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Köít Bétáién 4 . ÁprUisben 1789a 

Lantos Verjek Száffó Rendi -fzérini * mellyekkel Na* 
gyón Tifzielehdö Oftérmáyer Paulai Ferentzriek é 
Pofonyi Királyi Semiriárium Vice - Reőtoránák $ Ugz 
nagyobb 'Érdemit Elöljárójának mélly Tijziehttéi Ű& 
üoz d Papi Nevéridéksíégi 

J T T ^ t á g á TerméSzet! tsuda nagy Vaíóságí 
X-j? A' kinek minden fitogatjá diízét, , 
Áldomáíid* iheÍLy nyöíiiáít hágnád az 

Emberi Szívben l 
Attaíád vidulj 's fzetétre elled; 
Métia törjöü bár áddftiányid feileii ^ 
Hál '- adás. hivség erejét $ '£ hatalmad* 

Láritzáit érád I 
A' kit ő tifztet Szerétét hevénél; 
Annak ugy Égeti íbliá néfti derülhet 
Napja* hogy Szítr-is fepéSd örotMcS 

JSg^bé üé 
A* Konior Goiidnák- Szömörű VeSzéíi 
Orriláriak; tóíndeot áUüybz ít^véímé 
A* irtezd Vidul *s tíevá niapja fziné 

hibúi "éldtte. 

oftl 
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Az aap^ö láttzík tsatsagó Seregnek 
2Íengedö hangját, 's gyönyörű Szökését; 
A' kies völgyek* nevető virúltát 

Látni 5 tsodálüi! *——.,—' 
TiSzta TerméSzet! babonás erődet 
M M S érzük; mert ragyog a5 Ferentznek 
Mi Elöljárónk1 *s nagy Atyánk Nevének 

Napja Egünkön! 
Már-is ugy tapSol ki-ki vig örömmel; 
Lengedő Népek valamint örülnek 
A\ midőn Napnak, ki-Szökik homályból 

Tifzía Személlyé! 
H a ? - a d á s liangal magas Égbe hatván 
Jfcnekink; hogy fényt hoza bús Egünkre! 
'$ piár ki vádolhat, hogy örömre élleSzt 

Napja Ferentznek ? — **̂  
Kit KegyeSség 9 Szép Szeretet betséért 
Lántza Szivünknek kötelez magához; 
55 józan élet bőv Tudomány övedz mint 

Teftet az árnyék. 
Mint tömött Slőlö fejeket fedezni 
Szoktak a' zöldes levelek nap ellen; 
íliaom Erköltsit Södi oliyan épen 

Gyenge Szemérme. 
A' midőn többnek közölé tanátsit 
*5 többen érzették tehetős Segédét; 
Nálla akkor leg-gyönyörűbb napoknak 

Száma nagyobbSzik ! 
A' íerény méhekmeg-előzi gondja; 
Éjjel álmát-is ki gyakor SzakaSztja ? 
Gyertya Ként nékünk ragyog,, és azonban 

ITélit eméíztl. 
Szép 
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Szép tanittáfsal fiait meg-áldja 
Szárnyra reptetvén, ki-nyiiott Szemekké! 
A' nap ellen Sas kefelü gyanánt áz * 

. Égre vezérli I 
A* Szerentsének piperéje nem fért 
Erdeméhez , melly ragyog a' nagyitto 
Tséve á l t a l ; jaj ! de Salak közelről 

Hogy ha tekénted! 
Sőtt háfonlitt ö deli diSze_ által 
A' jeles naphoz; közelebb ha nézed, 
Annyival jobban ragyog és világit 

Érdeme fénnyé! — *— •**" 
Emberek Sorsát, ki kezedbe tartod,. 
5S jajra fordittod, vagy ötömre! —porból 
Yifzfza tértt Sasnak idejét fzerentsés 

Élte előzze! 
Tölled ő rang 's Tifztvifeléít nem ohaj^j 
Napja JOSEF-nek ha egünkön ékül, 
Teftet árnyék, a' betsület-meg Érdemt* 

Fogja követni 
Benne őrizzed Haza nagy reménnyét! ! 
A' Betegség oh! ne fogyafzfza! — hervadt * 
Színe ortzáján tehetős, Erővel 

Ékre viruljon l ! 
Ötét, oh Várunk ! Kebeledbe rőjtsed ! 
Vajha Pett is meg-ne irigy le ( * ) — _ ! f majdan 

. • . Könyveinknek bús özfmif falaknak' • . 
Jajjá nevelné! 

"L % Végre 
-" . ' , " ••' "»>*um. —• , •"" ' " • M i m ' !•••• • » • > • - • — ••• i;i...i.i^ ' 'wiwii^iii.i^.infi.Tfin.umii.',,.^ nmn i mi • m ^ 

(*) Mert igen hireltetik s hogy Peítre nienend előbb való-
való rangal? mivel itt a' Levegő egcíségénelí ártalmas, 
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Végre igy Baglyok iakózáfa lennél ; 
Mit tavalj Báfiiis Te-néked jövendőit, (*) 
flogy ha illy képpen Kebeledbe tudnád 

Örzeni Kintsed! 

0 Tava! £6 Tifztelendö Fizív Ad&» innéad el~meaiévej 
fzc Jövendőié Verfeiben: 

Oh Várunk! ha rsláai ennek* utánna-is 
Illy képpen fogod a- Kintsedet örzeni, 
Végtére tsak Baglyok* takáfa, 
Es Denevér Palotája léfzefz ! 

Néhai 2! 71 Szerentsi Nagy lílván Urnák, a9 Nagy-
Győri H<e\v. Conf. tartó Gyülekezetben vált hü Lek 
M Tanítónak hidegült árnyékához^ 

jjúig kezdé.ESztendejét a* Tudós Magyar Kum% 

Már-is olíy hirt» a* melly Sok hiv Magyar -Sziveké^ 
Szűr, ín 

Alig az elsq, Levelén hagy hozzánk bé-kqSzQiite^ 
Már máfikával ortzánkra gqny-záporqkat önte, 

2 TúdÓj SzerenUi Nagy, úgymond , az én kedves. Ba
rátom 

Meg-héltn melly hir°adására bús vér Szökdösé 
hatom. 

geávesi Hazápi \ ha kedyeUed JSiüséges, fiaidat, 
'S, tsak azok'f ölelésére emeled karjaidat; 

fia azoktól függ ízerentséd, kik Tégedet Szeretnek x 

A' kik elo-mented után eSzízel, kézzel íietnek: 
^íeJLégy &át idegen ennek meg-hidegült Hamyától, 

Y§gy már boldogult Lelkének itt hagyott árnyé* 
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- 1 ^ ^ ^ in . 
j. pTe4égy róU'feledékeny, lűrdesd nagy Szeretetét 
j Hozzád , *s elő~mented után el-Szánt igyekezetet 

gmlegesd fájlalva Széjjel Szép ritka Talentomát, 
! Melly az ezután Élökt§l-is, erdemei Bip^nnát. 
[ Mert Hazája,' Szeretetet nem tsak nyelve^ pengette; 
1 Hanem 4I102 hűségeit valósággal n>e^tette» 
; Éjjel, nappal azért fáradt , ss tái£m tsak az. gkqztá^ 
I Hogy a' Halál drága élte' végét közelebb hozta. 

>leg mutatja ki-vólt legyen fok tudón hágyojnányja; 
Mellyböl az irigyfzembs-is W-tüiúfc Tudornányja. 

Ha más tudós fzerzernényjét itt elo nem Számlálom, 
Elég légyen ez , a? mellybén el-nyomta a* végrálom. 

Volt hivatalja mint hozza magára i , e' íq dolga , 
Vala» hogy Krifius'Nyájának haSználjon mjnt hü.., 
' Szolga, 

I Ugyan-is hagy iobb hafzonnal ki-ki a' Szent Bibliát 
Forgathafsa, azon végre Magyar Concorádntiát 

gzeyzett; a' í**eUy minthogy terhes, í&k munkájába 
került, 

E*' teiiger munka partjához közel halálba merült. 
Jyti lehet ennél blzojnyosbb jele nagy huségéqek , 

Melly köztünk Koronája lefzfz láthatatlan Nevének, 
^farts. hát velem, ki hiv Magyar vagy, 5s még egy-, 

fzer hamvára 
Göny-tseppet ejtvén irjuk-fel még ezt Koporsójára, 

Epitdphtuvu 

A5 kinek hideg tetemét ezen Sir-halom z&xfex 

Az egy igaz Hazafinak volt életében párja, 
Helvetziai Vallásnak volt noha Tanitpja, 

Még.is az egymáfttűrésnek plly igen gyakorló}^ 
Y&«-
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Vala , minden Felekezet hogy azért öt9 tiSztelte * 
A5 mely Szerentsi Nagy IJiván* Nevét nyelvén viSeite ^ 

Hazáját, Nemzetét, Nyelvét mely forróan Szerette ^ 
Azt Számtalan jelenségből velünk meg-esmértette '̂ 

lm ' még-is mely hirtelen a' Sirbe kell néki Szálni aí 

Jaj ! mi oka hogy illy korán meg-kellett tőle válni? u 

Mit faafznál e'-féle zok-Szóm, 's váljon igy mért ^ t£ 

bégek ? ,4 
Holott e3 kép végeztek volt felöle a' Szent Egek* ' 

Ma hát nékem, holnap néked\ vagy tám még azt Sem r' 
ére^d, i 

Ember! a5 hoSzSzu időt hát magadnak mértigéred? t 
W gyáfzos Bárkán oivashadd éltednek rövidségét, ( 

Menj-ei azért 9s okofon várd élted' el-rejtett végét { 

• i 

A5 Magyar és Erdély orSzági Orvos Doktorok* 
életeknek le-irásában, 's annak moftanában Bétsben 
Trattner Tamás Könyv-nyomtató mühellyében világ-
ra jött 4-dik Darabjában, TiSzt, 9s tudós Szathmári 
Pap Mihály , Kolosváratt Theoiogiát tanitó Profes-
Sor Urnák a' KülsŐ-orSzági némely tudós Tárlasá? 
goktól két izben nyert Numismáinak Sormájai Réz
táblára Szépen ki-mettzetve- ízemléltethetnek'az Ol
vasóktól a' X-dik és Xl-dik Szám a la t t : mellyek 
közzül az Elsőnek Képe a' rajta lévő rajzoláfokkal 
•és fellyül való iráSokkal egyetemben a' 210-dik Levé
len böveja meg-is magyaráztatik , de minthpgy a' 
máfodik Pénznek Képe a' fellyebb emiitett Munk& 
nak ki-nyomtatáSa utáp érkezett az Authornak ke, 
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Izébe, annak Szóval való le-írását és bővebb ma-
gyarázattyát oda bé-nem iktathatta * azoknak azért 
kedvekért, kik az ü l j Symbolieus Pénzeknek Szem* 

1 lélésében és visgálásában magokat gyönyörködtetik $ 

az ebbéli meg-eSett fogyatkozáíi itt a' Magfar Mu-.' 
j zsában illendőnek tartatott némü-némű-képpen ki-pó^-

tolni. A' Kérdés, mellyet Belgiumban a? Hágai tu
dós TárSaság, a9 meg-fejtegetésre az egéSz Világ elei
be az előtt két efztendövel térjefztetv és a ' mely
re az itt fellyebb emiitett tudós Hazánkfia leg-egye-
neSebben és SontoSsabban meg-felelt> imé ez v a l a : 
- jjfaumi&gpítio JDogmatum & Myfieriorum Religionis 
Chrijtianm eodem nexii & quidem infeparabili, cum 
exeroitio officiorum MoraUumfum?na?felicitati conjunc-
tajit a z a z : Ha valljon d9 Kerefztyén Fallás Tudo-
mánnydnák és titkainak esmér étén kívül ? tsupán Uak • 

I ,az er kőit sí törvényeknek gyakorldfa áltál el-juthat-£ 
mz idvezülni kívánó ember d* fó boldogságnak meg" 
nyerésére? és vailyon egj'máftól elv alhatatlanúl mind 
(£ kettő edgy-aránt nem Jzükséges-é az örök idvefség-
nek él-érésére? Ezen fontos Kérdésnek meg-fejtege
téséért nyert drága Pénzen minemű mefterséges 
ábrázaláfok, és fellyül való iráfok SzemlélteSsenek, 

I azokat-is itten Deák nyelven adjuk elől, minthogy 
az elsőben nyert Numismájának Képe-is a' Magyar 
és Erdély-orfzági Orvos Doktorok' életeknek le-irásábau 
a' megnevezett héllyen, ugyan azon Deák nyelven 
olvaítatik meg-magyaráztatva. In adversa hac Nu-

j mismatis praemio coronati par te , ignita Satanae te-J 
la , ex fumanübus et flammanübus Orci faucibus 
prorumpunt magnó nur^ero contra BIBLIA , Super 

aítái-
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aítári expanfa, et cotitra Crucem, in íatere Altáris 
Chriftiariisrnum íignificantern. Contra .quae* Relimö 

ftolata^ ftans ad altare, et ad pédes Aiichoram Salutis 
feabens* finiftra maim, clypeó * iiia* deféridit j fub figncj 
Providentiae divinae Supra eaput exfiante: dextrá vera 
stianü oftendifc Peirant, Supet quara aediíicabit Chri. 
ftus Eccleíiáni > ut Portae iiiferorum non praevaleanti 
Matth. XVI. %6 ~- i8." Infra vifitür Leo h InGgne 
Böllandicum. Partae verő áverla, circaextimarri jNutm 
or&ra in periphefia talis occurfit Legenda: PRiEMt 
VM SOCIETATIS HAGAN^É PRO VÍNDICAN.ÜA 
RELIGIONE CHRISTXANA* Iri mediö autem Quer* 
ceaa Coronae talis Legitut lüfcriptio MÍCÖAEL PAL 
S Z A T H M Á R I Nobilis tranfilv. Hungárus , ///w/ft* 
Colíeg, Ref. Claudiöp. S. S. Theofog. & Hifi, Ecch 
Profepor P. O. Meruiu MDeCLXXXVIÍL Tsupáti 
tsafc egyedül a* Terméfzet világánál járni kívánó 
embereknek (Natürálifíáknak) ellene Szegeztetett irá* 
sával e* mi T. 1 \ ProfeSsorunk nem tsák azt éráem± 
lette azon Hágai meg-nevezett Tárfás ágtól, hogy 
-ezeii Munkája helyben hagyatott* és különös ér* 
demthel meg •- jutalmaztatott> hatiem meg a? magok 
Nemzetétiek hafzüára * Született Belga nyeívre*is ál* 
taí foűditatott* és ki-nyorntáttatott miüd a* két hyek 
ven; ezeken kivitt pedig a* magok Tárfáságába-is 
köz meg-edgyező akaratból Sel-vették * hogy a* Ke* 
refztyén Vallásnak oltalmazásában árinak tsufolói 
a? Káluráliftáfe ellen vélek edgyütt vitézkedjen* 
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