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KÚt Bétsbea 14* Novemberbea 1787,
Reíini AdörjánhóLXlIhdilt

Aíagyánaít fotytat&faé

M

ogy mohéi kfcfzáli Neved* elorozzák
E* kedves hangokat fülembe hangozzák!
Oh ízép Iftenafzfzony kedvelt termeteddel !
Szavam helyett tőlem kény veimet vedd-eU
KngedVmeg, bogy niats fzóm méltd panafzomr* t
Hagy felfakad nyelven igaz fájdalmamra J
Néked fzentejt elmém tifzta játékíddal
Meg-elégfzik > *s nem bir egyéb javaiddal*
'S moft-is > bár a' halál réfzeid9 oldozza,
Állandó lángjait Tenéked áldozza.
Az Eliziumi féregbe ha ie-fzállf
Hoznád foglaltatva ottTi$ kezedenn áll, Vígt?

íefth. 1787. 8-dik Qctobri*.
fa mar fzéles Tudománya Kornides Dániel 0 r , e»
JLTL zen Pefti Magyar Királyi Univeríitásban 9 a*
Diplomaticátiak és Heraldicának közönséges rendes Ta*
mitaja* és azon Uaiveríitas' Könyves Házának edgyik
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ŐrzSje; t vefztegIS nagy Tanultakat, *s Tanulókat
gyakorta forvafztva oftromló Lép-görtsö"s nyavalyá
ban (in malo Hypochondriaco) de a* mellyfaez több
egyebek-is* mint nevezeteién, Náthafolyás (Rheumatismus) « raáfok járultak vala, itt Peílen, életé
nek 5*6-dífc Pr.ofefsortágának a-dik efztendejében •
tnoöan fojó Octobernek 4-dik Napján $ 1787-ben
tneg.hala,
E' nagy Tudományú , és mind benn a* Hazában,
sniiid ennek határin kivuí az idegen Műfák előtt igen
ismeretes Úrról igen illendő hogy a' mi Magyar Miifánk is valamivé! buvebbenn emlékezzen. Született e*
mi Magyar Tudósunk Körmötz Bánya Vároíbn 1731-,
dik efttendSben. Nagy Tudományát ízünetlén fzorgalmatofsággal Hazájában fzulte, és a ki-miveltebb Tartómányokban leg inkább nevelte ? *s meg-erofitette. Tífjabb efzréndeit M, R<5m. Sz. Bir. Gróf Széki Teleki
Jofef Ur Udvarában, mint Tkoknak töltötte, kinek a
Tudományok kedvéért való átaziífaibann-is él-váiba.tatlart kííeiÖje és uti tárfa vaia, és a* kinek Fijait-is5 kik
kozzíil edgyik moíi az Alvinizi Ns Regeméiben Záfz" ló-tanóvá rétetett;. X~8f ben ismét fiíö'ttingába kifér
te. Eleinte" a* Filófófiai Tudományokban leg-iakább
találta gyönyörufégét 5 melljbepn ez okonn, e' be
cses TifztefséggeLis : A* Bölcselkedésnek Meftere*
( Magifter Philöfopbíae ) Német-oifzágnak edgy Aka
démiájában meg-ékelittetetf. De mivel a' mint. maga
ízofea vaja mondani; azt a* nyiígodaímos tsendefséget, mellyjet ** feííengöfebb BBltselkedéfi Tudomá-^
nyok (Snblimiores Scientiae Philofophicae.) kivan-"
nak, el-nem érhette : magát a' Haza Hiítonája- taau' Jáíara adta » inéÜybenn-is fzQrgalmatos, éJo^menetélleJ ..
•liy felso-tetore lépett P hogy mind a"iégifrb Magyar- "
•••-;
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orfeág* Hiftoríája Iroít^ kik közziil fpkaa nagy, Ne*
vet érdemeinek f ha felül nem haladta; valófággaí e-,
gyenlkette. Bizonyítják ezt bár meUy kevés fzámnial légyenek-is azok, az 6 tulajdon Munkai* Kivált
képpen, a mellyet T# Pray Ur igazolására, T,<Giwóm Urnák ellenébe tett* Ama Vítató-belzédek
(Diflíertátziok) mellyek azon Idfifzakafzonként val<S
Munkába 5 mtíly Pofonyban^ Winiifck Ur muBkálkodáfa által 9 Németiíi ilíy titulus alatt: Magyar Ma^
gazin (Ungarifches Magazin) világra jo 9 bé-iktattat
tak, minému a' Len-papirosróL A* Szekerek tajáláílról y Mitzbán Simonrdi és az S bét fijairól kik edgy
bafsal fzüiettek» Az 6 Diplomatica és Heraldita HjU
ftoriája kéz-írásban y snelíyet mind kettőt azon 178^dik efztend6ben> melíyben e* Magyar-orfzági K. ümverfitísban közönséges jréndes Tanitó vala *' ki-dolgozott* Tagja vala a? Gffttitígai Tudós Tárfaságnak ^
.Jfc ezen kivűl ugyan ott a* Schlötzeríáea Tárfaságnak*
Atiai^ls&nek-gyuíésébé kg^IöfzStíF bé-njfételekor
V£tát<5-befzéiet olvafott r. Ttiddís Halgatóioak nagy
d'tvenclezéíilt meg-tíyerve* a* Hunnufok hajdani Val~
iMítáh Volt feándéka, t Köz4dSbeíi Századokra
val«5 Szd-tárr-is ( GlofTarium Media aeui) írni Magfarorízág fzánaára, mellyet 'mindazáltal mind- fzámtalan
dolgaitól el~vonattatván 9 mind nyavalyáitól *s halálatól-is a* Közjónak nagy tsonkulásával meg-el&ztetvést
Bem tellyefithetett* Be mennél kevefefeb könyvekkel* boldogította maga a"-T&dos Kfö-tárfaságot;'bú
x&nyára annyival több és nevezeceCebb íróknak Volt
ftgittség&l. Bizonyítják azt annyi Tácfos Férjfijaknak
Könyveikre irt ElSijársí befzédekbeni? oirőla'feu tífi£;
lelettel tellyes emlékezetek j mint ezt láthatni T*-T»
Katona $ Bárányi? VefzgHmi% Prayf ''is Palim®'
•\ ''
O a 0 ©: $ '
Vmk*
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mért vált olly Díplomabéli gyitly.
"féményé, á* minemű fefn előtte nem volt edgynek-is;
fem idejebelioek nints fenkinek. Az 6 e'féle gyulytefnényei és tulajdon kéz-íráíi ezerekre betsül tétnek*
ILévélezéfe vált a* Német-orfzág* Tudófainak nagyobb
féfzével, Sot fzörós barátsága fókákkal. Voltának
Angliában, Frántzia , és Ölafó-orfzágokbann-is tsa'dálóű Az o Eletének rövid íe-íráfa helyet talált a"tőú Köhyvbenn.is , mély Bécsben' 1777-dikben ki
jött illy ^evezettél Németül: A' Tudós Auftria, (das
G^léJirte Öítérrekh ) Az 6 ditséretire emlitem azt-is;
liögy íazoh Bétsi Kalendáriumban , melly fok nagy
ifudáíbk tulajdon képeiknek le-rajzolásával kedveheWk; V rni Magyar Ühiverfítáfankból arra a* TifzteleN
l é , hogy képek oda iktattafson> ezek hárman raéltöztáttatrak t f • Mitterpüther Lajos Ur, Wtrttfz Ur,
'<* e mi Korríidtfilnk. Ugyan 6 fólia T.jKorányi Ür
V Magyarok Émiékéfcétében-is {Itt-meinönaHungarorűfn ) emlékezik, és méltónak mondván elébb, kit
ininden mi Tadófaink, mint ollyat 9 ki Hazájáról
jól érdemelni kívánt, hírdefsenek; maga e' Barátjá
nak fiiivel tartozik hálaadó fzívvel elo-hozza# ••—Az
$ temetéífe vóft f>efrenn, öctobietnek 6-dikánn, kifér
hetvén a* Város kaptijáig fok T„ T. Profefsor Tárfai
tól. A* kapun kív&l pedig Mélt, Báró idősb Rádai
Öédebn Ürrol, ason fzerétetbSI mellyel mind 6 hozÍEÍ 9 mind ruitiden egyéb Haza Tndófaiboz; minden i*
dSbeii vifeltetétt'és vifeltetik, -gyaíog föíute a* Duna*
feélen távoika féfcvS Vátós közönséges TemetS hellyéig * az Üniverfitásbeli Tanuló Ifjak ferege nagy
téízéveT Idyüttj melynek én-ís tégy ^érzékeny rá.
jzetskéje létén, halbatatlatiságot íérdemlS emlékeze
téi! ek , mencembemi, ílly magános gonáotótokkal-is
áldöJstám:

Hát
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t T T á t ragadod gyilkos Hatál Kornideft-is?
H . P e f t V Tudóíbknak a t o m , mer& peftis í
Hát e ' F S k e t ide JOSEF azért gy ulyíse ,
Hogy a' nem vélt Halál firbátemban dtílytse ?
Három efztehdeje hogy itt ez Oskola;
Az alatt a Halál hármat le-paskola !
Shoretics! ki után férgünk m d f e s elhajt i ( d )
Fagarafi! kit két Magyar Haza fohajt! ( b )
Kinek ditséretét Európa halmozta,
Ritka BSltseségét hétfzer jtitalmozta.
E z , Hivotalára még tsak ígérkeze;
Oh fájdalomI foha közzénk nem érkeze!
Indúlé fzándékít fzttrte mikor főzte;
Még-tudta z Halál I otet meg-elozte!
Tsak moft el-ragadá kebelünk Ked vefsét!
Korni&efl, Hazája bolts Arkhimedeísét!
A* Magya* Régifég 's lett-dolgok Bavárját ?
Hazunk Történeti* -hív Leveles-tárját.
Melly Végzés, meüy dáhös TÍÍBag álja Peílet^
Hogy illy, véletlen vefzt ennyi Tudós Tettet í
Mit gondolfz mord Halál, rá éhezett Párkai
Hogy illy JFérjfijakkal teljen a* íir árka ?
Háe.

(a) Néhai Sehorttics Mihály U r , az Univeríir/ásban a1 Beteg*
ágyak közül való gyakorlásnak nagy Itirü közönséges ren-*
^es. hintója .ajeg-lióltJP£Íientt i?%6*Mi eíztendöben Már*tziusnak 3-dikánn.
(Jb) Fagarafi. Jofif Ur pedig midőn ma/a* PejCti Uníveifítá>
ban íejendö közönséges Tanitói Hivaraira ma^át ajáníoteg,
és tsak nem findúló félbea volna; meg hólt 'Erdély bea x
•1784-dik efztendcbea December vége-felé,: meilyneií móU
fó napjánq el-teinettetett. Volt ugyan ezen fogára ii Ut
-előtt Hisman^XJxn^li4s ide hivatala^ijötcingábóii d§ eá-ii
f,4 *l-jcvetele. előtt meg-hole.
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Hát iJlyekei kíván ebes gyomrod étkill 7
Nem lehet, hogy neked ezt ne tudjam vétkül ?
Mofzfz Páfztor vagy > hogy főbb Dífzinkkel így fzáj-'
molfz í
Kegyetlen v a g y , hogy illy kímélletleo vátnólfz 1
FS Oskolának, gyáfzos Tzipras* Erdő- filtefst
Illy tsapáft* ha így jár, mellyel keferűkeft!
N e ! ! éh É g ! kedvezz még edgy-néhá&y i'ényüakaek!
Ne fzakadfon nyaka minkén Reményiinknek í
Tartsd~meg kiket adtál Hazánk' örömére ?
E? fó Oskolának örökös difzáre í í ! F. J.

Vatsora uxánni

foglalatofság*

K

ét víg órája van a* házas embernek;
. Első az : mikor rá mézes békot vertsek;
A* melynek Pap ízokott lenni a' kovánsa
Eiffek esketd fzo fzerre^ kalapáttsá.
Más az: Mikor Orvos-fűbe talál íépni^
*S le pattan a* békó nem fzükseg le-tépsu
Kab fzabadúl akkor u meg-íbt békótiil
Pokol kobábő! ]Ött *s Pokolra valótuf:
B e a'rofzfz Afcfzonyroí kell ám ezt érteni P
Kárbtokalus a* j<5> kár betsk vefzteüu

Elrepült edgy h i r madaráfz m p o n g o madárkája*
Beh! kelletlen a' fzegétiy Pap fekete kalitkája JAkaájoB eny vefefeb lépbe 's apróbb fzemü halába*
Fiöayás íába hadd virittsan tó bánattal a' boba»
•
—3Kr^--
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Nevetni is Jimi azon egy dolgon*
TT íttnk tsak efk&ltsiiük% firna Heradítusr,
JL-^* Nevetne, ha élne* minket Democúms*

A**

M**&az;

TTTTa árt fzeretetem ártok feaiadatlán*
SLSL Mert ég a bt belem érted olthatatlan*

Az igaz fzeretet nem fogyhat~ek ;
*|rifa eMbgyott, nem volt telyes a", faseretet,
JLJL .Végét &greie.tedg ha igaz? nem vetett

JTcm^ az: iim fazéí.
,Tints de ha vólna-isK mit ér tudományod t

Í^ Ha tudományod it máfok előtt hányod,
>Netq, tod a' bo.ltsfípo.t.a*faijába., tenni,

• •
*S minthogy nem tud, tudós tsak azért .tud lenni.
A9 nagy Víz fera 9 hanem a'kis patak tseregf
Tele fÖ -km$- hanem' az üres fkáj cseveg*

2W*

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára

fit

$ö£ '<$ $ 0 $
Tudojitásm

Sok helyekről vévén paíiafzolkodó Levelet as
Ó és Uj Teftamentomra Mutató Táblának ki-adája,
hogy az arról való tudofitáft vagy éppen nem , vagy
igen kéfSre vethették és a kiszabott határ utáa
magokat elSre jelenteni nem bátorkodtak; ' jelen téH
azért újra a* Ki-add, hogy mivel már az elsS darab
ból 14 árkos ki-nyomtatódott, és az exemplárok
fzáma alkalmaztatott a már magokat bejelentett g
fzáz Elore-fizetokhöz és Suhfcribenfekhez, tehát fokjít bé-venni nem lehet ? nem juttathatván a* meg-határozott 800 on feljül kevés fzáramal nyomtattatott
cxempláfokból többet még aoo-nál. A* kik azérí
ezután-is magokat jelentem fogják 9 bé-vétettetnek
még két fzázan, de olly fel-tétel alatt, hogy a' Le
veleket Francon küldjék, és ha lehet azon egy Le
vélben egy két Subfcribensnél többnek légyen a ne
ve feljegyezve. A'kik pedig azzal ketsegtetik ma
gokat, hogy majd a' ízokás fzerént óltsobban ,fog
árnitatoi az Exemdlár, mint fem V- Subfcrihenfeknek
és Praenumeránfoknak adatik, rútul meg-tsalatkoznak,
és károkkal fogják tapafztalni 5 hogy a* ki-hirdettetetc
árrán fem vehetik, mivel nem fog jutni, kevés maradván-meg a* -£lőre-fizetőkt5l, és SubfcribeafektSh
Győrött *•* Eíoveiubri* &f%?.
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