kis re
ménységet , hogy Generál Lieutenent Bock , 
Lavenburgból Liineburgba által jővén , hofz- 
fzas tanátskozást tartott JVIortierrel. —- La
venburg. Julius 6-dikán : Azért hogy a7 Fran- 
tziáktól egy betsiiletes Capitulátziót nyerjünk, 
mindent meg tettünk, hogy a’ hozzánk való 
általjöveteleket meg - gátollyuk. Elbe Albis 
partyát meg-raktuk ágyúkkal , fegyveres tso 
portokkal. Tegnap dél után azomban félbe 
fzakafztá minden hadi kéfzületinket az az Ör
vendetes hír, hogy a’ Cápitulátziónak fzeren- 
tsés vége lett: mellyről tsak annyit tudunk, 
hogy a’ Hannovérai sereg le-tefzi fegyvereit, 
a’ katonaság fzéllyel ofzlik, és a’ Frantziák 
ellen ezen háborúban nem tsatázhat. Errőj a’ 
történetről illy jövendölést tett a’ Neuwidi: 
Ha a’ Frantziák az Elbe vizének jobb partyát 
el foglabyák és seregekkel meg-rakják, akkor 
azt lehet mondani, hogy illyen seregállás ta
lán emlékezetre leg-méltób’ a’ hadi történetek 
rendiben : előttök. Prui’zus, utánnak Prufzus ; 
egyik felől a’ yfálahtó Hefzfzus , másfelül a7 
Dánus: ezen Hatalmasok között a’ Frantzia
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ármádia. Ez a’ barátságos Neutrálisnak kü
lönös egy példája. * ) Midőn Lavenburgban 
így folyna a’ dolog, annak előtte nehány nap
pal a’ Londoni Párlaraentomban a’.hadi Mi
nister a’ hadi kéfzűleteket' sietteté. Bár mi 
lehetetlen légyen-is , úgymond : az első Con
sul tzélozásának bé tellyesedése, még-is fziik- 
séges az , hogy munkát egy leg-nagyobra vá
gyó embernek erőfzakos vakmerő plánuma, 
és azon katonai fúriának, meilynek vezérlése 
alatt mostanában véghetetlen hadi erő van , 
paroxismussai ellen kéfzen tartsuk és vigyáz
zunk. — Negyven ötven ezer emberekből ál
ló tartalék =  seserv sereget kell formálnunk. 
— Ezen tartalék sereg fzolgálattyának, A n
glia, Skotzia, Irlándia minden réfzeire, sőt 
a Ganálisban lévő Jersey és Gversey fzigetek- 
re-is ki-kell terjedni: a’ ig. — 45. efztendős 
emberek közül sors vonás által fzedessen öfz- 
ve ezen sereg, tsak az Universitás bélieket, 
a’ Clerust,. Prédikátorokat, a1 hajó műhelyek
ben dolgozókat ’s a’ fzegény embereket kik
nek tíz ef/tendősnél idős kok van , kell ki
venni. Ha a vidéki seregeink mostani fzámá- 
lioz adjuk azon 40 50 ezer embereket, a’ kik
nek öfzve gyűjtéseket, mostan javaslom, 142 
ezer emberekből fog a1 reguláris katonaság ál
lam a’ hazánkat védelmezni fogó erő az el
lenség ki-fzállása ellen a’ partokon az önként
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*) A’ HANNOVERAI tábor alatt adta a’ Fran- 
tziáknak az ö ágyúit, ’s a’ t. de a’ tifzteknek meg- 
hagyattak kardjaik, ’s minden tulajdon bagázsiáik.
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vállalkozott seregeken kívül. — TVindham 
erre : A ’ javasoltatott efzközök , lígjmondj 
nem elégségesek. — Ki -fzállhat az ellenség 
valamelly helyen olly nagy fzámmal, a’ hol 
egyfzeriben nem állíthatunk éppen olly nagy 
fzámü sereget ellene: A’ fzám sem tehet bizo
nyossá mindenkor a’ dolog jó ki menetele fe
löl. Hannover a a’ maga népének fzámára 
nézve három annyi sereget semmivé tehett vol
na, mint a’ Mortier vezérlése alatt lévő ; még
is m eg-hódolt, ’s minden tulajdona* törvén
nyé, Constitutziója mellöl el-állót ezen orfzág. 
Nem javasolhatok én mostani környülállásunk- 
ra neve annál jobbat, mint hogy az egéfz né
pet, in Mássá , öltöztessük fegyverbe: hogy 
az egéfz népet katonai munkában, úgy mint 
a’ golyóbissal való lövöldözésben gyakoroltas
suk : minthogy igy nem tsak reguláris kato
náink, hanem fegyveres parafztyaink-is dolgot 
fognak adni az ellenségnek. Az illyen kato
naságtól nem kívánnék én semmi forma ruha
béli ékességet, semmi marsch, és contra marsch 
béli , semmi jobra vigyazás és balra nézés tu- 

. dományt. Midőn Malboroug Hertzeg alatt 
ütközeteket nyertünk , nem tartottuk olly fon
tos dolognak azt, hogy a’ bal, vagy job’ lá
bával tegyék e katonáink az első lépést; — 
Meg-engedem , hogy Ministerjeink sokat fáro- 
doznak a’ Haza védelmezésében; tsal̂  hogy 
nagy titokban tartyák , a’ mit tsinálnak. Bo- 
naparte-is így tefz, és talám azt követik Mi- 
nistereínk: A’ titkolodás fzükséges a’ táma
dónak ; nem jó annak a’ kit meg-támad-
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fiák. 'Hogy megtartsuk a’ Hazát, az egéfz 
fiépet fel-kell fegyverkeztetmink. — Az első 
Consul Junius utolsó napján már Roulagnében 
termett. A ’ merre oda Paris tájáról utazott, 
mindenütt nagy pompával fogadtatott. Mi tifz- 
teiettel fogadtassák a’ Püspöktől a’ G entiPüs
pökhöz írván Portális az Eklésiai dolgokra 
ügyelő Minister, illy rendelést tett. Paris 3. 
Jul. Az első Consul, Püspök Uram, 
giumba folytat ty a uttyát. Íme az Úrhoz kül
döm a Ceremónia Rendit, melJy az Imád
ságok tsekély változtatásával a’ Pontificális 
könyvben foglaltatik. — A’ Nemzet fő fejé
hez , a Vallás és Státus helyre álhatójához 
igen nagy tifzteletet, fzeretetet, ’s hálaadást 
mutatni nem lehet. Tifztelve köfzöntöm az 
Urat. Portális. Ceremóniáié, melly fzerént 
az első Consult fogadni kell a’ városokban , a’ 
mellyeken által fog utazni , a’ mellyekben 
Püspök fog találkozni: A’ Püspök az alatta 
lévő Papsággal egy’ütt a’ Város kapujáig ki- 
megy az első Consul elejbe; néki a’ kerefztet 
a meg-tsókoJásra oda tartya: onnét ötét me- 
nyezet alatt a’ fő Templomba vezeti, ezen és 
egyéb igék éneklése alatt; Ecce nntto Angé
lám meum , qui prceparabit viam me am ante 
fariam tuam. A’ Templom ajtajánál oda tar- 
tyâ  az első Consqlnak a’ fzentelt vizet; az az 
lij javai a Szenteltvíz edénnyéhez nyiil, ma
gara Kerefztet vet. A’ Szentelt víz az első 
Consul késérőjének nem nyújtatik , hanem egy 
kis fö hajtással hintetik hely változtatás nél- 

ü . Ha az első Consulné jelen vagyon , an*'
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nek tartatik elejbe a’ Szentelt víz azonnal a’ 
Consul után. A’ Templom ajtajától az öreg 
Oltárhoz vezettetik, ’s menyezett alatt le tér
depel ottan az első Consul. A’ Püspök annak 
ballya felől fel-lép az Oltárra , és áz Assisten- 
sei felé fordulván , süvegeden > elénekli ezen 
imádságokat: Salvum fa c  Napaleoncm pri- 
mum Cosulem nostrum Domine. etc, végezet
re, a’ Te Deum laudamus énekeltetik e l ; ha 
az első bé~fogadásokor azonnal el-nem énekel
tetett. A' Püspök mind ezek után áldást ád , 
's az első Consult a’ Palotájába késéri. Bou- 
legnéböl Julius i. napján ezek hirdettettek: 
Az első Consul tegnap estvéli tizenegy órakor 
ide érkezett, és ágyúk dörgése által fogadta
tott. Ma hajnalban három órakor , midőn 
még mások tsendes álomban lettek volna , ő 
már nehány Tifztektöl késértetvén , a’ kikötő 
lielv meg - visgálásában foglalatoskodott: a ’ 
többi között azt tsetekedte, hogy hat Fran- 
tzia és öt Spanol Schaluppokat =  kisded ha
jókat a’ tengerre bellyeb’ küldvén , kiilömbfé- 
le fordulásokat tétetett maga előtt vélek. Ha
nem az nap dél után még job' alkalmatossága 
volt magát ezen Schalupkok gyakoroltságak 
felől m eg-győzni: minthogy három Anglus 
Fregátok ezeket meg-támadván , a’ fzemei e- 
lőtt meg-verekedtem vélek. De mitsoda ki
menetellel, még nem tudhatni. Frantzi^ or- 
fzágban el-terjedett az a’ kívánság, fypgy a’ 
fő Consul tulajdon fzeméllye fzerént az Angliá
ba való ki-fzállást meg-ne próbállya, ’s ez az 
óhajtás levelek által-is tudtára adatott: holott
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6 a7 egéfz orfzág jófzága ’s közönséges java ; 
azért semmi vefzedelem elejbe ne merje ma
gát ki-tenni. — Julius 3 dikában Bajonnéhtz 
25. ezeiből álló Ármádia gvíijtetett, hogy Spa
nyol orfzág;ba költözzön , és a’ Spanyolokkal 
egyesülve, úgy tettfzik a’ Portugálliai k'kötő 
helyeket rakja-meg. Ez Párisi 3 dik Júliusi tu- 
dósíttás; a’ mint a’ következendő-is: Minthogy 
minden kikötő partyainkat az Ánglusok blo- 
kirozva, fogva tartyak ; a’ Napnyugoti Indiá
ból semmi új tudósíttás sem érkezik hozzánk ; 
noha igen kívánnyuk tudni, hányadán van Sz. 
Domingo állapottya ? Nantes, Bourdeaux, L’ 
Orient ’s egyéb helyek , niellyekben a’ keres
kedés talpig le-rozzant seregessen kéfzíttik a’ 
Pappereket, hogy általok ki-pótollyák vala
mennyire az új háború által lett károkat. — 
Egy Ánglus Fregát el-akarván a’ Canál.isnál, 
3-dik Júliusban egy Frantzia tereh hordó hajót 
tsipni, rajta vefztett: á’ Persusi erősségekből 
Cherburgnál a’ Fr. ágyúk olly hatharós tüzet 
adtak reá, hogy vitorlyáit le-botsátván , ma
gát mindenestől fogva meg-adni kíntelenítte- 
tett. — Az első Consulné Dünkirchenbe ér
kezvén , virágokból tsinált lúgosok alatt ve
zettetett a’ fzállására két nap múlva maga az 
első Consul is oda érkezett. Jöveteléről jelt a- 
dott az ágyúk dörgése. A’ város ifjúságának 
egéfz serege fzép forma ruhában tifzteletére 
elejbe ment. Valamint a’ város polgár meste- 
re-is az alatta lévő Eőljárókkal. Ki midőn a’ 
város kultsát néki nyújtaná, azt felelte: az nem 
lehet job’kézben, mint a’ melly azt nékiaján-
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lya. Julius 3-dik napján Dünkirclienben , már 
reggeli 4. órakor ló háton lévén az első Con
su l, a’ partok, erősségek, fegyverházok, ma
gazinok meg-visgálásában foglalatoskodott: 
estve felé katonai fordulásokat tétetett a1 ten
ger partyán vagy két Daragonyos Svadronok
kal. — Azon időben St. Cyr Fr. Gener. Ro
mában, a’ hol audientzián volt a’ Pápánál, és 
Neápolisban járt; a’ vezérlése alatt lévó se
regnek egy réfze Abruzzo tartománnyát meg- 
fzállotta; a' más réfze pedig sietve nyomult 
JVTnnfredónia felé. Olaíz orfzágban a’ Fran- 
tziák a* ki kötő helyeket az Anglusok ellen 
foglalták*el; kiktől egyetemben a’ Nápolyiak 
igen féltet v̂ k S ic iliá t, hogy azt a’ magok Őri
zetek alá ne vegyék; látván a’ Nápolyi föl
dön lenni a’ Frantziákat. — Félte Júliusban , 
leg-aláb igen lehetségesnek Ítélték a’ nagy 
Británniába való Frantzia bé fzállást az Anglu
sok magok-is. Ha , úgymond némelly Anglus 
levél: nehány emberek, a’ mint a’ példák mu- 
tattyák, egy e$*y fedetlen lapos hajón ülvén, 
a’ Fr. partról Anglia partyára hofzfzü uttyok 
után ki üthettek; miért ne tehetnének a’ Fran- 
tzják jó kéfzületek lapos hajókon , mellyek 
méllyen nem nyomulnak a’ vízbe , fegyvere
sen rövideb’ utat? Angliába, Irlándiába, és 
Skosziába lapos hajókon által evezni kiilöm- 
ben-is nem tsuda. Azok az emberek a,ft kik 
a' vámokat el-kerülvén oldalas titkos utakon 
fzokták a’ tilalmas portékákat az orfzágba hor
dani^ fzáz mértf'öldni utakat-is tefznek sokfzor 
Hlyen hajókkal a’ tengeren. Ha ez a’ féle pro-

«
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batételek gyakorta fzerentsések , miért ne evez
hetnének a’ minden nehézségeken győzedel
meskedni tudó Frantziák a’keskeny Canáiison'i 
Egy nagy köd alkalmatosságával, midőn á' 
tenger mindenkor tsendes ízokott lenni , eve
ző lapátok segedelmével , igen könnyű által 
hajtani ezen Kanálison az üiyen lapos hajókat; 
és míg a’ köd fzéllyel ofzlana, akár melly An
gliai várost könnyen meg lehet lepni. *) Ki- 
fzállván a’ Fr. sereg a’ köd alatt a’ partra, a’ 
nélkül hogy éfzre vetetődött volna ; melly ret
tenetes tekéntet fog lenni az Anglusok fzemei 
előtt, midőn a’ homály a’ sereg felett el enyéfz- 
vén , a’ Frantzia Regementek hadi rendben ál
lanak a’ parton! tsak Gravesándnál, vagyCha- 
támnál, vagy Deálnál, vagy Douversnél, vagy 
Portshmoutnál, vagy pedig Ptymouthnál féfz- 
kelhesse-meg magát a’ Fr. sereg, már ekkor, 
mint JVindhám az egéfz párlamentom előtt 
mondotta , vége Anglia ditsoségének. — Ju
nius végén az Albis vize torkát ügy el - állot
ták az Anglus hadi hajók* hogy se be, se kí
né evezhessen azon senki. Ezen Történetről 
pedig, az igen Hatalmasságoknak JLondonban 
tartózkodó minden követeiket, Consuljaikat, 
vagy Ágenseiket , illy én nyilatkoztatással tu
dósította Lord Hawktsbury. Az ő nagy Britán- 
niai Felsége külső dolgokra ügyelő Státus Se- 
cretáriussa, ő Felsége parantsolattyára jelenti;

*) CALAISNÁL és BOULOGNÉNÉL a’ Canális 
tsak hét órányi fzélességü. Az Ánglus városok job
bára erősségből álló keríttés nélkül vannak.
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Hogy, minekutanna a’ Frantzia seregek az Al- 
bis vize némelly partyainak eröfzakos el-fog- 
lalása által Hamburg Birodalombéli í'zabad vá
rosnak birtokosi jussát meg-rontották • mineku
tanna az Albis vizén ki és bé evező minden 
hajókat törvenytelen módon meg-visgalni kez
dettek ; és minekutánna Ő Británniai ^'elsejé
nek ezen vízen talált minden hajóit le tartóz
tatták volna ; mind ezek után fzíikségeSnck len
ni ítélte ö Felsége, hogy ezen víznek torkát 
a’ maga hadi hajói által leg - fzorossabban bé- 
zárossa, és bé zárva tartassa; mint ez az il
lően tengeri hadakozások alkalmatosságával 
fzokásban fzokott lenni. Kérettetnek tehát 
uraságtok, hogy kereskedőjiket ezen dolog fe
löl tudósíttsák. Valamint hogy pedig ö Felsé
ge egy Hlyen lépésre magát tsupa kintelenség- 
bol és igen nagy kedvetlenséggel vette; ehez 
képest igen nagy kéfzséggel el is fog e mellül 
állani, mihelyest a' környül állasok ollyanok 
lehetnek, hogy ezen vízen az ő Felsége hajói- 
is egéfz bátorsággal ki és bé evezhetnek. El
fogja Ő Felsége a1 víz torka elöl minden hadi 
hajóit azonnal hivatni, mihelyest a’ Frantzia 
seregnk az Albis hártyán némelly mos'an el
foglalt helyeket odafagynak , és azoktól al- 
lyan mefzfzeségre el-távoznak , hogy a’ vízen 
való hajókázás egéfzfzen fzabad, és az  ̂nagy 
Británniai Felsége jobbágyainak éppen olJyan 
fzabad léfzen , mint más akár melly Nemzet
bélieknek. — Költ Londonban. Junius zg-di- 
kán 1803-dikban. Hawktsbury.

\
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=  JESCH. est. hasonló e s t , 
jeszt. i. REG. ‘2 i .  v. 3. he'jr. v. 4. 
ve hattah mah—jesch tachat jádé- 
ka, chamissa lechem * tenah be ja- 
d a i, aö hanimtza. Nunc ergo si 
quid habes ad manum , vei quinque 
panes , da mihi, aut quid quid inve- 
neris. —  Si quid habes ad manum 
—  quod Est sub manu tua. hhattah , 
nunc. Talán némellyek ezt az nfiV 
ízót így  mondák - ki : ghicih; ’s 
utób5 je tzt forrhatott belőle, ao == 
0 —  vei. hasonló az Olafz ó —  vei.

=  C H A L A L , profanavit, 
perforavit, tibiis cecinit, etc. ~  
chol. profanus. 1. REG. 21. v. 4. Heb. 
v. 5. cecin lechem chol. Non ha- 
beo laicos panes ad manum, séd tan- 
turn panem sanctum. v. 6. Dedit er
go ei sacerdos sanctificatum panem. 
Cpropositionis ) DUMHAMEL in 
hunc v. D e panibus propositionis

Jeszt.

aut. 
te ne. 
nimm.

jetzt.
0.
kőig.
carbo.

nein.
élem.

A' M agyar és egyéb Nemzetit Szókban talá
landó hafonlíttcisának

X X I I - dik F OL YT AT ÁS A.
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aalva,
salve*

dobre,

láe.

dobzse

*«$X550CDCX£=̂ xí.

soíis sacerdotibus edere fas erat; sec! 
excusabat necessitas. — Má TTH* 
12. Phariscei autem videntes, ö/are- 
rw/zf e i .*" (Jesu Christo) Zscce disci- 
-puli tűi faciunt quod non licet face- 
re sabbatho. 3. A t ille dixit eis ; Won 
le gist is quid fecerit D avid , quando 
esuriit, ei yzzz cum eo erant. v. 4. 
Quando intravit in domiim D e i, et 
panes propositionis comedit, yzzoy 
«0/2 licebat ei edere, neque his qui 
cum eo erant, /zz\fz jo/zí sacerdotibus ?

*^E==S ALACH, ignovit.ISALE. 
5 1 .7 . (Deus no It er) quonium mul- 
tus est ad  IGNOSCENDUM. Ki ja- 
rebbe LI SELOACH n)<?D̂  . olvas- 
h atn i: Li salvea. Innét eredhetett 
a? salvo, a s , sa lvat, salva. Hason
lók a’ SaJachhoz a’ SSALACH =  
vhv) f mi s i t , küldött; és a’ TZA- 
LACH — prosperatus est. ve 
hitzliach y et prosperabitur.

TO B— RAEH. =  bonum ! v id e! 
hasonló dobre* Psalm. 85* Hebr. 8ö.- 
V. 17. Hhaseh hhimmi aoth le- 
TOBATH. Fac mecum signurn in
BONUM. THRENOR. 1. v, 2-.* 
RAEH Jehova ki tzar li. VIDE  
Domine quoniam tribulor. hasonló a* 
görög cgoie , ogct === vide a’ t könnyen 
d- re fordul, és ac ae e -re . Igy  
Tob rae =  dobre — Jó e z9 ládde? 

.az r ,  l  betűvé-is változik , ’s íg y
rá é
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rde — Ide =  láddtf\ lásd. Nem el
lje k  a’ dobre helyibe dobzsét mon-f 
danak- ki: a’ zse , a’ jeschből ered
hetett. A’ Jesch =  esl az J  sokízor zs 
hangra változik, p. o. J u d =  Zsud , 
Zsid. Zsidó Jour — zswr. lg y  Dob- 
zse — jólvan.

/T].v — AOTH. signum. Gel.jt"D =  
excidit,abßulit. Abból # a s c u l -  i 
po Hot̂ ctKTi}f, character, nóta sculpta. 
ÍSAI^E 53. v. 13. er/í Dorninus 
nominal us in signum ceternum, quod 
non auferetur. ve haja la Ihova Je< 
schem le aothj hholam, lo iiccareth. 
non auferetur. non exscindetur, érit 
jETER.NUM signum, aoth HHO- 
LÁM. S; H1ERON. Erit Dominus 
in nőmén et in signum eeternum , 
ut ex ipsius nomine appellentur 
Chrißiani,et CRUClS ejiís inuran- 
tur cauterio. Az aothból eredhe
tett mind az umtos, fületlen , q. si- 
gnatus, jelö lt, mind ama’ más dcorog 
äuTov, f lo s , lana , et quidquid 
prueftantissimum in omni re. A ’ mi 
leg-jeleseb\ A’ Than fzó-is signum, 
jel =: •jf). ex — tavak, signávit , 
megielölte. A’ táv  ̂ utolsó Zsidó 
betüj’s hajdan kerefztformájú volt, 
úgymond Sz.HIERON. EZECHIEL. 
9* 4. ve tivvitha T Á V , et signa 
THAU— thauiza thau: téveltézzed. 
A ’ thau, és aoth egybe foglalásán

O

lodzse.

carat.
scripsit
A’ Cau-
terium,
abból
?redhe-
tett.» x

acoTOS*

Thau,

Thautus
Athotes.

1
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aller.

«ethna.
létz.
mare.

rex.
genae.

Jest.
efct.

ból eredhetett a’ Tautus az E gyip
tomi második , úgy mondatott ki
rály ; ’s az e lső - is  Ménes - után. 
Mind a’ kettőről lásd ezen köny
vemet : Hesponsorum ad eas hujus 
t  empor is Object iones, quibus Fidelium 
animi percelluntur. Ccíssoviae Typis 
Joan. VJich. Länderer perp.inFüs- 
kút. 1789. Libr. 3. c. 4. §. 29. pag. 
114. és Libro eodem §. 38* a pag. 
338* utrumque tomo 2.

== HHALFH. ascende. ha
sonló a’ Fr. aller. EXO DI 24. n .  
Ascende ad me in montem , et esto ibi. 
HHALEH. alai ha hóra, ve beje 
schäm : daboque tibi tabulas lapideas, 
ve aetthenah ( vei aethnah) leka eth 

, luchoth (v leth) ha seben. 
j-NOö =  JV1ARAEH. vagy , ma

réi), aspéctus , species, láttattya , 
tünem énnyé, Izembe tűnése vala
minek. hasonló maré. EXODI 24» 
17. Erat autem SPECIES glories 
Jj4>mini\ quasi ignis ardens super 
verticem m ontis, ( Sinai _) in c.on- 
Spectu filiorum Israel. U JYlARAEH 
kev< d Jehova ke acsch aoceloth. 
(olv. c =  k ) be raosch hahar 1« 
hheinei bnei Israel. A

=  lm jeska. Si eft tibi. 
JUD CUM. 6. v. 36. D/xitque Ge~ 
d^on ad JDeum: SI SALVUM FA 
U S  PER MAJNUM MEAM Israel.
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sicut loculus es, IM—JESKÁ M0 -> 
SCHIAHH BE JADI eth - Israel , 
caascher dibbaretha. v. 37. Ponam 
hoc vetlus Lance in area; hinneh ano- 
chi matzig eth gizzath ha tzemer 
ba goren: si ros in solo vellere fuc- 
r i t , im tal ihje hhal ha goren le- 
badah ; et in omni terra siccitas , ve 
hhal col haaretz choreb, sciam 
quodper manum meam,sicut locutus es, 
itbrrabis Israel ve jadatthi , ki ho- 
slahh be jadi eth Israel, caascher 
dibbaretha. DUHAMEL h ic , Peti- 
tio signi, cum ex diffidentia de pro- 
missis divinis oritur, mala est; se- 
cus si ea familiaritate cum Deo , ex 
desiderio manifeitmdae glorise D e i , 
äugend* lidei studio , et majori* ad 
agendum alacritatis, aut discutien- 
di ex animo omnem dubitationem.

y ^  =  CAHAHH. incurvavit se. 
Ebből a’ különös ki mondás - ként, 
cruli, curvh. curvus JUDIC. 7. 6 
omnis autcm reliqua multitudo fiexo  
poplite biberat. ve kol jether ha hham 
rarehhu hhal birekkeihem lischet- 
toth maiim.

=  aliv. olv. jELAIV. su 
per ipsum , ipsum. R eá, ötét. ha 
sonlóalája. DEUTÉR. 18- v. 15. Pro 
phetam de gente tu a , et de fratribu 
tuts , sicut me, suscitabit tiki Horni 
nus Deus tuus: IPSUM AÜDITE

*43
zerbum

tsemer.
arena."’
gizgaz.

curvus,
>

> o\of.
1 itt, pro 

ivott,

- alá ja,
s Novia.
- Növi,
. kör.
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én.
oni.

omen.
ámen.
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J E L M V  TISCHMAHHUN. — Na- 
bia mi quirebbeka mi acheika ca- 
m on i, iagvim leka Jehova fclohei- 
ka , aelaiv tischmahhun. Ipsum au
dit c. O reá ligyelm ezve hallgassa
tok , Ötét halyátok. Ez a’ tsudaté« 
telekben , törvény tevésben , Mój- 
seshez hasonló, ’s Istentől támasz
tatott Próféta, a’ JESUS. Erről 
mondá az Atya Isten a’ hegyen: 
Jpsum audite , MATTH. 1 7 . v. 5, 
Magát-is a’ Mójsestöl m eg-jöven
dölt Prófétának valiá Jesus 9 mond
ván : hogy Ő Felőle írt M ó j s e s :  
JOAN. 5. 46. De me ille scripsit. 
valamint Sz. Péter-is A ct. 3. és Sz. 
István  Mártír- i s ,  A c t . 7 . azt a’ 
Mójseshez hasonló Prófétát Jesusra 
magyarázók. Prófétám  — sicut me, 
suscitabit. Nabia — camoni jaquim. 
IPSUM AUD1TE. iElaiv tischmah
hun.

pH =  AM AN verus, firmus fűit. 
Amen , vagy , omen,  veritas, firmi- 
tas. Állandó, igaz bizonyosságot 
jelentő szók , valamint az cemuna- 
is. PSAL. 88* Heb. 89. In ceternum 
misericordia eedißcabitur in ccelisiproe- 
parabitur V ERII AS PUA eis. 
Hholam chesed ibbaneh schamaim : 
taken ALM UNAT HEH A ha hem. 
perennern 11» coelo misericordiam 
electis exhibebit; D eus, in loco ,



•*<̂ sS)OC

ubi veritas ejusín aeternum stabili
ty permanebit. Vide Explicat. PsaL\ 
edit. Cassov. p. »39.

<7iy =  HHIVÉL. inique egit. 
hhavelah, iniquitas. hasonló avul, 
avulás, p. 0. avíilt, rodhadt sajt, 
hal ,  ’s a’ t. PSAL. m 8. Hebr. 119. 
V. 3. Non enim qui operantur iniqui- 
tatem , HHAVELAH, in viis ejus 
ambulaverunt, bi derekaiv halku. —  
Phahhalu hhavsla =  operati sunt,  
operantur íniquitatem. =phoh- 
h a l, opus,  operis merces. hasonló 
f a l , falu. Ha ph =  p. a’ phal, mun
kát,  munkást jelentő szóból ered
hetett a’P au l, /*<*'/. Az iniquitas, ini
que agere,  így is adat ik-e lé :  ^

, =  Lutz , irridere, deridere. Abból 
derisores =  Letzim* PsaL 1. ZADIIM 
HELITZíNI ad m eo d : in thorate- 
cha lo nathithi. SUPERBl INIQUE  
AGEBANT usque qucique: a lege au- 
tem tua non declinavi. PSAL. 118. 
Heb. up.  v. 51. Item Ibid. v. 78* 
Ponfundantur super b i , quia injuste 
Íniquitatem fecerunt in me: Jeboschu 
Zedim, ki Scheker hhivethuni. mn 
=  HÍV VET, pervertit, subvertit. 
SCHEKER =  mendacium, fa lso , 
faisis de causis, iniquitas. Az ini- 

. quitas, Hin =  CHAVAH PS. 51.4.  
1NJUSTITIAM cogitavit lingva tua. 
CHAVOTH tachssab leschoneka.

Ö 3
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avíilt.

Pál.

fal,
falu.

nutavi.
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Jesus.
igá co.

E l is i i .
-agilis.

satum.
sátor.
szatyoi

c/iascssaf>=coo\l2LVÍt. Lásd 16 .Foly
tatást. JYJkh. ]6. szakasz.

'VW' — ISGH1 annyi, mint sa~ 
lus mea. PSAL. 126. Heb. 27. v. 1. 
Dominus illuminatio mea, et SALUS 
mea , quem timebo ? Jehova aori, 
ve ISCHGHJjiyttS mimi aira? olv. 
JESCHUÍ, Jesusom. üdvözíttöm,  
szint 11 gy iratik HABACUC 3-dik 
RÉSZENEK 18-dik versében-is, 
Jesusra fordíttatik. Ego autem in 
Domino gaudelo : et exultabo in Deo 
JESU meo. va ani ba Jehova aeh- 
helozah: agilah be Elohei Isghi , 
va g y ,  ISCHUEI — JESUI,  
sehelozah, olv. ahalozo, vagy elizio , 
*s abból eredhetett a’költők örven
deztető Elizium fzigetének neve ; 
agila, guly exultatiót jelentő fzóból. 
sfgilah be Elohei Jesui. O »vendek, 
az én Isten Jesusomban, ’s örven
dezni fogok.

*TTiDi3- — AL TASETTIR.  
Non abscondas. A’ Satar szóból 
melly rejtést jelent, eredhetett mind 
a’ Satarnoe. ( A ’ bárkába rejtetett 
N o é ,  ’s abból Satum - u s; mind a’ 
Sátor , és ha = t y  ; a’ holmi .yá.sar
lóit jószágot magába rejtő Szatyor 
PSAL. i ig.  Hebr. 119. v. 19. Inco- 
la ego sum in terra : Gar anochi ba 
aretz,  Gar == peregrinus, adveni ,  
i n c o l a .  non abscondas a me mauduta
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tua. al taszettir mimmeni mitzvo- 
theika. A’ Janus-is  a’ Noe ne
véből eredhetett. Jah — Noe =  
Dominus Noe, vagy , Isten Noé
ja: vagy, Istentől adatdtt meg- 
nyugtató; melly meg nyugtató szó
hoz hasonló a’ nm^Ö =  menucha, 
quies , locus quetis. Két ortzáju a’ 
Jánus: mert s/emléite mind a' viz- 
özön előtt volt világot, mind a’ 
melly  azután meg-újúlt: meg ígér- 
tetvén az Istentől, hogy békesség 
lesz a’ v izözöntől: azért Jánus* 
zárt temploma a’ békesség jele volt. 
Deucalion-isSaturn.Janoe.Z)ewca//o«. 
mintha ennyit nyomna di-cala-iona, 
ki be zárta a’ galambot; va g y ,  a’ 
ki könnyen bánt a’ Galamba! , azt 
be ’s ki eresztvén a’ bárkából. A’ 
D i  a’ Káldeusoknál =  qui, k i ,  és 
Németül die.

*T£*» =  JATZAD. astitit. =  
lASZAD. consultavil, fundavit, 
fTTtfö =  M ASCHIACH, Messias. 
Unctus. ROZENIM =  principes PS. 
2. v. t. Jithjatzebbu malcei aeretz, 
ve rozenim noszedu iachad (v e i  
ied) hhal Jehova , ve hhal messi- 
cho. Astiterunt reges terror , et prin
cipes convenerunt in unum adversus 
Dominum , et adversus Christum ejus. 
Az itt jacebu szóhoz hasonló a* 
Magyar itten ,  h i c , és a’ D^ák

Q 4

Jánus.

nyug-
vás.

Deuca
lion.

.die.

Maxico
ratio.
értz
jeden.

itt.
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jaceb.

mozdul

quitter.

mors, 
verni. 
Jiy ugla- 
tó.

sátor.
gense.

jacebunt, A’ JSoszedu tsak nem ol- 
1 v a n , mint a’ mozdul: mert o l
vashatni , no szám

=  queteb. exitium, pestis,  
lues, morsus. olvashatni quiteb, b 
in r. hasonló a’ frshitzia quitter, re- 
linquere , deserere , verlaííen, la- 
sciare. ei-hadni, pusztulni hadni.

=  Dever. pestis, mors. OSEíE. 
13. v. 14. De manu mortis liberabo 
eos. Mi jad schaeol aephedd&n, de 
hiorte redimam eos: mi maveth 
(vagy, mi mosz) aegalem : ero mors 
tua 0 mors: aehi devareika maveth : 
ehi quatibka schaecl: ero niorsus 
tuus (exitium, lues) 'inferne: ne- 
cham ( vagy nobam vagy nohem)  
niszszater mi gheinai. consolatio 
abscondita est ab oculis m tis. D U 
HAMEL in hunc versum. Morsus 
tuu" ero inferne. Partem ejus aufe- 
ram. ±-«tres scilicet qui e Limbis 
surrexerunt. Nunc, quid meum do
lorem consoletur, non video,  nisi 
cum Christum cogito , ejus resur- 
rectionem, et nostram, quae in 
Christo inchoata est. Ezen igékkel 
Krisztus fel-támadása , az Atyák
nak Limbusból-való ki-szabádíttá- 
sa jövendöltetett. Az abból eredő 
’s nyugtató vigasztalást Oseás Pró
féta a’ Krisztustól várta.
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ÜÖV =  HH AM AM, obscuravit,! 
ob tex it, Hham , populu« , népet, 
sötétségben , rejtekben együtt - lé
vőket jelent külöm bféle, ágozati- 
Val. Limba , mellyből a’ Limbus , 
úgy tettszik, annyi, mint: rejtek 
helybe ment. L i-hhim -ba. A’ rej
tek helyi Népekhez ment zz  meg
halt. A’ meg-tért Latornak meg
ígért paraditsom, a’Limbusba szál
lott Isten Krisztus fzínének boldo
g ító  látása. GÉN. 23. 8» Con- 
grcgatus est ad populum suum. ELA- 
JV1ÁIV. JONA. Sz. Máténál a1 Jo
hanna helyébe tétetik per contractio- 
nem, Bar Johanna a’ Cháldéusok-Jc 
nál annyi m int, fia  Johannának, 
vagy Jánosnak. Simon JoanrJs — 
Simonnak Jánossá vagy János fia. 
V. Menoch. in MATTH. í  6. v. 17. 
et in Joannis 21. 15. Additur, in- 
cjuit Menoch. Patris nőmén , ut di- 
fiingvatur a’ Simone Thaddaeo , ut 
nemini dubium esse p o fsit, SUM
MÁM Curam universalis Ecclesise 
non alii Apofiolo, quam Petro tra- 
ditam eíFe.

n u n  =  PECCAVIT. olvashat
n i, ATE. vétekre ingerlő menny
ből le-vettetett afzfzony , mellyen  
Homérus Iliad. 19. a versu 90. mind 
az Angyalból ördöggé vált késér- 
tö t, mind a’ Paraditsomból ki-vet-

* 4 9

Ambus.

ihannes

Ate.
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Raca.

bonus.
esedez

gabel.
kapots
kaptza

navis.

tetett késértő Évát képezte. Lásd 
erről hofzfzan az 6 és új egy p ír  
Celsus-ellen irt első kél’züietet 9 dik 
Réfz pag. 77. Peften Trattner nyom.  
1794 ben. A’ h ki-mondása sokak
nál ki marad.

Tq-iU =  TUBCA bonitas tu a , 
multitude dulcedinis tusé. A’ tj tud
niillik 2-dik fzeméllyre mutató pos- 
sefsivum. — yn =:  RAH , malus. 
Raehh, raehh , jomer liakkoneh. 
PROVERB. 20. Malum e ß , malum 
eß é die it omnis emptor. Abból és a’ 
?j hozzá adásából fzármozhatott a* 
Dacha =  RoTzIzaságod , ’s talán,  
roíz te , vagy' te rofz. MATTH. 5. 
22. Qui dijeerit fra tr i suo , rácát 
reus érit concil'o.

I'D — BÚN. Intelligere, con- 
siderare. érteni PSAL. 106. Hebr. 
I 0 7 .  v. 4^. Quis sapiens , et custo- 
diet hcec? et INTELLIGET miseri- 
cordias Dom ini? ve ITHBONENU 

. chaseddei Jeliova. A’ bonus elö- 
fzör értelmest jelenthetett, és az 
ith — bonenu fzóból forrhatott. 
Ibid. v. 42. et omnis iniquitas OP- 

. PILABIT os surim. ve kol hhive la 
. CAPHTZA phiall. v. 23. Qih’ de
scendant marc IN NAVlBUS, Jor- 
dei haiiam ba anivoth , per méta- 
thesin navioth. abból navis üD**. v. 
24. Ipsi videruni opera Domini > et
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mirabilia ejus IN PROFUNDO.Hem-  
marau mahhafzei Jehova, ve niph- 
laotaiv BI METZULAH : Ex sza - 1 
láltzalál profundum petiit. Inde 
tzel,  vagy ,  fze l , umbr-a. hasonló 
ízéi. v. 25. Vaioiner,  vai hhamed 
(vagy ha v ~  ny? olv. nyomód)  
ruach sehharah. D ix it, et stetit (seu, 
surrexit) Spiritus procellce: va tero- 
mem Gallaiv, et exaltati sunt ßu- 
ctus ejus , ( seu  elevavit gurgites 
suos) a’ te romemhez a’ rám a ,  fel- 
emelődött réfz, hasonló =  lista. 
V .  26. anima eoriim in malis TABE-
SCEBAT; TIT-MO GAN. Ex mug ,  

tabescere ,  liquefieri , vel. miggen ,  
tradidit ,  egy kis változáfsal ha
sonló a*1 törő mozsár ,  ha g —  zs. 
versu 27. Turbati sunt, eí moti sunt 
sicut ebrius. Jachogu, ve janughu, 
ca siccor — Jachogu,. ex chaga ,  

festum celebravit; abból hagios , 

a’ chaga tántorgást-is jelent; a’ 
nuagh =  ide-oda mozdulást,  
abból A’ Siccor, ’s a’ Sicera 
egy eredetű , réfzeg, réfzegíttő. 
IBID: eí omnis sapientia eorum de- 
vorata est. ve col cochmatham tit- 
balagh. fel .  falattatott. v. 28* E t 
clamaverunt ad Dominum cum tri- 
bulareniur : et de necessitatibus eorum 
eduxit eos. va itzaghu ael Jehova 
ba tzar lahemj u mi metzuquote- 
hem iotziem,

fzállalá

fzél.

nyo-  
módn*. 
gallya,  
gallya,  
gal lér.r
ráma.

mozsár
jaco.
junua.
c
űLytoí*

nuto.
sicera.

falta.

rsagen.
fzorúlt. 

- ziehen.
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Gál.

Simon.

tagos.

Gy ir
mot h.

fzomju.

Tápé.
t

<

i

ÍjNj r=  GÁL, redemit, Gaul* 
redemti, hasonló Gál.

□ i=IA.SCH AM, desolatus eít, 
JE SC HIMO N , soli tudó. hasonló Si
mon y j =  srhamahg =  audivit. A’ 
Saman—^'V, kövérségétől ajt jelent. 
A ’ Biblia =  végű fejtés a’ ballast’s 
engedelirrefséget jelentő fzóból ve- 
Zeti-ki a’ Simo* nevet. Simeon, au- 
diens, Exaudjtio. Simon, obediens 
nVn T a HGAH. erravit, vagatus 
efi. hasonló tágos. PSAL. 106. Heb, 
107. v. 4. Taghu ba midevar ER- 
R AVER UNT in sollt ndine , bi sc hi
lt) 0 ti. in inaquoso. Es í g y ,  ieschi- 
mon inaquosa solitudo, vizetlen 
pufzta. ibid. Viam civitatis habit a- 
culi non invenerunt darek ghir mo- 
schab lo matzau. hasonló gyirmoth; 
noha g h ir -m oth, várost és halált 
jelent =  halálos város, versu 5. Re- 
ghebim, gam SZEMAIM. naph- 
scham bahem tit. HHATAPH. Esu- 
rientes. et SITIÉN TES ; anima eorum 
in ipsis DEFECIT. A’ szama és szom 
ju mind egy,  hhataph, operuit, de- 
fecit eredetet adhatott a’ Görög 
Taphé , temetést jelentő fzónak , a7 
halott főid-alá rejtetik. v. 6Í E t 
clamaverunt ad Dominum cum tribu- 
larentur: et de necessitatibus eorum 
tripuit eos. Va itzaqu al Jehova ba 
Uar lafeetb, mi metzuquotehem
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iatzilem. Mind ezen ízók ban, ha 
tz — sz,  belólök eredt a1 ízagen , 
fzükseg , «rwAjtco , spolio, rapio. Hi- 
fzaletta naphscbi mi scheol tachtia. 
A' kiszállttá, és a ’ki-szall itt ál, hason
lók. P^. #5. Hebr. ^6. eruisti animarn 
meant ex inferno inferiori.

niuf — SCH AN AH. annus. efz- 
tendö. a’ Deák Annus. — — 
schapbal. humilís fuíl. DANIÜL. 7. 
V. 24. Porro cornua decent ipsius 
regni, decent reges eiunt: ve quar- 
naia hhafzar minna malcuta, afz- 
ra malachin jeqimmun (erunt, sur- 
gent) : et alias consurgtt post eos 
ve achoran iequm achoreihon, et i 
ipsepotentior érit priortbits, ve houa 
ischnea quadmiea, (ex — scha- 
na: bal bonttal =  szana, odio1 
habuit) et trés reges humiliabit. ve: 
telaiach niaichin iehasephil. ( chal- 
déai Grammatica - ízerént) szcphilA 
hasonló sepelio.

pírt =  AD A IN eh aid. tunc, be
adain , 111 tu ne.

*in** =  ACHAD. Chald. rnn  
CHAD A. egy , első , ’s talán , mind 
a’ Zsidó mind a’ Chaldéus így mon
da - ki mindeniket: edgy. Bi iclie- 
nath chadah le Béla Schaízízár. 
melee babel .-DÁN. 7.. *• Anno pri
mo Baltassar regis B abjlohis . Da
niel eltelem chaza; vagy . hálom

fzükséí;
kJ

euÁaio. 
k 1! zá l- 
líttál.

Annus.

cornua.

acberon 
fchy ros
ő
kedem. 

Cadmus 
sub san- 
ii 0.

í'zapúlni
sepelio.
addig.

eg gy-

álom.

1



«54 

érzé. *

melos.

anti-
quus.
méta.

«vaj.
kar.
sultan.

homo.
uqmo.

falka.

•ot̂ aSOÍ rsCxŜ w«

éze. Dániel somnium v id ít: ve 
chezvei rasche hhat mischcebeli 
(ex schacab, cubuit) autem 
capitis ejus in cubiii suo. Be adain 
chelma cetab rasch millüi amar, 
rasch rr: caput, summa, m/l//«, ver
ba , sermones, ex mallah sermo. 
amar, ait,  dixit, et somnium seri~ 
bens y brevi sermone cornprehendit .• 
summátimque perstrrngens, ait :

"P3 =  KEBa R,  quasi filius. 
DANIEL. 7. v. 13. Aspiciebam ergo 
in visions noctis, et ecce cum nubibus
coeli QUASI FILIUS HOMINIS vt- 
niehat, hhim hhananei schamaja 
KEBAR ANNOSCH setha hava (ex
at ha , venit) et usque ad antiquum 
dierum pervenit: ve ad hhatiq io- 
maia methah: A’ veniebat, Chald. 
=  cetha hava , venit fuit, seu ve- 
niens fűit. hava vagy haia — fuit. 
Chald. Arab, voluit. Az anasch,  
vagy , olv. ávaj =  király- — 
v. 14. l i t  dedit ei potestatem , el 
honorem, eí regnum ; ve le ieliib 
schaltan* viquar, u malcu*. et omnes
populiy tribuSy et lingvoe ipsi servient:
ve col hammaja, aumaia, ve lischa- 
naja leh iphleehuri. ex ph^laMi , ser- 
vivit ,  coluit. Chald. Zsidóul a’ pha- 
lach — difsecuit. keU^ vagy több 
réfzre, vagy falkára vágta, ’s ab
ból eredelt a’FALKAí potestasejusf
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pot e st as a t  er na > qua non au fer et ur : et 
regnum eji s, non torri.mpetur. Schai- 
tHiieh Schaltan hholam, di 1 o hhe- 
iírdeli : u malcutha di lo tit cbabel. 
chabai, perdidit, ligavit, pignora- 
v i t , corrupil, concepit, parturivit. 
C!ebei, funis. Abból a’ Frantzia 
chable , rudens. Tachbu/oth, soler- 
tiae, consiiia. Ebből |3aX̂ , consi
lium , Consultatio. — DUHAMEL  
in c. 7 v. 13. 14. Chriitus Dominus 
dk tur quasi f iiu s  hominis (magát 
emberfiának hívta , hogy halgató- 
j t rneg emlék'ztesse az Aftyától 
ölöktől fog'a vett hatalmára) Qua
si fi'dus hominis. Quo quidem no
li ine euiii esse plusquam homi- 
nem innuitur. v. 27. Regnum au- 
tem , et potestas , et magnitúdó re- 
gn ij qua est subter omne ccelum , de- 
tur populo sanctorum A ltissim i: U 
malcutha , ve schaltana, u rebutha 
di malcevath tecoth col schemaia , 
iehitab le hham quadischi hhelio- 
nnn : cujus regnum, regnum sempi- 
ternum est , et omnes reges servient 
et» et obedient. Malcutha malcuth 
hholam, ve col schaltanaja le iphle- 
chiiri, ve ischettamehun. phalach , 
col nit, servivit, dissecuit. Lásd j 5. 
fz. pag. 23Ó 237. etc,

=  PHAQAD , visitavit, 
commendavit,deposuit. ;-nE=FHA-

idegen.

chable.

robus.

Helios.

falka 3 
falat.
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rakom.
schul.
fzoríttó

dus-
gazda.

korsó.
rai.
rinnen.

f f o í i g .  

na vis. 
szoba, 
meg
nyug
szom, 
rábtza.

DAH, redemit. PSAL, 30. Heb. 31. 
v. 6.. In manus tuas commendo spi- 
rituni meum :  be iadeca aphqed ru- 
chi; redemisti me Domine Deus ve- 
ritatis. pkacLtha aothi Jehova Ael 
cemeth.

p-y =  HHARAQ. ordi nav.it, 
dísposuit, paravit. PSAL. 22. heb. 

t.i.V v. 5. TAHHARAQ le phanat 
schulchan neped szoreraí. PARA- 
STI in conspectu meo mensam ,  ad- 
Versus eos , qui tribulant met Da« 
schanta ba Schemen roschi: cosi 
reja ja. Impingvasti in oleo caput 
meum : et calix meus inebrians quam 
prceclarus est! ex m  =  raiah , ir- 
rigavit. DUHÁMEL hic : Chrysosto- 
m us, per mensam , íntelligit corpo
ris et sangvinis Domini Mensam in 
Eucharistia : Oleum Chrysostomus et 
Theodoretus de oleo Chrismatis in
terpret intur; S'cut et illud v. a. Su 
per a quam refeetionis educavit rne , 
DUHAM. accipit pro aqua Bapti- 
srnatis, qua reíiciuntur, qui in egri- 
tatern siíam » viresque amiserant. 
Bi naeoth deschae iarbítzeni: hhal 
mei menuchoth ienahaleni. 3. Naph- 
schi jeszobeb. In loco j\)ascuee 
ibi me collocavit. Super aquam re
fec t ionis educavit me. 3. Animam 
medm convertit, =  RABAT Z. 
recubuit. Jarbi!zem>recumbere me

*“CÍf.
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fecit. NAVAH. habitavit. A1 hharaq ,  
rakáshoz, grekhez« gratziaboz ha- 
sonió,  szórói lásd í\lhh. 19. szak. 
p , 285.— *8- szak. p. 201.

y*7j= GALAHH. in Hithp. im- 
miscuit se. Ha a’ Hithpaelben így  
oivastatik: hitgyalehh, abból ered-* 
hetett az egyeLíttcm.

nuittf =  schschh, vagy xxh.  
sextavit, sex, sextus, eduxit. Abból 

rasu>, politus, locus excerci- 
tii athletarum. széles folyosó. jry> =  
JARAQj latus, femur* hasonló Já
rok. EZECHIELIS 39- 2. E tc ir-  
cumagam te , et EDUCAM TE,  
et ascendere te faciam de iateribus 
AquiLonis: ve szebabettika, ve 
SCHISSHATTHIKA, ve haghalitika 
me íarketei tzaphön.

n ^ S — PHERAC H, flos,germen. 
virág. Abból eredett a’ virág, pha- 
rach =  floruit. Az aporvox, stiria, 
defluum, a’ mi a’ szülőből nyomás  
nélkül lefoly , asjnfpcof , a’ pharach- 
bóL eredhetett. A’ Cyclops az Uiis- 
sestől nyújtott bort, odyssece 9. v 
359 * ekképpen dítsérte - meg. Séd 
hoc vinum ambrosiae et nectaris eít 
stiria. ’AWá  ró£ ápjBfooAjs náci vé*TCt-
(Of Iqlv CtTTO(>(>to%.

3̂-, — DOPHI, scandalum , op
probrium, caiumnia. A’ d  el tsipé- 
sévei a’ dophibói eredhetett az ophis,

R

?gy el it
teni.

X^os.

Járok.

szoba,

sex.

Virág,
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süket.

ganza.

i
-  i

fó<pos.

casa.

kasza.
küssen.

XV<Tff.

arvurn.

komon
dor.

kígyó ; mint elvetett botránkozta- 
tóállatt. PSAL. 49. Hebr. ,50. v. 20* 
Sedens adversus fratrem  tuum Loque- 
baris, tescheb be achika tedabber,  
?t adversus filium matris tuce ponebas 
SCANDALUM. be ben ammeka tit
le ií DOPHI. — IBID. v. 2 .. Intel- 
ligite heec, qui obliviscimini Deum: 
Binu-na zaoth Schoketei Eloah.

m  =  GANAZ thesaurus, ab
ból kints; gaza, ganza, anser. 
Plin. Hist. Nat. L. 10. c. 22. Candi- 
di in Germania anserea, verum mi- 
nores ganzoe vocantur.

=  SZAPHAN. obtexit. zó- 
pbos. caligo. ODYSS. 11. v. 1,54. 
Fili m i , quo pacto venisti sub cali- 
ginem obscuram ? liro $<pcr vfefógrroc.

HDD =■ CASZA occultavit, te- 
xit. Abból casa, casula. casach, 
excidit, succidit, ki-vágta, abból 
kasza k iszsze , tegumentum , al. thro- 
nus. hasonló a’ Német szó ,  küsse, 
pulvinar, és osculari; és a’ Görög 
hCge , osculaius est. odyss. 13. v. 354. 
Tjiysses gaudens sua terra, oscula- 
tus est autem álmám terram. xúre 
<>e £e*5co<p0v

•pp-, =  ILLAL. H. heilil eju- 
lavit. hasonló uiulavit, és v \á u , 
latro , as ugatni, ody-s. 14. v. 29. 
Canes lalrato: es xvVts l\cuC(*.u>got. Eb
ből , komondor.
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=  Szabar,  speravit. Ab

ból spero , Sodor a’ Templom ne- * 
Ve a’ kásáni Tatároknál. Mintha 5 
mondanám imádság-által remény-^ 
lo hely. Vagyon Csécsényhez néni 
meszsze Sobor nevű helység. Már 
jelentém , hogy sabaria == spes in 
Deo. Lásd Mkh. íó -d ik  szakasz 
titulo Tatárok pag. 137.

=  RAGHTiA. olvashatni, 
RHOGA. disrupit. al. quievit. Ab
ból eredhetc tt^coyaXecs, lacer, riis- 
ruptus; és mivel mind a’ Zsidót 
mind a’ Görögöt így lehet olvasni: 
rongya, rogyalos, abból eredt a* 
rongy , rongyos, ronda, ragya. Mi
nerva kódus formára el-váltaztat- 
ván Uiisses ábrázatját, rongyos 
dolmányt,  'pooyxXsoC, és ron
gyos tarisznyát akasztott reá odyss. 
13. fin.

-pD =  SZACÁC texit, obte- 
x i t , ‘be-fedte (bőrrel, vagy ruhá
v a l ,  vagy házzal, etc.) Abból 'szók 
tuguriüm , abból szoknya, sicuth , 
tegumentüm ab tabernaculum. ol
vashatni scut, scyt. abból <rx~ro$, 
corium tegens pedes 3 vei hiíméros, 
abból svytha botskoros, bundás 
Szit.\ai. odysea? 14-V.-34. Mikoi 
Ulissest a’ majorba érkezésekor a2 
ebek nagy ugatással, meg támad 
tíák, eleibe futott a’ gazda, kutya

R 5
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50erő. 
iobor. 
•abaria

%

rágni.

rongy.

Tzok-
nya.

1

, scytha,
:
F

1
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arxvTOS.

die*

ZCvû ca.

poXoßfos,

fSogci'

állandó

•ô 5!)OC30®54»*

kát el-döbálta , a’ botskqrra készí
tett bőr ki-hullotta’ kezéből, trxítö$ 
de h skis %ei?cg. corium autem exci- 
dit e manu.

i-j =  Dl Chald. nóta Genitivi. 
hasonló a’ Német die. D l  azon-kí
vül , sujficientia. abból av Görög 
dvvctfJLOti possum, schaddai omnipotens. 
az Isten mindent tehet. Mindenható 
©sós dvvotToci avrcUfToc odyss. i 4. v. 44^  

=  MALEA, plenus. ->3 
=  b a r , frumentum. briah, cibus. 
'[AoXoßfog, Sectator epularum. quasi 
plenus frugibus, eszemiszom emb<r. 
dobzódó. odyss. 17. v. 2 ] 9 . 7Tvj d/f to/  
ds [zoáoi3poV ctys/g. Quo hunc sectato- 
rem epularum agis ?

=  PHATÁR, fidit* laxa- 
vit. hasított, tágított, abból eredhe
tett a’ <p3s/fco, corrumpo, $>So(>á 
corruptio, quasi laxatio partium 
minimarum corporis. De a’ cor
ruptio , rodhadás Zsidóul /'jntt’’ =  
schachath PS. 15. Hebr. 16. v. 10. 
Nec dabis sanctum tuutn viderc cor- 
ruptionem. schachat. — /xíjXaxaxoj 
^s/fao-/ vo^eg. a’ marhát meg-ron-  
tyák a’ rósz pásztorok.

<5̂  =  ael, pro seloha, Deus. 
olvashatni y//. Az a’ ki öröktöl- 
fogva örökké él ,  állandó, schaddai 
magának ’s mindeneknek életekre 
elegendő, mindenható.
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l3ŐM*b3= bal — cemot, n 
motus. vebor. Abból motus,

HÖtt? — szamach libbi. laeta-i 
tűm est cor meum.

rítta? pír* ^ Í í D ' =  beszari ,]  
vagy bexari ischcen le batach. caro 
mea reqmcscet in spe. Betühányás- 
sal a’ bexar , és a’ sa rx , " caro , 
mind egy. a’ sacan nj^ugodalmas 
hajlékban lakottat jelent. Abból  
scena a’ batach , r  betűnek bele ve
tésével líernzi a’ várta, warten  
szókat,  r - nélkül ha b =  v ,  belőle 
eredt a’ votum Sc hv it h i , vagy ,  
Schauvli providi, prospexi. abból 
Schau a i. V. PS. 15. Bébi*. tó.

10 ij =  PHá GAHH , occurrit, 
intereessit. Pegasus occurrens equus. 
tpuyouatt. fugio. mind a’ kettő a* — 
hói eredhetett. A’ phagas-is phnga 
erejű. wí? név v7rsxirpo<?v(yotfju; Quo 
subterfugiarx*. odyss. 20. v. 43.

on mo*

Seb me- '
ekén.
Leber.

sarx.

scena.
várta.

Votum.

schau.

fuga.

í.

nnu? =  SCHACH A T,  corrupit. 
Abból a/srhog, corruptus, impro- 
bus. OBYSS. 20. v. 4,5.

y/fahs x«? /xsíf tíq re Ksgsiovi irh- 
3 st' srcfya. ImjSrobe., et quidem 
alius pejori confidit viro.

K W ' =  Jescheonu, vei JE- 
SCHU-NU.  salutaris noster. ve i ,  
Jesus noster: PSAL. 78. Hebr. 79. 
v. 9 Hhazrenu Aelohei Jescheonu : 
et pröpter =  hhal - debar kérőd

B 3

\iog>

noster.
Jesus.

1

\



*«)SK£ÖC. 50®:4°*402

<rt\aiö.
er up. , 
szállít.

peera- 
tprn.

hhalali. 
é jijf

elephte

trutru-
tru.

ráma.

z seb . . 
mathan

•n̂SSCSSQC.

Schemeka ve hatzilenu: Adjuva nos 
Deus salutiris nosier: et propter 

gloriamno/ninis tui libera nos ve  kap li
fer lihal chatiaotliei - nu lemabhan 
schemeka: et propiiius esiopccca is 
nostris propter nomen tuum. chat a 
peer at'it. chatiaoth conftruct plur. 
peccala nostra.

nvv — HHALAH. ascendit In 
U, H. H'oph. Hithp, extulit se, excel- 
sus fuit. ha L. il R, abból forrha
tott aifu, tollo,  porto. v. 9. AC Í. 1. 
E t cum hcec dixisset> videntib.us diis* 
eievattis eat ß*.£rft0i'Tu>* ctyriU *£ (̂-‘3^: 
et nub es suscepit evm c,h o.ctdjs eorum. 
MARCI 16. 19. Et Dominus quidem 
Jesus postquarh iocutus e;<i ois, as- 
. sump tus est ín caelum , e/g 
to* gfetvor, sedet a dextris Dei. 
— PSA^L. 46. Hcbr. 47. v. nby == 
hbalah Elohim bi teruhhah, Jehova 
beqkol schophar. Ascendit Deus 

in jub ilo , et Dominus voce tu bee. 
PSAL. 67. Hebr. 68- v. 19. hhali- 
tha la marom, schabitha schebi, 
.laquachta mathanoth ba Adam: 
Ascendisti in alt um > cepisti captivi- 
ta tem , acccpisti dona in horjiinibus. 
EPHE3. 4. v. 7. Vnicuique autem 
nostrum data est gratia secundum 
mensuram donationis Christi, v. gt 
Propter quod dicit : Ascendens in al~ 
turn captivam dux it  captivitatem : d&>
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dit dona hominibus. v. 9. Quod au- 
tem ascendit, quid est nisi quia et 
descend it pirimum in inferiores par
tes terrce? v. 10. Qui descendit % 
ipse est qui et ascendit super omnes 
ccelos , 0 xoiTetßxi , uvróq is  xcd 0 ctvußxc 
07tê átf(£i TTocvTUv runs kgoivuv. Duhamel 
hie, descendit de cselo in terram(et 
in limbum , ad imas partes terrae. 
JVlinoch ) xarcorsfa [zegy rtjg Sic- 
que Simonis Magi,  et post eurn 
Ebionis acPhotin i,  negantium an
te Incarnationem Christum exsitis- 
se, errorem refeliit. Imo et descen
dit in partes inferiores terrae, unde 
captivos eduxit. Ascendit, idem 
qui prius descendit. Az említett 
hholah szó  eredetet adott az allo- 
m a i , salio, exallomai, exilio görög 
szóknak; a’ bó venire, a’ Baino,  
anabaino, ascendo, katabaino* de- 
scendo, szóknak a Görögöknél.  
Az a mb-ulx)-\s az hhala szóból ered
hetett quasi amphbhhalah. ACT,  
3-8. E,t exiliens s te t i t , et ambula- 
b a t; hol) £ £xWópevos esy , hou írep/e- 
notTtt.

TESCHA. Novem, ki- 
lentz olvashatni tisch, abból ered
hetett a’ Magyar t í z , decem ; a’ 
mint a’ Zsidó Hheszer szóból, melly  
Zsidóul tizet jelent, a’ Magyar 
ezeret jelentő szó e z e r . Az achd,

R ,
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NynK 
chald. 
terra.

vallis,

állom«.

ambulo.

tiz,

, ezer.
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egy-

tzár.
sabaotl

atzél.
afz-
fzony.
adas.
hét.
Hu.
Hia.

ő

4

tophe
tim.
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vagy ecAí/ eredete az egy-nek*  
mindenik annyi mint unus. JUDI» 
CUM 4. v. 2. habuitqvé (Jakun rex 
Chanaan) ducem exercitus sui nomi
ne Sis aram. ve szar tzebao Sisera, 

í v .  ~ ÍN ON GEN TO S enim habe- 
Aarf currus fa lcatos . ki TESCHA 
MEAOTH rekeb - barzel Jo. v. 4, 
/ ira t autem Debbora prop/ietis uxor 
Lop/doih , quce Ju (itrabat pcpuium in 
illő tempore, u Debora aissah ne- 
b; di *e sebet JL-apidoth, hia == jtrn 
schopaeta eth taráéi ba hheth ha 
h a j 4’nn — t\y  =s= t mpus, com^ 
munis generis, x lincf a’ Am, mind 
a’ haia annyi 1* int , Ö ,  az aszszo- 
nyi nemben. Hasonló a’ Min "0 a’ 
férfi rendben: de mivel a’  ̂ , kön» 
nyen y betűre =  1 váltpaik , a’ kör- 
nyöletek mutassák - meg ; a ’ hua , 
asz zonyi ,  férfi nemre mutat- é? 
GENES. 3. ió- Jpsv ponteret caput 
tuum , hu jesupii ka rosch Nun. Du- 
hámeiyn v. 4. 5. Debbora non praee- 
rat potentate, séd populus ultro ad 
eam controversias suas de fér e bat, 
V. 5. ascendebatiique ad eam f il i i  
Isra e lin  omne judicium. Va.jahhalu 
aleiha bnei Israel la misebrthat. 
Sophetim =  Judlces. v, 9. quia iá ma
nu mulieris trndetur Sisara. ki be 
iád ischa imekkor Jehova eth Sise- 
ra ftradet Jehova Siseram) »
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MAKAR, vendidit tradidit. malter, 
venditio,  rés venalis. mekeroth. f. 
pl. conventio vei)ditionés,macherae. 
gUdii. v. 14. Dtxitque Debora ac 
Jßarac : surge, haec est enim dies, in 
qua tradidit Dominus Sisaram in ma
ntis tuas: va tomer Deborah ael 
Barag : kum , ki zeh hajjom, afcher 
náthán Jehova aeth Sisera be jade- 
ka : en ipse ductor est tuus. annon 
Jehova exivit ante faciem tuam. 
halo Jehova iatza le phaneika. v. 
15. Perterruiique v a iaham =  OH’'!
Dominus S isaram ------- in tantum ,
ut Sisara de curru desiliens, pedibus 
fu geret. va jered Sisera mehal ha 
merkabah, va ianasz be raglaiv. 
NUSZ — o u , fugere dv» =  IÁN ASZ,  
fugit. olvashatni Inasz: Abból Inas. 
v. 18, Egressu igitur Jahel in occur- 
sum Sisarfie dixit ad eum : Intra ad 
me Domine mi • intra , ne timeas. Va 
tetzea Jahhel li queraat Sisera , vat« 
tomer selaiv: szurah adoni „ szu- 
rah eelai, al tira. Qui ingressus ta- 
bernaculun: ejus p et opertus ab ea 
pallio , iy, D ix it ad  earn: D a  m ihi, 
obsecro , paululum aquce , qtiia Sitio 
valde. va jaszar aeleihah ha aohe- 
lah va tekaszehu ba szemicah. 19. 
vaiomer seleihah ha schequinina 
mehhatmaim ki szamethi. Ay sze- 
michah rD'öU? =  stragula, tegumen-

•
makar 

machee- 
* ra. 
i
[

kum.
ez.

phaeno-
mai.

ered pro 
eresz- 
ked. 
Inas.

f

tótsa.
qvsero.

texit.
szomju,
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Sehen
ken.

ittas.
Casa.
iest .
nein.

wS.

iitöd.

hamacatum , ollyan, mint a* Sch kamara 
aqua. Amerikai ágy. — npU> =  SCHA- 

Q V A , irrigavit, potavit, biben- 
durn dedií. ha schequini — na. q. 
Schenkeni na! da potum mi obse- 
cro! Qua: aperuit utrem la c tis , et 
dcdit t i  óibrre, et operuit ilium. Va 
tiphtack eth naod he chalab, vata- 
schehu, va tecaszehu. v. 20. — 
IS urn quid hic est aliquis? Tespon- 
deb is : m ilu s  est. Ha jeseh pho 
aisch ( =  isch vir ) ve amarth: ain. 
— V. 2 1. Túlit itaque Jäkel uxor 
Haber clavum taker naculi, assumenS 
pariter et malleum: ve tiquach Jah- 
hel aeschelh - Heber eth-ietad ha 
aohel, va taszem eth hamaquebeth 
be jadah — A* Jetad sátorköteíet 
tzövekelo szeget jelentő-szó hason
ló az ütödhöz , a’ mi bé-üttetik: a 
maquebeth, vagy maqbesz, kala- 
pátsot jejent; de a’/Tjg'p-O =  KE1L- 
PHOTH, vagy ,  kilpbosz,  ha ki- 
mondatik kalphoths módra hason
ló a’ kalap át s hoz. Azomban a’ maqv- 
besz a’ macto eredete lehetett. —  
K t ingressa abseondite, et cum si- 
lentio. va taboa aelaiv ba-lat,  pom

latenter^“1'* suPra lemPus Capitis ejus dato um 
va titqahh eth ha iated be-raqato, 
percussumque malleo defixit in cere
brum usque ad terram : va titznak 
ba aretz: qui soporetn m orti conso-

k a la -
páts.

inacta-
re.

lateo.
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ei a ns de f e c i t , et mnrtuus est. ve 
hua nireddam ve iahhaph, va ia- 
moth (yel íamos/)  Titqahh posuit 
infigendo. hasonló téSemx, posuit, i 
ex tÍ$vi/ju,, pono, radix taqahh 
abból tango, npl tempus capitis. =  
raqa. ha olvastatik ra tyah , hason
ló a g y a — pUtf =  declinavit, defi- 
xit in cerebrum — titznak — Hadam 
iu Nipii. nideredáam, obdormivit,i 
Sy» =  iahhaph, defecit delassatus , 
Ha a’ niphál =  niugah, hasonló el~ 
nyugodni jamosz. Abból mors. — 
S. AUGUSTIN. L. 12. contra Fau
st um» c. 32. Quce est illa mulier 
plena fiducias, hosti-s tempóra LIGNO 
traasfigens, nisi fides Ecclesia? y cru- 
ce Chrifli rerna diaboli perimens?

D n  = C H A R G ,  horruit,  tre- 
pidavit, Abból harag ira ; V talán 
maga-is az I r a , utób’ Hircra  vál
tozhatott, ’s Hircániának nevet a d -1 
hatott, mellyben sok Zsidó Szán-] 
tóvetö. R. in L, Ghilk. A’ néhai 
Hircánia neve most Gilán Cáspiu rn- 
nál. Lásd Mkh. 1. szak.tit. Gmelin. 
lg. könyv. pag. 152.

nmtf =  SCHIBACH. Laudavit.l 
Abból Zsib Vásár, laudabiles nun- 
dinae. Lásd 11. Foktat .  p. 385- 
IVIkház. 14-dik szakasz. IVlind a’ 
Zsibeh, mind a’ Vásár Zsidó ere
detű. Zsibvásár q. Zsibavásár. A- 
pró lúd =  Zsiba , Liba,

rs3 ei(xot,

agy*
tsinak.  
el nyug
szom.

mors.

harag.
Ira.

Gilan.
Hircán.
Gilányi

zsib vá» 
sár.
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bardus.

barba-
rus.

bójer.

orvos.
Canape

=  BAHHAR, succendifc,
■ depavit,  brutus, bardus fűit, Ab
ból eredt a’ bardus. és a’ superla
t i v e  bahhrbahhr =  barbarus. MA- 
LACHIAE 4. v. 1. Hebr. c. 3. v. 19. 
ki hinne haiom bao BOHHER ca 
tanur =  Rcce enim dies veniet SUC- 
CENSA quasi cam intis : =  ZA- 
R A C H , ortus est. MALACH. 4. v. 
2. Hebr. cap. 3. v. 20. Ve =  
zarechah lakem irsei schemi sche- 
mesch tzedaka u rnarpbaca be ke- 

.napheiah. E.t orietur vobis timqnti- 
bus nőmén mcum Sol i üst i ti te , et sa- 
nitas in pennis eins. a>ocro?\Uj v\j,&g , 
oriens esc alto , substantive, oriens , 
est peculiare nőmén Messiae: Idem 
est sol Justitice, sanitas in pennis t 
seu radiis ejus. Vide Explicat. Ps. 
Cassov. 1786. in Cantic. Zacharise 
p. i 84- ASTEli lUS apud Photiurn. 
codice 271. In műibe rém sangvinbs 
prqfluvic laboráfitem: Mulier — unam 
in re dubia sperr» vidít, ad Christi 
p-edes procidere. Dominus mulie- 
rem non cogitata próloquentem in- 
tellexit , et tacendo, tacentem sa- 
navit,  cum FIMSRIAM tetigisset. 
— Hoc vidít miraculum infinita mul- 
titudo. Spiritus verő Sanctus ante 
multos annos per Malachiam vati- 
cinatus est (c. 4- v. 2.) Orietur, in- 
quit, vobis timentibus nőmén meum
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Sol ju st it ice et sanit as in alis ejus. 
Solem justitiae Dominum vocans;  
alas vero fimbriam  v e s t im en t i .—  
CANPH =  penna , ala. canpe , quasi 
alata sedes szárny os — szék, hosz- 
szan karszék. Asteriusról Lásd 
Mkház. 13. szakasz, tit. Asterius 
pag. 13. ad 19.

-O1? =  LACAD. cepit, constrin- 
xit. Abból Lakat, és a’ Aa%«tr, sor- 
titus est,  accepit. tv\v Oeíour 
tsq íeg&fpyíottr. Qui divinam sortiti 
sunt Sacrorum functionem. Más a’ 
Lachaky linxit, nyalta. Abból a’ 
Német Lecken.

□Úr =  JASCHAM, o w ,  posuit, 
dedit. est. NUMER. 6. v. 23. Sic 
bencdicetis filiis Israel, et dicetis 
e is : v. 24. Benedicat tib i Domi
nus, et eustodiat te. Jebarekeka Je« 
hova, ve ischmereka. 25. Osten- 
dat Dominus faciem  suam tib i, 
et miser eatur tűi. Jáer Jehova 
phanaiv. ael'ka, vie chunneka. 26 
Convertat Dominus vultum suum ad 
te, et det tibi pacem. Isea Jehova pha- 
naiv üeieika , ve ia sem leka scha- 
lom. A’ Jäher Jehova phanaivaeli- 
k a ,  annyi,  úgymond Menoch,  
mint: líluminet Dominus faciem  
suam super te. ’s ugyan a’ nN”! =  
HAH szóból,  melly az ö sok kai. 
Nifal. hofal. Hithfael rendiben, Iá*

Lakat.

lecken.

sum.

is mér.

phaeno-
mai.

t

' isan.
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horáo.
m aré.

Jésu.

esedez
ni.

aer.

én*
Tupa.
Brasil.
— Deus

tást, láttatást, jelenést jelent, eredt 
a’ görög horáo , látom. Zsidó Jioch> 
videos propheta, marceh, visio,  
speculum. Azomban azon egy Ál
dónak három Áldásában láthatni 
az Egynek három személlyét. PS. 
84. Hebr. ps. 8á- HAKa ENU Jeho
va chaszeddeka ; OSTENDE nobis 
Domine misencordiam tuam : et sa- 
lutare tuum da nobis, ve Jescbehhe- 
ka tetten lanu. olvashatni, Jesuhka^ 
Jesum tuum Harenu. ostende, luce- 
re super nos fac. Rah. Imp. H. ha
renu chesed, misericordia , gratia. 
PSAL. 118. Hebr. 119. v. 135. Fa* 
dem tuam ILLU VI« NA super ser- 
amm tuum: phaneika HAiER be 
hhabbedeka, EXODI 33. v. 19. 
Mójses ad De um : Ostende mihi gló
riám tuam. Harae/ti na eth kebo- 
deka . v. 19. Reipondit: Ego ostcndarri 
omne bonum tibi. va iomer : aeni 
ahhabir col tubi hhal phaneika,  
HEBR. transire faciam omne bonum 
meum ante faciern tuam. seu , üstéi;* 
dam tibi meipsum, qui sum omne 
bonum. v. 20. Rursumque a it: Ron 
poteris vidtre faciem meam: non 
enim videbit me homoi et vivet.^Du
hamel in v. 19. Quidvis tibi praesta- 
bo, hoc autem quod petis, ut gló
riám meam videas et essentiam, 
praestare non possum ex  lege ordi-
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Tiaria ; Séd forte ostendit ei spe- 
ciem humanitatis Chri-sti; PSAL. 90. 
Hebr. 91. v. ló. Longitudine dierum 
rrplebo eum: et ostendam iUi saluta- 
re meum. Aorek jamim assebihhe- 
l iu : ve arseohehu bi Ischehhuaathi, 
v e i , bi Jeschuhhathi. illúd v. 20. 
JVon poteri^ videre faciem meam etc. 
Hebr =  Lo tukal li raoth etil pha
lli: ki lo iraeni hadam, va chai.

= L A V A H .  Mutuatus est,  
adhaesit, adjunxit se LEVI=: Levi
ta. In plur. Hebr. Leviim. Chal. 
Levaeia. Levita?. Jacob 12 fiai köz- 
zül egyik Levinek neveztetett. GE
NES 46. 8. Hacc sunt autem nomi. 
na filiorum Israel, qui ingressi  sunt 
in JEgyptum , ipse cum liberis suis. 
Primogenitus Ruben, v. 11. Filii L evi: 
Ger son et Caath et M erari. u bnei 
L e v i = ^  Gerson qhath, u merari, 
K  Diáconusok az új Testamento- 
mi sz. szolgálat udvarló ki szolgá
ló Tisztei-is Levitáknak hivattattak. 
De a’ sz. írásban Diakónus a’ Ne
vek. 1. TIMOTH. 3. 8. A/aitóírög 
JDiaconos similiter pudicos. Az első 
hét Diakónusok Apostoli kezek reá
juk tévésével, 's /imádsággal szen
teltettek - fel. Act. 6. v. 6. Hős sta- 
tuerunt ante conspectum Apostolorum : 
et or antes imposueriint eis manus. 
DUHAMEL hic. Ordinati sunt, non

Rah.
Jesu.

raotb.
iraeni.
éjj.

Leviták
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szatár.

Schul.
tzifra.
Ms.
phaeno-

m*.

solum ut mens* communi prseessent, 
séd et sacrae. — Apostoli orantes 
iis manus imponunt, ut Moses oiírn 
Josue : ut potestatis suse utcumque 
eos participes eíFiciant, et in par
tém aliqvam spiritalis regiminis eos 
vocent. — Ex perpetua Ecclesiac 
traditione id facile intelli^imus, 
Diaconos ad Hierarchiám Ecclesia- 
sticam pertinere. í .TIMOTH. c. 3« 
v. 8* 9* Diaconos—- habentes mrste- 
rium fidei in conscientia púra* 
rag to  pusi/yion rpjg irfcsug s v xotSotpcc n uv- 
stiútrii. DUHAM. in huiic ad Timoth, 
v. Diaconi cum fide mysteriorum , 
firma puram conscientiam conjun- 
ctam habeant. — To Mysterium f i 
dei exstat in consecratione CaJicis.

j n W  =  SCHÜLCHAN, men* 
*sa. olvashatni: Schulen EXODl 2$. 
v. 23. Ve aszitha schulchan hhetzei 
schittim, — 24. ve tziphita  otho za- 
hab tahor. — v. 30 ve natattha 
hhal haschulchan lechem phanim 
le phanai tamid. — 23. Facies et 
mens am de lignis set im. — 24. F t  
inaurabis earn aitro purissimo — 30. 
F t pones super mensam panes propo- 
sitionis in conspectu meo scmprA. D 17- 
HAM. Hebr. Panes f icier um: qui 
ante faciem Domini coram arca pro- 
ponuntur. S, CYRILL. Alexandr* 
L. 9. de Adoratione „ lmpones,  in-

/ ouit
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quit, Exodi. 25. Super mensatn pa
nes propositions coram me perpe- 
tuo. An vero parum evidenter ille 
panis e caelo nobis demonstrabatur> 
qui aliquando in sanctis Ecclesia- 
rurn mensis proponendus esset , et 
vitám mundo daturus ? Lásd Mkin 
16 dik szak. p. 24 23. Tzaphah =2 
7̂ 5̂  exploravit, obdüxit. tzifui. ob- 
ductio, iectorium.

HStti — SCH APHA, excelsus,  
eminens fűit. A ’ Perubélieknél az 
Isten* neve u sapu. mellly szó tsu- 
bálatost jelent.. A’ Németnél schaff, 
fen  =  parantsolni. Az Usapu A* 
SCHAPHÓ =  tsudálatos felségü Pa- 
rantsoló. Lásd Mkház. 1. Szakasz 
3. könyv, fit- Akosta  p. 26.

DDDrü =  BETOKEKEM. LE-
VfT. 26. 11. Pcnam tabernaculum 
meum in medio vestri. Ve natathi 
miscani be tokekem. v. 12. Ambu- 
lubo inter vo s , et erő Deus vester , 
vasque eritis populus meus. v. hithal- 
lákethi be tokekem, ve haiitfii la- 
kem le Elohim* ve atthem tiheiu 
l i- lehham. 2. CORINTH 6. 16. 
y')s *nim estis templum D ei vivi, 
*«3* 0 *a í?s fötrroQ , sicut dicit Deus]: 
í^i/oniam tnhabitabo in illis . et inam- 
t  nabo inter eos * *S9Ginú\<ru) ’syuItúTs , 
kon zuiesptxnTlircü ; et érő illorum Dens{ 
ct ipsi er unt mihi populus♦ DU HA-

Üsaphu
schaffen

Tok. 
seenaa

1

í
i
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MEL in illud Levitici: Ponam ta* 
bernaculum meum — AmbuLabo in
ter vos — Haec sublimiori sensu 
referuntur ad Christum et Eccle- 
Siam. Ad hunc respicit locum Apo« 
stolus a. Cor»i \  tó. Pos erűm estis 
templum D ei v iv i, sicut dicit D eus: 
Quoniam inhabitabo in illis. » 
MATTH, ag. v . 20. E t ecce ego 
vobiscum sum omnibus diebus, usque 
cdconsummationem scecuii DÜH. hic* 
Adest in Ecclesia perpetua succes- 
sió, et promissio,  jqua se adfutu- 
lum Ecclesiae ad fínem usque mun 
di pollicetur. Frornissio est absolu
ta , non ex conditione suspensa. S. 
AUGUSTIN, in Joann. Tractatu 50. 
pag. 838. Habemus Christum in 
praesenti per fidem, in praesenti 
Signum, in praesenti per bapt.sma- 
tis Sacramentum, in prassenti per 
áltaris cibum et poturr. — RUPEH* 
TUS T U 1TIENS1P. De Operibus 
Spiritus Sancti. Libr. 2. pag. 634. 
Postquam dixisset, Panem Carnem 
Christi factum , et vinum in Sangvi- 
nem versum ; Eucháristiam affirmat 
carnem et Sangvinem Christi esse ,  
ISomine, Re, atque FJfectu.
NE viriebcet esse inteligimus in eo 
(juod dicit: Hoc est Corpus meum: 
hic est Sangvis meus. Sicut nus«* 
tjuam , ita nec in istö imo maximé
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nee in isto nomen Domini in vn. 
nu/n accipere d^bemus . . .  RE quo- 
que corpus Chustt et sangvinem 
inteligimus, in eo quod ait; quod 
corj u> tradetur , qui sangvis effun- 
deiur. EFKECTUesse intelligimus 
in eo , quod cum dixisset: quod 
trodetur, quod effundelur, addidit, 
pro vobis in remissionem pecca- 
toruin.

nnD rzPHOTEH fatuus, par 
vulus. Aoból t'atuus. Jub, c. 5. 2. 
Per stultum et fatuum, parvulum9 
intelliguntur impii. Ali.-r, hie. —  
olvasván Fo T. Jt’aiUs György Ur, 
Müllenbachi Plébánus, Canonok 
Zsidó Folytatásinak, némelly Tóth,  
’s más hasonlításokat irt , ’s azo
kat velem közlötte, lm a’példa be- 
lölök. Mschette convivium Zsidóul ; 
slav, Mssa =  JVlissa, S. Convivium. 
(én a* Missa nevét a* piDÖ =  misz- 
szából vezetém-ki .  Deut, 16. 10. 
Missáth nidebath =s= oblationem spon- 
tancam zs. Kabhcl. slav. kbol. Ung. 
köböl,  mensura recipiens frumen- 
tum . zs, Arak, Zingar, Arak fuge. 
nt30=  miscuit. slav, Missal, zs. sza- 
xnach. slav. smak gustus. szid. Jba- 
helum, turbabuntur. slav, cqm quis- 
piam timet et turbatur* dicitur: 
1 bal se. — zsid. chazak, validus. 
C'haznik, robustus. — zs id . . szám.

S 3

faluus.

chásnik
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milch
vám.

T X l l t S

V i l i t

Hong. Fuszerszám. aroma -—. zsíd, 
AJeioa , pien'is. slavi , si quis bene 
bursam impleat,  dicuot; Qobre sa 
mű meke.Zsid. fia m , altom, excel- 
sum. lade fc-rs (jtrmanis Rahm == 
flos laclss —zs. pliaram. scidit. Hun. 
faragni, zsid. L'ahah íumigavit. slav. 
kaham apud Ruslicos significat te- 
stam, quae imposilo lichno el mo- 
dica piogvedine,  fűm at , el o.b.scu* 
rum, caJiginosumque lumen prie
bet. Ez elegendő példa gyanánt,  
F a lk s  Ur emlékeztelésére.

fyyw = .  ADDERETH , magr j, 
ficentia, toga, tunica. Abból a ; zö
rög afyórqg, pit'nituc/o, abundamia. 
2. CO K IN T H ,  c. g. v.  20.  JJrvitari
tes hoc , ne quis nos vitúperei in Inc 
pli mtudine ctdpoTvjTi ( e l e e m o s y  narum 
abundantia) quce ministratur a nobis%

*T)D ==. szűk  , ungere, -poK === 
ASZ K , ungi. item Lecymus seu 
vasculum ölei. A’ szű k  betuhányás- 
sal szkavra, szkercsra változhatott.. 
(rxelog , vas. 4. R t  G- 4. 2. Fi on habeo  
an cilla  tua  quidqúarri in dom q me a , 
m s i par um ö le i quo Ungar. ASZÚK 
SAMEN, A’ skevos végéből a’ va s  
eredhetett , valamint a’ hordót je
lentő Német is. A’ Zsidónál az in
s trumentumát  jelentő vas  neve,



t ö k e i t ,  vagy, celi< e x c u l ,  capere. 
vagy ca lah , finjtus, consumptus est, 
mellyböl a’ cataclysmus vezettem- 
ki a’ Zsidó Folytatásban. PSAL. 7
V. \ 2>. arcú m  suum  te te n d i t  y e t  p a ra v il  
in  m .v .  14. Et in eo p a r a v i t  v a s a  mór- 

qiscbetto darak,va iekonneha.ve 
lohekin CÉLÉI JVIAVETH.

TARITA LA MUSA. Törvén 
nye Mójsesnek. Az Arabsoknál a‘ 
Tarita a’ to r  szóból eredt, melly 
azon értelembem a’ Magyarnál T ö r  
vrny a’ jM usa  =  Mójses. Abból a 
sok méses Musa. Lásd Mkház. 17 
Szakasz, tit. Fankuma p. 59.

í?2p — KIBBEL, suscepit, re 
cepit. Abból kbo l. k ö b ö l, susci 
piens, recipiens (  frumenti men 
suram

=  BOQER. Mane, dilucu 
lum. olvashatni ba - kor =  kor-ban 
=  KORÁN. Abból eredhetett a 
korán reggeli (időt jelentő Magyai 
szó; KORÁN, diluculo. mane.

P ^  TSINOQ. vincula, cip- 
pus, nervus. k a lo d a , békó. — 
TSINNAH, clipeus, scutum, acu 
leus,  frigus. =  TSANAGH. mo 
destus, humilis, Verecundus. Vala

»
1

>
dirigo,

\ *

törvény 
■ Musa.
r

5

- köböl* 

)
: korán, 

. zsineg.
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