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MAGYAR MUSA* 
Költ Bétsben 9, Májusban 1787; 

Ectgy fzegény Fejér Tseíéd9 fzcraitséthn efetinei$ 
's véletlen lett d-UmetUtésének h~feftéfe; melly 

eredetét vette1 Debretzenben* 

MVXnak * ?s VHVLnak, régen Lett DoLgok aVVL-
nak, 

í gy Van^.'s: így. nékünk nlüts Itt'Igazánn hazáfzékünk* 

TT^ení/élés9 és Éjjel gyermeket nemzenek, (a) 
ÜL J l Hellyé* Ntvtttségnek (b) ízépen nevezénelQ 
Éz tselekedetét mélyen féfóegfetté 

Embernek * és végre Veié nieg-ftévettei 
£* fzeréní meg-nézett édgyfzer edgy tehenet* (V) 

Mellyet íé-betsilielvén* fzegénynek kést fenét ^ 
Termetét fejének mert nem fzerethette, 

Ezért meg-nevettej betstelenné tette* 
Még pedég fegyverét termetes fejelek (d) 

Szép tekervényefen mellyek ierjedének ^ 
Melíyeket emberek tehén' fzépségének 

Helyefen neveznék* vénnek, és gyengének;' 
Éktelennek nézé ezeknek termését 9 

Sérelmesnek elé felé tekerését; 
Merí 

£á) Mónnis5 fzűIeL (£) Mómtis. (*) Negtúatis9 Bikája* 

Uh 
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Mert ezekkel embert > 's gyermeket sértenek, 

Yérengezéfekhez tehenek értenek. ; 

Efzefen befzélfz te nevéttség* meí ie re / (e ) 
Sérelmes felettébb tehenek fegyvere; ( / ) • 

"Bfzes beftédednek fejtegetésére 
Edgy mesét jelentek helyesbb értelmére: 

•; pebretzeuben eíett edgy fejér-tseléden * 
Ez ép , Yegéfséges lévén edgy ebéden» 

Ebédjét meg-ette, >s fel-kele békével^ 
Mendegélnek ketten kedves gyermekével , 

Xe-tekpedéneJk: izéiére edgy résnek, 
Meliyet bé-menésnek neveznek helyének, (g) 

Kergete ^ y Henres edgy Tehenek férjét (k) 
Nyeregben\ *s tehenek méneíe* vezérjét. (i) 

Edgyízer megy febeften ezen fzegény felé 
Hegyes fegyverével > mellyel teftét fzelé^ 

JElébb, fegyverére fzegé.nykét fel vette > 
Felvetette ? 's ezzel megint le-ejtecte^ 

Ekkép tülekedvén ezen fene véle, 
Ketté feslett méhe , 5s ízélyel terjedt- bélé. 

Eleget férUelték ezt Feltser Legények, (k) 
De nem fegíthették ezt ezzel fzegény eka 

"Mert menten Félelmek7 Fejedelme é r te , (Z) 
*S teliének vendégét, lelkét, ez meg-kérte, 

E' mellett edgy tehén tele lévén fzéllel, (ni) 
Sebes menésével fzéledezett fzéjjel: 

Lele edgy Németet nyergével egyéniben; 
De nem mene^vele edgy kevéfeé* fzemben$ 

Mert fejére lévén nyerge helyheztetve, 
Szepegett e tehén3 meg-lévén rettentve; 

De 

(O Mómus. . ( / ) Tehén* fzarva. Cg) Ajtó. (h) Bika. 
í * \ ??£• , c * \ íwtzelték, pro várták, £ O Halál 
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\ De letévén terhit e német fejemig (n) . 
Meg-menekedéfe nem léve tettének, 

1 Meg-kéfelte fzegényt fegyvere' hegyével, 
'; Ezt nyerte nyergének le-erefztésével* (o) 

E* ízerént ne terjefzd ember életedet ; 
Mert vége kéttséges5 védelmezd fejedet! 

Sz> Jófef Napján Il-dik JOSEF &c. Fdséges Ele
téért a Tordai Unitárius Atyafiak Gyülezetébeu 

• mondott Könyörgés 0 jf. Kozma Mihály nyelve 
után* 

Mennyei Felség edgy igaz Itten ! ki egyedül ural
kodói mindenek felett Mennyen és Főköri 2 

i déd a* Méltóság 9 tiéd minden ero 7 tiéd &z Hatalmas* 
;>• ság. JXe általad uralkodnak ar Királyok > a'Fejedéi-

jnek viselik a' Fejedelemséget. Á' te Itteni Kegyel* 
snefségedbol a? mi SL F. a' JOSEF az egeknek ketU 
vefe, bíborban felöltözve űl kiáiyi izékben , ditsŐs-

! aégíiek arany koronáját yifeíi fejében, hatalomnak 
Királyi páltzája vagyon kezében, egyenleggel ? 
bBltselséggel telyefek az Ö rendeléfei, békefségben él
nek a* magok munkájoknak gyumoltsébSl az 6 hí* 
vei. Gh ! eftetek térdre minden Itteoes Hivek0 ákU 
járok az.egeknek urát , a ki meg-emlékezvén keíeiv 
ves feliünkről ^ midőn netn is várnók, nem-ií remény* 
lenok, riieg-adta nékünk néma néni & boldogságunkat*' 

'} arra bírta K.*F# Királyunknak lzívét leikát 9 hogy 
fel-allítaná ízent neved' izab^dos tiízteletét* fei-oU 
dozná u fogoly Lelkeknek fzabadságát, és t&idö'kől-

Gg a tet

te) Nyereg, (0} Nem %ttt-meg9 hzmm tsak meg-tfekölte, . 
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tetné az igáz,f2eretetnek"$ 's kerefztyéni tűredeleuv 
nek fénylfi csillagát lelkünk örömére! Áldott légy 
SzeBt Isten gyülekezetünkben , gyönyörködjék lei-
kőd tifeteietünfcbeBij'mcIJynek ilJatya menjen ortzad 
eleibe, 's kedves áldozatai légyen. Oh Királyok* 
aak Királya, JGSE-Fnek vezérlő Ura / éledezünk a-' 
Te td-kent Királyodért, tartsd-meg életét , íokasít-
tfad elztendeit ízámos időkre, terjefzfzed birodalmát 
fok. népekre, 's .nemzetiségekre, a' kik nagy öröm
mel fei-vegyck kegj^es Uralkodását, *s b'stólhaísák 
Királyi kegyelmének édefségét. Rejsd-el kegyes Ki
rályunkat kebeledbe ? minden ellené való titkos güw 
r.ofz isándék ellen : paranísolj felőlié fzetít Angya-
lidqsk, hogy úgy hordozzák Stet minden uraiban, 
hogy nieg-ne üfse lábait a' vefzedelem' köveiben: 
retteiitsd-meg titkos ellenségeit, hogy kezeket Fel 
kent Királyod allén ki-nyujrani ne miréízeljék* és. 
% mzllyek Vefzedelii]efek lehetnének néki , elÖre je-
ienísd-meg, hogy Örvendezzen a'Király a* Te fzaba-
dííáfodban* Rn ha zd-fel továbbra-is í í . Fejedelmün
ket >. mennyei h'ó'tseíséggel y 's az uralkodásra fzűk-
aégei ajándékokkal, mind azoknak fel-találására, 
mellyék dítsufséged terjefztésére^ 's a' lelki-esméret* 
nek fzabadíágára* engedelmes Híveinek boldogságára 
néznek; hogy Birodalmaiban ne légyen eröfzak té-
yh*} fzenvedoj hanem az igazság, és irgalmafság 
edgymást elo találják, a* fzeretet, és békefség edgy-
násc tsókólgafsák az utfzá,kon,.. és meg-láfsa minden 
nép, hqgy az Űr uralkodik a* mi földünkön, ki ni* 
péhez való fzerehuébÖi ültette K. Fejedelmünket 
Királyi izékbe. Tards-meg e' végre a* telso méltó
ságba!) a' jó lelki esmérettel fénylő bolts tanáts Ura-
kat-is^ 's bírjad mind azoknak ja vallására , a* mel-
Jjek K» Királyunkat líren ? és emberek előtt ked« 

yefsé 
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y*fsé téfzifc, dítsofségét az ég alatt mindenfelé ter-
jefztik, sör cmlékezctét-is Nemzettségrol Nemzetisig* 
re befzéllik y jövendőben pedig az íílen3 Királyiszé
kébe heljrheztetik» A' Fejedelem mellett értzfal 
gyanánt álló vitézi rendnek~is ízívéc erösíttsed, hogy 
kéfz légyen mindenkor a* Király mellett viaskodni* 
's mint edgy ízéitől el-ragadtatott lapta 5 úgy fníson 
előtte a' Királyi dítsÖfség1 ellenségének hadi ferege* 
A' mi fzívein^et pedig hajtsad Királyunkhoz való 
hűségre ? 's engedelm.efségre, hogy tifzteljük otet 
mint oltalmazó Angyalunkat 5 és fztrefsuk mint édes 
Atyánkat. Áldjad-raeg végezetre a* mi. földünket 
bovséges javaiddal 5 hogy míg e* földön jovevényke-
dunk, adjuk-meg a? Tsáfzániak, a' mi a Tsáfzáré, 
az Iírennek, a3 mi az JjTtené ! Légy meg-halgatójíi 
Imádságunknak. Mi Aty. ' s a tt 

| IT^dgy nagy Tudományú "Hazafinak ír* Úrnak Ko* 
\ SUÁ marom Vára' romlásáról írt Deák Verfei, és 

azoknak T. Döme Károly % eíso efztendÖbéli Pofonyi 
nevendékeny Pap által lett Magyar mértékes Verfekr. 
be vai<5 foglaláfa: mellybSl mind a* két réfzröl ízép 
éfz tetfzik-ki: , 

EL E G 1 A, 
I .qua Virgo Comorautriusqm arás Comaromienjts $ 
Í praefertimveteris fortéin deplorat* 
j ^T^riíBa fata cano: veterés Mars deferit arees, 
i JL Evacuat múros 9 belligerasque doitiös. 

Arx mea?<qüae qnondani fprevit vires<jue; minasquf 
j Hofriies •» armis exffoliata gemit. ' ! ' ' : " * 
j Cladibus infanftis mo-vebr-5 triftique ruiiiae *~ 
I íllacrymor i^c^ris virgo Comora geniSé '" 

^ H h 3 Mea? 
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Menüs crat , foíis qiio multam Jmenditut aeftas, 

Meínfis hic a primo Caefare nomen habét ? 

3Suip rerieunt terrae trepidantis faepe íragores , 
>'- Saiiguineb TUIÍU lunaque íblque imbeht* 

Moenibtis immiheat enni defoJatiö noftris, 
índicitrm íatis aftra dedere tneis. 

Jn me ml meritam fertur fentetitia mottis: 
Arx pereat! jam jam qttae peritura rüit* 

Inconcufla fíetí ? victricia mosnia'ftaba'nt5 

^ u a e trepidavit' humus5 paucula daínna túlit* 
Attamen adventant funebria/teinpora nobis > 

Ifte mihi- meufis íuírulit omne decus. 
Moenia noítra jacenr^ arx florentifíima quondam 

.Spernitur, en quorfum glória noftra cadit. 
Hinc pyrius inigrat pulvis, tormenta globique 

In muris refonat machina nulla meig. 
Hic ubi militiae robur vibraverat enfzs , 

Miles ubi excubitor couiritit, herba viret* 
Urticae furguntj lappae^ virusque cicutae f 

Undique fambucus tncenia noftra tejjit. 
JJÍVK .invifta fteti: millus me termit hoftis, 

Quin timuit vires' turcica luna meas, 
Setnper eram Virgo, quae mufulmanica rilx 

Ag'mitia9 Sultani temnere íueta miiias ; 
Fruftrá Sinanus Caudas adduxit equinas 3 

Turcica fixerunt hic male íigna pederne 
Tertia lux fulfit, jpbet is fua ca'ftra reveili ? 

Namqué* Soliriianni robore major eram. 
Flnftibus ufque fuis fmítra mp verberar *Ifter> 

BoíHbijs ínfulto fortior ipfg meis. 
Damibii frpenum fueram florentibus atinis 9 

Oíavis et Imperii virgo Comora fui. 
Dícite: qyp porro viólricia ferta reponam ? 

jgneryats* teriet vix fua ferta raanus* 
r •: . In 
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ÍR nihilum redigor, remanent mea nomiaa tanaim § 
Exfpolior templis^moenia fquallor habét, 

Diveodi jubeor5 tnuri Iacerantur, et aedes 
Continuo nummis praeda parata &i. 

Tympana dánt populo íignum, licitatio fervef» 
Caéfareae fubito diripiuntur opes: 

Emptorum voto cedit mea tota fupellex, 
Non pretium rerum, refpiciturve valoiy 

Menfae, ligna, trabes, fedilia, clathra, catenae^ 
Quidquid et a ferro nomen habere iblet, 

Tollitur arbitrio' licitantis, protinus etnptqr 
Qnod ftatuit pretiinn? pendit avara manu9# 

Hóra fiiet5 Campana taeet, fuffeitnr utrumques 

Candida diícrimen turris et ipfa fubit: 
Vendita- turris erat5 ter deiio venáitmv aaro * 

Sed nimium ftabili itat bene fixa ioco* 
Sublatis aditurn praebent cava moenia portis* 

Exornat Mártis nulla feneítra domos. 
'.Tetra- mihi facies, omnis fert yulnera muras % 

Arx fiat inornatis dilarjiata eoinis. 
Incola tiullus adeíl; quae ferí a veípere oomei}* 

Nidos hicce fuos beíria turpis habét, 
Serpentes» ranas, mures vpi&asque lacertaS " 

In muris videó foetificare meis, í 
Ite meae lacrymae, fint haec fqlatnina nobis? 

Crefcat et a lacryrnis liter Yterque rneis* 
Tu mecum luge, tu moeftos indue vultus 9 

Qui mea fluftivomis moenia lambit aquis, 
Vos mecum nymphae pullos üimatit ami£tos> 

Torqueat et nofter pectora veftía, doíor, 
Sed nil profiejmus; rapiunt fufpiria venti; 

Quis rebus lapfls ácceler^bit opem? 
Cogimur nfque tamen juftas retkére querelasv 

Exp^dit kapd fenijw prómere verba palám* 
Gg 4 €re-
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Credula fpes lucri » mendaxque relatio fainae, 
Subruit aíuetis inoenia noílra dolis, — — 

Virgiweas arces fic invida fata tulerunt: 
Non perit fcpöili vivgo Cotnora manu« 

Danubii froenum cecidit 5 jamque unda patefcit r 

Hoftibas haec. poílquam moenia nudá jacent* 
Quid fperare licet, qnod fi negleíta jacebo* 

Tempóra pauca fluentj moenia celfa ment. 
Kii fub foJe mariét, -jenit h o c , confurgit at illud-; 

Fortuna alternans haec levat^ illa premit. 
Ut reor ? * ipía fuoa confmnunt íeciüa partus; 

Teropus edax* rerum nil finit eíle diu. 
Tendit in interitüni, quidquid flprefcit in ortu * ' '" 

Mors etiam faxis, marmoribusqiie venit. 
Me quoque fata prenjnnt, jam jani r ú o s moxque 

jacebünt 
Moenia pulveribus noftra fepulta furs* •— —* ... 

Bellica túrnia! vale; vos Caefavis atma valete^. 
Et nomen inemori mente tenete meum* 

Navita ! junge ratem rippis* hic fiíle carinam»-
Arcis et iilaciymans inípice relhquias* 

, Jludera fi quondam yideas* infcribe * viatorj 
Aut rippae, aut tunrolp fubfequa verba inep> 

Hic* vbi faxomon temere confurgit acervus%
 l 

Nunqúqm yictq din virgo Comora fictiu '' -•• 

Ezeket eképp ejti \i-fiatcá magyar nycfyem* * 

ItTer Músám', keferegj 1 Mars ime.Komáromi Vártá l 
^8 Bótsázikj fzöze sky *s illy panaízokra fakad f 
Váram ? melly ezelőtt ellenségeknek erojit 

Meg rveti, most jajgat, minden erője ' fzakaá* 
gnnek nagy romláfa merít nagy béba ^ kefsrves 

|a |ra rebegteti (zím^íéíztm könyvre feemein\ 
Július 
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Július Holnapban ^ mellybén mint tűznek hevétől 
A* forró naptál minden hevülve vagyon. 

Ismét amikoronii e* földnek reízkete terhe, 
Amikor a* nap 's hold véres homálya bóráit > 

Indult akkor az én Váram báftyáira romlás 
- '• így hát a nap 5 '& hold jelt ada veíztem iránt 
Engemet: ártatlant«, ah vadság! adnak halálra: 

V:fzfzm-el a Var^ melly vefztire hajlik el'bbb. 
Altam erőbe , . vitéz bástyájim-is áltak erőben 9 

Bennem fold 9 melly meg-rezzene, ronts kévést* • 
Még-is a* meg mondott holnapban fonnyad-elékenl* 

K» ez időbe jajos5 's gyáfzos időkre jutok"; 
El-duítek falaim roppant fzép váram egéfölen 

Meg-vetetett; im volt difzem-el ofzla miképp! 
Innét puska-por, éa ágyú, vitetik ki-golobis, 

Nem többé falaim' zengetik itten ezek. 
Fíl.fakad ott fel moft, hói berdót ftráfa kiáltott^ 

Es hol elÖbb haragos Mars fia kardra kapott? 
Sás? lapaj 7s mis' ez edgyéb fok dib-dáb írnek 

erednek* 
Minden helyen rongyos bocfz-fa takarja falam* 

A* dühös ellenség* ki vont kardjára nevettem 
Sot még félted erős Holdja/ Töröknek erőm9* 

Szűz' voltam nrjndég, és olly Szitz a9 kibe félésü 
; A5 nagy Szultánnak nem tuda verni keze* 
Hafztalan -a* Sinán ide népét hozza magával y 

Hafztalan a jZáfzlát rakja ki ; meg-nem ijeízt. 
lm9 tsak alig két nap folyik-el, már tábora mozdulj 

Mert fenn járja (mi nagy) fokkal erojít erőm. -
Bár Duna védelmét, melly nem kitsin, ejtseí-el inne'tp 

•íJgy e' de védelmem még-is elégbe leízen? 
Fel-tartója vaiék, s mint edgy zabiája duaának* < 

Ballagván le-fel? f melly nyalogatja falamé 

* " Hh j Mák 
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Moftoha fors! de hová 9 mond 3 ékefségim* etiyéfz* 

tód? 
Tartja kezem fzár-az kis kofzotúmat alig* 

Porban moft heverek* neim egyéb, tsak edgy híre 
nevemnek 

Áll fent; bástyáim., 9s Templomim őfzve verek* 
El-végezve vagyon; mindjárt hogy adaftatn-el; így5 

hogy 
Jöjjenek ufzve vevők, a' dob-is harfog azért5 

Á' ki mit, és ki hogyan, kíván meg-vemű, vehet-meg* 
A' mi forintokat ér tsak garafokra fzorúL 

Óra, harang nemül; meg-vették ezt-is^ amazt-if, 
Tornyot-is háromfzor tíz aranyokra verek; 

Afztal, pad, izék, ágy, ajtó*, kép, 's minden az, a' míű 
Kéfrített Vulkán inűhele, dobra jutott. 

Hogy bé-mehefs, már nem fzi'íkség ajtdra találnod^ 
JVIodod elég falain be menetelre vagyon, 

Meg-rongyúltak ezek $ mellyért bús gyáfzba vaá 
* ortzám, 

Könyvbefzemem?fzívemfebbemí nagyba! vagyon* 
Itt hagytak minden lakosím; j a j ! árva fejemnek! 

Van bennem most tsűf Bor-egereknek helye. 
Vajmi kefejrveSj £&ek! néznem, rát béka tenyéfzi 

Kolkeitj és a* gyík fzép falaimba miképp-—-^ 
Könyveim huljatok, és ti vígafztaljátok engera^ 

Huljatok; hullástok notü fegítse Dunát. 
Sírj Duna! ti Nimphák vélem keferegjegtek edgyiitt 

lm búnak keferü terhe le nyomja fejem? 
> Jaj de meg-eftemr&l panafzim mért hafztalan ejtem ? 

Melly felemeljen, nem nyújtja-ki fenki kezét* 
|£Uíel titkolnom panafzim', nem-is illik9 hoy azt 

mind-. 
Mit ki takar titkon fzívibe, fzájra vegye* 

A* ta-
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A \ riivafz hír ? a' melly nagynak költötte kis eí!em% 

Nem pedig ellenség' fegyvere, földre v é r e — — 
El-vefztem; többé rajtam 9 nints, a ' k i fe£Íttsen.v 

Bár a' váraknak tzímere voltam elÓbb. 
Semmi,nem állandó: most ennek, mostmeg-amannak 

Vidul forla, nyomul forfa de balra megint. 
Önnön az efztendok el-ölik fzüleménnyeket; enged 

Semmit ido, mindent me.lly meg-efz, élni foka* 
Hidd-irieg? még az erős ko-fzál-is végre tsak el-véfz, 

Minden az , a' mifzűlett, gyáfzos* halomba íi'et y 

Engemet-is le-nyomett a'fots 5 báftyám-is egéfzlea 
Szegy enlvén estét9 porba temette magát. • ;•• 

Napjaid éld frifsen Marsnak maradéka 5 "ki voltál 
£n lakofom 5 forgasd fzádba, s efzedbe nevem t 

Szálj te meg-itt ki Hajds S kérlek 5 köfsed ki-hajddatf 

Szörnyű romláfom* nézd 9
 ?s keferegjed ügyöm', 

Edgy követ állíts-fel mellém a* partra ? 's ne tiltsad 
Tolled ezen fzákat vésni , vagy írni reá ; , •••' 

Itt ? hói most látfzik jajgatni nagy halma köveknek 
Fára Komáromnak volt nagy erőbe foka ! 

^ T e m e s Borfod Vármegyének nagy érdemű Fifikus-
X H fa Med. Doktor Domby Sámuel \Jv Rofenftain 
Bofen Miklós lh orvofi munkáit Magyarra fordítván, 
Nemes Fitskuti Landerer Mihály Pofonyi Kö\iyv-
nyomíató ü r betűivel nem fokára világ eleibe fog-
iépni , , mellyrol^ ama nagy Tudományú és nemzete 

' mellett fok költséges fáradságot tett,tudósErdéj. Méd# 

Doktor Máttyús Ur, ujjonnan fajtó alatt lév& Or
vosi Könyveivel, és Debretzeni tudós Méd. Dok
tor 5 és edgynehány külső Orfzági tudós Tárfasá-
gok7 Tagja Vefzyrémi LV Bétsben éppen a' napokbin 
világra, jött tudós és bafznos munkáival edgyűtc 
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bővebb tudósítást téfzünk. Moft pedig -fzólgá-
junk áz E» Publikumnak azon újj 'fengével, mellyet 
ezen Könyvnek Magyarra lett ^ fordítifa alkalmatos
ságával írt , ezen első Doktor Urnák a* Pégafus 'for-
xáfa follyamatján sétáló nevedékeny, de nagy re
ménységet ígérő Fiatskája: ' 

Domhy Jofef S, Pataki Tanuló. 

Ay Nemes elmének régen még bölts Thalesének 
Féfzket Athéné rakott, mellybe Minerva lakott. 

Tsak Görögök bírták 9 fok ezer könyvekbe fel-írták 
A'.BŐltsek seregét a' tudományok egét*-.,. 

Már ma pedig Paris, Béts9 ' smás , a Londoni vár-isf 
Nnmmismát vifelo Bölcseket adhat el6. 

Kezd Magyar Orfzágot, >& bámáld! ez-is annyira 
; hágott. 

Hogy fokát ollyast fzűlt már, ki magosra repült* 
Orvolbk-is fzolnak Magyarul ^ írnak 5 's jovasólnak; 

Máfsal jól tehetel, hogy ha Magyar leheteL 
Stork* Kranz* Henck immár Magyarok' kezeikben 

forog 's jár 
Nyelvünkön Tifzot mond követésre valót. 

Rofen-is így léfzen Magyaros köntösben egéfzen t 

Oh ti Scytha kezek-néktek adódnak ezek / 
Ezt Cselekedted A t y á m , nieliyért meg-nyíttatik In 

fzám: 
Szól Rófen magyarul, minden örömbe börpk: 

Elj napokat fókákat, koz jó%- 's örömünkre valókat 
Életedért Fiad ég, á' kinek elted elég. 

.Gflífc 
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Generális Beleznai Ur 5 .BxceHentzkíjánai EpitiU 
phiuma 7 jndlyet írt ama mindemket réfzre hajlás 
nélkül fzeretni és tifztelni tudó nagy érdemii tudós-
Profeffor Horinyi Elek Ur Pefien ,* H-i$ noha a* Rm 
Kathólika Anyafzentegdyháznak edgy kertfztyéni mód~ 
ra búzió Tagja 9 még-is a más hiten lévői et^is fel&* 

baráti fzeretettél ölelgetvén*, azoknak illó igaz 
ditséreteket megszokta adnu 

STA. VIATOR. ET.LVGEt 
< \ IACE-T; SVB. H O a . MARMORE: 

. •.- ' • -MAGNV : VIRI;.y EXXGVVS* CINIS* 
' . HIC: EST;. ". , ' ' "I 

ILLVSVRISS, Ö, NÍCÓLÁVSi BELEZMAY. DE, BELEZNA, 
ADOLESCENTEMé MANSYETAE; MVSAE. 

LOSONTZINI. ET, POSONIL 
AMICE, "COMPÍ-E-XAE; SVOi-FOVEBANTrSINV*- -• • 

• • . AT\ IVVENI3; 
MARTIAE, GLORIAE, ARDORE. EXAESTVANS* 

_ : TOGAE. SAGVM, 
ÖLIVAE. LAVRVM. VICTRICEM, 

PRÁETVLIT* 

MiLITIAE; RVDIMENTAi ÉMENSVS. 
POST. VARIOS, DIGNITATIS. GRADVS« 

1JNÍTER. EQVESTRES. HVNGARORVM, OJIDINEá 
TRIBVNVS. 

AC. 
MNERALIS* CAMPESTR. EXCVBIARVM. MAGISTE11 

E M I Q V I T Í 
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8 E L L 0 . BORVSSICO. BAVARICO. GALLICO. B&LGXCÍX 

INVICTVS, APFViT. -. 

I N I M I C O S . F R E G Í T . 

ET\ AB. INTERNECIONEM. DELEVIT. 

ATQVE. VLTRO. IN. ARí\NA. PERSTITISS2T. 

NISI. DE. HOSTIBVS. VICTORE1YL. 

SEB. ADTRITVM. VÍRIBVS. 

, MARS. IPSE. 

CRVENTA. StGNA, SEQVL PROHIBVISSET, 

^ ~ 

1TAQVE. POSITIS. ARMÍS, HYMENÁÉO-.^DEVOTVS* 

. • REM, FAMILIAREM.- AC. RVSTICAM."" ——. 

PLORAE. ET. POMONAE. OPES* 

IIÖRTO. 

STATVIS. AQVAEDVCTIBVS. AMBVLACRIS. 

• SALIENTIBYSQVE. 

' AD. OMNEM. AMOENITATEM. FONTIBVS* 

INSTRVCTO. 

„AEDIBVS.. 

AÍ>. INSÍGNEM: MAGNIFICENTIAM. 

PILISIT. / 

. A. PVNDAMENTO. EXCITATIS. AC. PERFECTÍS* 

• MAGNA. SOLLICITVDINE. 

AVXIT, ET. CONFXRMAVIT. 

• ' • * • ' . 

HAS. INTER. CONTENTXONES. " 

" NEC.. DOCTAE, MINERVÁÉ. OBLITVS,"" 

' ÍLV-
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F L V E . E S . F A C V N D O S . EIVSDEM. ALVMNOS. 

IN. FLORENTÍSSIMIS, 

* BATAVIAE. GERMANIAE. ET. ANGLÍAE, 

ATHENAEIS. 

. A.LYIT, EDVCAVIT. AC. PROMOVJT, . 

CVRATOR, 

SCHOLAS. HELVETICAE, CONFESSÍONÍ& 

CVL ADDICTVS, ERAT. 

CONSTITVTIS. 

•• JP&A&STANTIBVS. LIBERALIVM. A A. MAGISTM& 

FLORENTXORES, REDDIDIT. 

YXRORVM. XNSIGNÍVM. CONSVETVDINfí. 

• DELECTATVS. 
I K G E N i l r t ^ o i r ^ A B n r a g j . X M ^ * ^ * ^ 

COLLATO. AERE, 

PYBLICI. IVRIS. FECÍT, 

._ _ — . ^ .J. - " # ; 

SIC. MAGNANfMITATE/ IYSTITIA. MANSVETVIMNR. 

LIBERALITATE. BE'NEVOLENTIA. 

DEQVE. OMNIBVS. BENEMERENDL STVBIQ* 

VIVERE, DESÍÍT. 

ANNOS. NATVS. IV. ET, LX» 

IN, CONDITO. A. SE. DOMICILIO, PESTINI, 

M. D. CCLXXXVIL 

NON. TAMEN. TOTVS. XNTERÍIT. -' 

YÍYIT, .MfiMQRIA, Hí, lOfitRBB. 

m 
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ÍN. VXORE. CONSTANTIA. 
APVD. PRINCÍPEM. HDELITAS. 

APVD. POPVLARES. INTEGRITÁS. 
APVD. OMNES. FÁMA, 

MARÍTO. SVO. BESIDERÁTÍSSIMO. 
MOESTISSIMA. CONSORS. 

ANNA; MARIA. DE. PODMANÍTZKT. ' :' 
PÍETATISi CAVSÁ. 

KÖC. MARMOREVM. SEPVLCRL DECVS. 
IÁM. DVDVM. É Í Ű E M S - ' E T ^ SIBI: ERECTVM; ' 

PILISI L ^ - - _ . 
LACRTMÁSi ÍNTER. POSVIT. " *----. . 

,-VT 
QVOS. ÁMOR. V l t É t . XXX, ÁNNIS. IN. VITA, 

CONIVNXiT. 
MORS. AD.TVMVLVM. MIGRANTFS. NON; SEPARÁRET. 

- JBL VIATOR. 
NIHIL. STABILÉ. ESSE FOTE$n 
' SVB. FVGACh TEMPÓKÉ, 

l 
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