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Üm f  Vírum  cttrn  tali  Titulo  Monurnentoque 
condecoramus  ; cumque Ejus memóriám ferae 
pofieritati  ^confecramus,  dubitamus  mcrito, 

• quemadmodmn  de  Ejus Ortu\ de  Genere , 
^ de/^ue  Vitae*  ratione  exponamus \ ne st .vi-

tam'Jcrtbere  allaboremus  , vix ac ne vi* qmdem propo/i-
tum- attigijje  videnmuf.  Nihilominus  tamen Genus* unde 
ott  in e/t r, Vitám  qua: floruit  , virtuttim  aliquos  colores, 
quibus inclaru\t\  et quasdam laudium  Ejus partei»  ^uas 
ihimicis  ip/isultro  confitentibus,  merito  e(i  conj'ecutus  ,*non 
itt  PbilofopbuS  Noftri  Seciili  facile  e Principibus  meruit,  /ed 
út ihfanti  ingénio  potuimuS,  lítteris  his_ MonumentUque  con~ 
Jighamui.'  Qnare^primnm quoqtié'  de  Genere Eius dice-
mus,.S Matus  est Philofophus f  NÖSTER  non ultirno  loco 
ftirpis  Fagarrfinae,  bonefto  genere , Patre,  Wvo,  Majori-
h/is',  Qjfi-cid\  vitaeque rationé  a' cetéra  plebe d'flinctis. 
Cnjhs {ta  wen ftirpis  originem'  ab' uliimis  temporibus  primis-
fue  ejusdem'  initiis'  r epe tere'  nimis hic longum  foret•  nune 
vero de  Ejus Patre  , ~ Avoqué  paucaquofacilius  ignórantiae 
bominum méderi  qutat  , exemplí  caufa  referre  fuffic'tat  \ in 
qua qtiidem  re pe -fequenda  natúralem  feqúemur  nafiend't  (e-
rtem, ordinisque  illius,  quem ip/i  nafcentium  dies  lecum 
tulerei  rationem.  Omnes f  ut nobis qtiidem  cognofcere  l'ieuit, 
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NO  977?/ Philofophi  Majores,  in terra  Fagnraftna,  et pr'ttni• 
ria quidem  ejus Civitate,  cui idem  ipjtim  nomen Fagarafinum 
erat,  nati  funt.  E qytbus NOSTRl  tanti  Philofophi  Avus 
MICHAEL  PAP,  Civitatis  Fagara/inae  incola  nobilis«  et 
Civis  quondum egregius  , f  quidem  Gentilitium  nomen 
erat PAP,  deinceps  vero FAQ iRASlmm,  tanqum com? 
tHune  (lirpis  nomen, tain  il/i  ip/i,  <pam onini Ejus Posteri-
tat/  adbae/it)  feculo  (uperiore  in lucem est editus.  7/i/«e  in 
fam  turbido  et tumultuofo  Patriae  noftrae  /latu  , ^ualis-  erat 
Jub  Principibns,  apud Magnuin  Tranfilvaniae  Principem 
APAFFIUM  Majorért},  honejtis  flipendiis  in Patria  fua  mi-
litabat,  et y ut tum erant tempóra,  Praetorianus  miles  illl 
erat;  Quae omnia -teftantur  litterae  folennes  multorum 
Mignorumque  Virorum,  Communitatis,  ut mos erat eodew 
Tempore  loqui,  Fagarafinae,  in Sede  Fagarafma  Adfefforum, 

'Jurifque  Notariorum,  eera con/ignatae;  quibus olim  defuncű 
NOSTM  szHlLOSOPHl  Parens ufus  ejt,  in fm  genere* 
ab omni Jer  vili  obligatione  vacuo» et liberó  nobilique  conte-
ftando.  Hic  vero non leviun  promer ttorum  Vir  , cum diu 
pugnando,  adverfariosque  a falute  Principis  removendo  » 
haud minimam vitae  fttae  partém  in armis confumfijJet\  non 
enfe  modo,  sed  liberis  quoque, ^uos ex1 hone/lo  matrimomo 
ftfcepturus  erat , Patriae  faluti  effe  volebat.  Neqtte  haec il-
lum fpes  cogitatioque  fefellit.  Uxov  enim ip/i  peperit  Fili-
UM  MATHaEUM  , NOSTR.I  Philofophi  Patrem,  <pi Siw 
cognomento Fagara/ino  pariter,  eui communi Gentis  nomine, 
utebatur  , liberal't  tngenio,  animo doei/i,  et ad  res magnas 
apto. Natus  igitur  lufans,  sub ini/ia  feculi,  Pa/re u/  dixi-
musz, milite  (Irenuo  et expedito  , viroque nobilis  ut primum 
fer  aetatem  licuit,  Mu/is  traditur  educandus»  notitiaqus  lit-
terarum prima imbuendus.  Ubi  artibus,  quibus aetas puero-
rum impertiri  folet,  non \mediocriier deguflatis  , editoque  , 
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jquod  ab ea aetate  exfpectari  poteft,  fpecimine,  dignum  /e 
praebuit»  qui ad  artium  bumaniorttm  naturam et indolem  pro• 
pitti  explorandam  admitteretur.  jguo facto,  litteris  patrio 
more Scholarum  no/irarum  per luft  ratis  brevi effbrmjjtus,  ad 
Acaiemias clariores  aditum  impetravit.  Ventrat  1 RAjE-
CÍUM  ad RHENUM  > Urbem  cultura  Litterarum  nobiltm\ 
ub't  tlle  omne fttum  tempus % quod alti  aliis  ftudiis  rebuf 
que tribuunt,  aut fpecie  fola  feje  commendantibus,  autpretio 
carentibus,  ftbi  ad  Sacra Ibeologiae  ftud'ta,  ad  quae fe 

fingulari  'voluptate  ferri  intellexit,  recolenda  fumftt.  Ver-
fabatur  etiarn  apud alh$ viros , qunrum fama  ingenii  exi-
erat,  et undiqne,  quod fuum  ejfet  , aut aliquando  fibi  falu-
ti  foret,  coUigebat.  Denique familiaritate  et doctrinis 
mignorum vtrorum cobo>tefiatus,  in Pattiam  remijfus  ejl 
Prtmumque  in inclyto  Comit  Hunyadenfi,  Piskini, Pago 
Civitati  Szák - Város viWno, apud 11 l.  Baronem Grcgoriucn 
Bartsai, Pastoris,  Sacrique  Miniftri  Aulici  munere funge-
batur.  Deinde  apud llluftrem  Scholam  S/.athmarensem, 
in Hungária,  victna terra,  Rectorem, ut vocar't  Jolet, 
Profé(Jorem  agebaj. Demum vero in Civitate  S/áfi  Váios, 
nobili  loco,  celebrique  in Tranfilvania  , /?artes  Saeri  Prae-
eonis, ( Plebanus vulgo  apellatur  Református)  sibi dela-
tas, firenue  excipiebat,  summa stde  , religione,  pietate 
adminiftrabat.  Neu  vero cum ipfo  Genus Juum  int  erei de-
ret  , dttxit  uxorem, Virginem  boneftam,  nobili  loeo natam 
SARAM  VERESS,  Spectatiffmi  D GREGORll  VE-
RESS  de  Dálnok, a^ud Inclytam  Sédem»  a Száfe-  Város 
denominatam  , Judic'is  quondam Regii,  szliam,  ex ^ua 
vix duos  liberos  procreaverat,  SÁMUELEM  alterum  prae-
matúra morte ereptum, alteium  vero JOSEPHUM  NOS* 
TRUM;  jamque repenttno  n.orbo implicitus,  opirime ei-
tius  A. MDCCXLV. vivere difi  nitt  ac' lila  natúrae debita 
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reddit'; relictis  tenero> adbuc filio,  et a maternis  uberibus' 
penderíte  t uxoreque vidua,  inter  luctus  (remitúfque  perpetuo$: 
Piri  fui  mortem anxie projequente.  Decimum tUm  füSE--
PHUS  NOSTER  aetatis  fuar  Menfem  agebat  \ vitaeque' 
tarn. immaturae\  Cnftade indigebat'- t qttod  ctim fida  non-
minut»  quam pia Ejus? Maternernint  licet  id  m ejus ani-
mum revocante * probe intellexiffet,  ad  fecundas  quoque 
nuptias  animum adjecit,  fibiaueClar.  D; fOHANNEM 
AB ATS,  Sen'torem  V.  D. Miniftrum,  nunc'vm ttr  Ven. 

.Dioecefii  N,  Enyedenfi  meritiffirnum  Archidiacomtm  marU 
tu/n;;  Puero autem Pátrem  quaefivit;  qui licet  NOSTRU  M\ 
non a fegenitum<  fiiret:  /e  tamen 'non uti  Vitricum  * fed 
uti  verum Parentern  in Puero égit;;  Eundem'  etiamfOSE»-
PHUS  NOS  TER  \ in toto  'vitae  füae  curfu\>  Parentis  norfl 
folum  vocabulo,  fed  el  vene*atione  dignum  judicabat.  lile  enim 
NOSTRUM  noth (ecus  diligebat\  atque'  Filittmu  et prouV 
ij)fe  etiam amabat'  littéras  \ primox qtioqtu*  tempore» omnibus 
dóctrinis  , ^uae/ puerilem*  aetatém  decent\  filium  erudien--
d'im  curavit:.  Mi/Jiis'  tunr primum NOSTER  ad Mufas-
Enyedenfts\  ut'erat  fumma  ingenii  alacritate\  celeriter  o" 
mma,. quaepraecipiebantur  v arripiebat\  et'  maguam fuae' 
virtutis  animique\ apud omnes litterarum  Mag'tflros  % ac Moe-• 
cenates\ opinionemi  [pemque?  faciebat:  famque?  paullatirn' 
€um  fludiis f /ars<" accreverat  \ et artes'  puerilii  animo con- • 
Jecratas\  omnes perluflrarat;  qiiaté  in in'ériora'  quoque' Mu-
fárum  penetralia'  admittitur.,  Fit  füve  ni s-; fit-  omnium,. 
quae ab • ejusmodi  perfona  geri  folent',,  munerum partkeps;< 
Et? fludet  ipfe-  diUgenter,  et1 a/iós>  o/>era'  fua  ftudüfque' 
adjuvat:  Anno > vero MDCCLXIX. iterin  Hélvetiann /us-
eipit;  Báíileamqne, celeberrimam  ejus- Regionis  Urbey*  fa-> 
/utat  : ut-famai  inclytúm  • Rérnoullium\ iny fludiis  Philofo-  • 
phiiis,  et Mathefi.imprimis  > cujus perdifóendae  non mediocris  •* 
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útiimum  Ejus invaferat  cupido  yauditet:  a quo benigne <ai-
ceptus» et aliquatndiu 1retentus  est. /nde  pervepit  F> anc-
fiirtum  ad  Viadjum; et Gronngam , JFrát-equeram. (C/r-
bes fingutas  Mufis  ju'ts  magnó pere nobilitatas,  periagat  ut 
et periuftrat.  Quatdam  tum forte,  inter cetetas  Bata-
viae Ob's clariorts  .! .cnput Juuni  efferebat,  litierarumque 
quodammodo,  szuas colebat,  amoenitate  f.orehat;  Trajecti m 
dico  ad  .Rhenum, cmnibus boni5, #uae a v ágnis tngeniis 
Jtto  jure aeftimari  debent,  dives  ; ;*bi /um  Aagnus fiAH-
NIÜS,  qui anno fupetiore  mrtalitatem  exuit;  Junmus  item 
H  ENNE  RT  US  , <77/i  adbuc vivjt,  vir/7  ! imo vero ivMen-
Jas  intet  laudes  eminet,  cultamque  ftudiis  Jav er.tr te m et 
multam  et nobilem  excolit;  totidem  orbis litterati  Lumina 
agebant.  Huc  lile  iter  Juum  dirigit,  et inita  jam cum 
optimis  quibujvis  familiaritate,  triennii  Jpatio,  non u/  L>i-
Jcipuhis  cum Magiftro  , fed  ut Vir  cum V'tro»  Amicus cum 
Amico, Philojophtis  cum Philojopho  verfabatur.  Plutl-
mum vero apud HAHNIUM  fuum,  valebat  amor* > ru/us 
Filium  qtioque etudiendum  acceperat; in quo quidem  Juvene 
Filio  jormando,  tantam  apud Patrem  laudem  confi  cuttis 

' ejt,  ut Prtrens ipse dieere  non erubuerit:  Plus boni JO-
SEPHUM  NOSTRUM,  quam fe,  in Filium fuum  con-
tuliífc.  Filius  quoque idem,  cum NOSTRO  , quem FA-
GARASSlUM  Juum'  apellate  amabat, Pattiam  telinquete 
decreverat.  A/ulia  hic practerea  Nobilium  et Ptinciptim  Li-
berotum túrba,  NOSTRU  tanti  Vitt,  eurae erat cmnijja, 
intet  quos nominari  merettír,  lndiae, gtfae  ad  Utientem 
jacet  , Batavicae Proregis Filíus ^uem eum ftudiis  otrni-
bus optime effbrmajjet,  adeo  Proregi se/e  probavit,  ut arr.pla 
metcede  pofita  in Indiam vocatus fit,  munere Doctcris  Pro-
fejjötijqite  functums.  Hic  aliquamd'tu  Dijcevtium  aeque ac 
fjQCcnúum  partes agebutaeinde  vető  Ltetiius,  ff^e  pft 
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invicm multa  edehat,  nomen fihi  apud ah fente  s etiam corrt* 
pa*abat. Primum  Ejus opus quaejlionem:  Poteftne  natu-
ne scrutator ex cognitis jam observationibus et Experi-
rnentis consectaria ad disquisitionern caufarurn  hactenu» 
incognitorurn Phaenornenorurn colligere ? fi  pofiit,  qua 
ntione hoc. fiat?  a Seelandina Societate  Vlifíjngenfi,  üt-* 
tium et Scientiarum  ex tubitam  explicat,  quod Monetam 
auream, XXX. numos aureos aequantem, figno  Swietatis> 
nomine Victoris,  et adjecto  propofitae  qtiaeftiorits  Anno in-

fign'ttam  meruit;  in cttitts  latere  uno Palladis,  Coronam 
rnanu tenentis  effígies  vifitur,  Juptrne  Epivrammate:  CALj 

CAR H o N o s . inferius  vero: fOSEPHUSPAP  de  FAGA-
RAS. 1772. adjectis.  In  altero  vero latere  9 feptem  Artes 
liberales  confpiciuntur;  fuperne  Jnfcriptione:  NON SORDENT 
IN uNDis. Inferius  atttem  : SOCIET. SCIENT. BATAVO FLESS, 
PRAEMKJM". infertis.  Idem  NOSTER  infequenti  Anno MDCG-
LXXíU. altér  am Oae/lionem:  S i t n e alkjuis seníus inna-
tus homini % qao d i r iga tuf  ad cognoscendum , e t impel^ 
latur ad faciendurn  bonum morale ? quam a Doctoribús 
Academ'tae  Lugduno - Batavae, et Legati Stolpiani CuVa-t 
t o r i b n s acceperat,  enucleare  adorítur  ; quae quidem  Ejus ex-
plicatio  praemium adfecuta  non est; Acceífit  tamen Di/fer• 
tathni  coronatae\ et Lugd. Bat. una cum reliquis.  Commen* 
tariis  in eam rem fcriptis  • hrevi tempore publici  jur'*s  fa-
eta est. Interiectis  duobas'  Annis, novos fib't  et Jatis  loctip-
letes  eadem Urbs  Ulrrajectina detulit  honores, Nam  A. 
MDCCLXXlV. 7. Idmm  funii,  Decreto Synodi  Provin-
ciális  Ultrajectinae,  a Viro  Cel  FRANCISCO  BURMÁN-
NO  Franc.  Filio,  Franc.  Nepote,  S. Theolog.  Doct et Pro 
feffore,  Ecclefiae  item Ultraiectinae  Paftore  fidi/]imo % exami-
natusy ritu  folennUper  impo/itionem,  ut fieri  folet,  manuum% 
Sacri  Praeconis  bgme mactatus,  ad  publicum  Evangeli't 
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rnitiiflentnn  proMotus  est; eaque res litteris,  Teftimonii  loce 
Trajecti ad  Rhenum dfíis,  calamoque ; ÍSAACl  TER. 
BRUGGEN.  V.  Di Af.  Henndensts,  C/aíszs  eodem tempore 
fcr'tbae  , ex arat is confirmata  est. Pofi  non- ita  multo,  eo-
dem quippe Menfe,  Eidem  in frequenti  Pbilofophorum  Se-
natui  loeo publieo,  quaeftiones  Pbilofopbicas  ftbi  praeferiptas 
generofo  animo et Jubiitm  explicanti,  ad  objecttones  Dnbiaqne 
firenue  ac accurate rejpondenti,  Differtationem  denique  fuam 
Pbilofophicam  INAUGURALEM : De Natura aeternitatis 
faccefíionis  experte, et duratione rerum succeíliva, íni-
tium neceífario  habente. feriptam  feltciter  et optime dc 
fendenti,  altus  honor tributus  est : Opera quippe Cl.  Viri 
D. JOH.  FRIDERICI  HENNERT.  A. L. M.  PbiL Dóct. 
Pbilo/opbiae  Mathejeos  ac Jiftronomiae  Profefforis  Ordinár  ii t 
Philosophiae Doctor et Artiurn Liberalium Magifter 
creatus ; publico  Diplomatewanu Rectoris  MagnificijAC 
ALBERTI  VOS»  et Promotoris  f  Secretariiitem  JOH.  FR1-
DERiCl  HENNERT.  confignato;  ac majore Academiae  Si-
gillo  confirmato»  Ultrajecti ad  Rhenum xir. Ka  Und.  Julii 
A. MDCCLXXIV. donatus  est. Duxit  etiam eodem Anno, 
Menfe  Auguflo,  Uxorem  , nobilemVirginem.  FR/O.  VV/Z-
HEL  MIN  4 M  EL1SABETHAM,  llluflrtffimi  ac Fortiffi-
mi D FRIDER/Cl  van VVIEBEL,  apud nobilem  Legionem 
Hollandicam  Centurionis,  V/ri  egregii;'  atque Matronae  honeffae 
FÍLISABETH  4E KL/NCKE\BERG,  quae ' Patre  HENRÍ-
CO KLlNCKENBERG  •, Rezifiratore  , in lucem edita  est , 
Filiam.  His  interra  peregrina  peractis,  iter,  quodante  qu 'tn-
que Annos fecerat,  repetebat.  et in pátriám  venire magnopere 
contendebat,  Transeundum  Ipfi  per Viennarn, Anftriae  prae* 
cipuam Urbem,  erat,  in qüa , rum in comparanda  Magnó-
rufn  Virorurn  notitia  occuparttur,  familiaritatemque  ebepe-
ttret  > bonoruminuntium  praeter  opinionem accip'ífe  Ctvitate 
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Száfc-Város ,  in Tranfihania,  Sedeque  ejusdem  cum Civitate 
wmtnis,  jacente , amplifjtmam  mercedem,  Munusqüe  fimttl 
Pafloris  et Praeconis  Sacri,  apud EccUfiam  Re formaiam  in 
e a de  m Civitate  copiofa  et celebri  collectam,  offerentem.  Quo 
tmntio  accepto A M D C C L X X l V . med/io  sere Menfe  Nő-
ve már i , in Pátriám  revert'ttur»  ef  negotia  Sacri  Miniflri  » 
stbi  data  non mi mis feliciter, ^ruam fideltter  adminiffrat.  Hic 
quidem  lile,  eunz juo Officio  glorioje  fungeretur,  cum alia 
multa,  a/npla  laude  digna,  /eeif;  rum maximé  hoc, 
Anno, quem ibi quartum agebat,  M D C C L X X V I I l . ad  Quae\ 
ftionem:  D e vi fubftantialr ,  F i r n d a m e n t o Vir ium. a Re-
gia Scientiarum  et Litterarum  elegantiorum  Academia  Bero-
l i n e n f i ,  r«m Eruditis  communicatam,  praemioque exomanr 
dam , ex vo/o  Eruditorum  accurate rejponderit,  Monet  am-
que auream, L. namos aureos jefficientem,  reportaverit.  Cu-
jus pars antica  ejfigiem  R e g i s Boru íTorum, cum ínfcrip-
//One: FRIDERlszl7s"REX ACADKMIAE PRoTECToR M D C C -
X L V I Í . exbibet\  fac'tes  vero pofiica,  Jertum  Jeu  Coronam 
monflrat  Jpicatam  , eunJ in fertő  e'tdem  Epigrammate:  SCI-
ENTIARUM ET LITTERARUM lNCREMENTO. Anno pofi  fe-
jquenti  M D C C L X X I X . communi confenfione  *orum, qui Ludi 
Nofiri  Litterarii  gubemacula  tenent.  Proféffbr  Scbolae  Vásár-
he ly inae ad  Marisurn» eligitur,  et evm omúbtts  fortunis % bo* 
ni fque  domeflicis  in C'iv'itatem  No  fi  ram perducitur.  Hoe 
co, primum Annttm  in confvetudine  Optimorum  Virorum  ex-
ercenda,  Civitatis  Populique  natura exploranda,  et partibus 
fiú  Ojficii  gloriofe  jucundeque  per/equcndis,  exe^it.  Sed 
filtero  flatim  * poftquam  venerat Anno M D C C L X X X . Tbefe-
os bujus: P o í l u n e unitas Dei e x fola  rat ione demonttra-
ri ? a Lugdunenfibus  Batavis  judicio  Eruditorum  commijfae 
explicationem  adgreffus  est; quae ejus dtfquifitio,  licet  pra« 
emio adfecta  non fit,  T acceí l í t bonon tamea condecorata 
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est. Anno iterum  infequenti  MDCCLXXXl. Soeirfatís 
Harlemenfc  Tbeologtcae,  dictae  a Fundatore  fuo  Teyleria-
nae, Quaeftionem\:  Poteftne  demonftrari  darr Providen-
tiam Specialem a Generáli diftinctam?  inter  eeteros prae-+ 
/lanti  ingenio  Vtros,  egregie  explannrat,  et tum quidem 
Monetam  attream,  dar't  Jolit  a m, Berolinenfíum  Prof.  CeL 
CAST1U0N  recepit;  argenteam vero illi,  valore  excepto. 
ner magnitudine  , %ec forma,  ne<? stgnis  diffimilem,  NOS-
TER  adeptus  ejt,  aequalitate  inter  utriufque  opus diffieilem 

faciente  electionem;  de  cujuJ  Monetae  forma,  fignis,  et 
Infcriptionibusy  er'tt  infra  dicendl  nobis locus,  ubi de  a/ia 
quadam Monet  a aurea , ab eadem Societate  Theologiea  ac• 
cepta, ai/am  NOSTER  fequenti  Anno promerűit,  apemus, 
Nee  in feliem  Huic  Annus MDCCLXXXII. fi/it,  fed  ob 
tripliceshonorum  fructus  longe  clarior  atque nobilior.  primum 
enim quod Thefim:  Quaenam Analogiae sínt fundamen-
ta et signa? quomodo Philosophüm ad explorandas 
phyficas  et morales veritates ea uti oporteat ? ex vo/o 
Societatis  Belgicae Seientiarum  Harlemensís aeeurate deft-
niverit  y Monetam  auream, xxiv. aureos (intelligo  femper 
Hollandié  os )• numos adaequantem,  accepit;  in rujus al-
tero latért  % inter  effietas  duas,  fedentejque  viri  et Feminae 
effigies  f  Maehinae  quaepiam oflentantur  effrrmatae;  quas 
fuperne  ornat epigramma:  DEO ET PATRIAE. latere 
vero averfo,  Palladis,  manu Cornnam  affervantis  (imulacrtim 
offertur  eonfpiciendum,  eujus Capiti  imminet  Syirrbolum  ad-
J'criptum:  Optime meritis. inferne  vero: SOCIET SCIENT. 

HoLL- PRAEMIUM- legitur.  In  ?narginae ad  orbem decurrit 
Epigramma,  huné  in modum cireumjeriptunu  fOS.  PAP  DE 
FAGARAS.  PH/L.  DOC.  ET  PROF  IN  ATH.  VÁSÁR-
HELY  ADEPTUS  EST.  An. 1782» Eodem  iterum  Anno ob 
Tkema:  Quae eft  natura Moralis Libertatis? quomodo 
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omnium optime démonílrari pofiit  dari Libertatem 
Moralem ? a Societate  Harlemenfi  Tbeologica  Teyleriana, 
alias  quoque nominata» dátum,  optime e laboratum  > Monet  a 
ex auro confiata  Lxxx. aureos numos exaequante condecora-
tus efl.  In  cujus adverfo  latere  , binc Theologiae, ithnc 
e -regione  veritatis et Libercatis expreffa  funt  fimulacra,  ta-
.li  fuper  ne Infcriptione  v V VAARE GODSDIENST-KENNIS BLOEYT 
DODR VRYHEYD. i«serii/s  vero : GENooTsCH AANVANG ANNO 
1778. adjectis  , averfam  autem latus,  praeter  reliqua  orna-
menta, fertum  ex fLoribus  contextum  exornat,  eu/  haec le-
gu'ntur  infcripta:  EER PENNING VAN TEYLER s GODGELEERD 
GENOOTSCHAP toegekent  aan JOS.  PAP  DE FAGARAS  PH' 
DR. PH/L.  et MAVH.  PROF.  te M.  VÁSÁRHELY.  Com-
pofuit  etiam eodem Anno tertium  Opus , quo materiae\  De-
Híonftretur  nullum efle  in Echica Chriftiana  praeceptum, 
quod veris politicae regulis, aut fingulorum  j u r i b u s c o m -
rnodisque repugaet ? a LEGATI STOLPIANI CURATORIUUS in 
Academia  Lugduno  Batava promulgatae  tndolem  explicare 
conabatur ; quod opus iidem  Curatores  • praemio non quidem 
primario  accejjorio  tamen (  V  accQfnt)  bonorandum,  ettypis 
exprimendum  decreverunt.  Juvit  NOSTRUM  fequeuti  quo-
que Anno MDCCLXXXIIfortuna,  nec minus Ei, quam 
ttlll  Chymico,  pepereit t et Monetam  pariter  auream L. n«-
mori/m  aureorum pondere  divitem,  propter  Quaeflionem:  qua 
ra t ione optime demonftrari  poteft  , non eífe  contra na-
turam Dei , perfect t í f ímum  effeciíTe  mundam ? a cuRA-
ToRiBus LEGATI SToLPiANi. Lugdunenfibus  , fupra  quoque^ 
memoratis,  judicio  Eruditorum  exp/fitam  , cum ratione  re fö-
lüt  am , muneri dedit;  cujus fac'tes  adverja  talem  Infcriptio-
nem, extremas parfés,  in Orbem fere  redeundo>  ambientem gerit: 
AUCTOREM MANiFESTAT OPUS. medio  autem ibi-
dfm  l(?í*o,  Viri  Telefcjpium  manu gerentis  est stdera  contem-
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flantis  effigies;  a qui la item expanfis  alis,  vifuntur;  qui-
bus bujujmodi  fubjacet  frjcriptiu:  MERU1T JOS. P/\P DE 
FAGARAS. MDCCLXXXíU. averfam  vero partém  totam 
úinbit 4 oriiatque  Epigramma  : Montfrat  her Turumque 
Facit; hujus in medio  moles quaep 'ram jubjtructa.  vei Ma-
cbina potius  .affabre  confiructa  confpicit  ur» quam duo cir-
cnmftant  utrinque  viri,  intentis  oculis  manibusque eam per* 
luftraturi,  talibus  infra  verbis fubnexis:  PRAEMIUM ACADE-
"MIAE LE1DENSIS FX LEGATo J- SToLP. J^«id  MII  fi  demum 
de  Anno MDCCLXXXIV, dicam?  cujus quam laetum  Ilii 
initium,  íam  tri/lis  ac funeflus  exitus  fűit.  In  hoc enim et 
fingjilare  elaboraverat  Juper  Tbeftm  : Utrum solidus ali-
quis Philosophus fuíficiac  ad subruendam Religionem 
Üevelatam ; aut vero contra ipse verus poflrt  eíTe Chri-
ftianus.  a Societate Harlemenfi Theologiea  Ttyleriana,  f/e-
pius jam diéta  , exhibitam.  Opus, quod adhuc fub  Judi-
ce est; et vero a Iterum  c'trca  Quaefiionem:  Qua ratione o-
ptime superftitioex  animis hominum exftirpari  poteft?* 
Regi a Seientiarum  Acad.  Berolinenfi;  fuperius  quoque relata* 
novifftme  propofitam,  jam coeptum, jam continuatum,  per* 
ficere  cogitarat,  fed  quominus totum  exfequeretur,  morbi 
inopinato  irruentes,  impedimento  fuere;  et demum , ob prae-
cipuas ing mi Jut  dotes,  ac complura,.  quae ab exteris 
Seientiarum  Academi'ts  reportavit,  praemia. magnum fibi 
apud  PRINCIPCM quoque- NOSTRUM CLEMBNT1SSI-
MUM et CAESAREM AUGUSTISSIMUM JOSE-
PHUM II. nomen comparaverat.  Quare V.  Id.  Oct. in A-
cad.emiam Budensem Regiam, in Hungaria illuflrem,  va-
cum Logices, Metaphyfices,  Moralisque  Pbilofphiae  Ma-
gi (tro  et Doctore Ordtnari  o Cathedram  , Mi  He  Elorenorum  Rhi-
ntnfium  flipendio,  folita  Excelíi R. Gubernii via defignatus 
efi;  miffo  in hujus rei Argumentum  Diploma te Regio, 
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Sigillo"  aqttilae  bicipitis  confírmato.  Sed  cum fere  iter,  cui 
fe  qmdammodo  praeparaffe  videlatur,  medi/are/ur:  \amjpL 
profpera  valetudine,  Jpem  vitat  longioris  > ftmulque  itineris 
perficiendi  amittit;  Et Rbeumtijm»  (ut  quidem  Medici 
vocant) primum* Non.  Dec. to/o  corpore correptui,  mox 
Jpafmis,  vifcerum  atque artuum; et demum Febri  Acuta 
Maligna  colluctatus,  cum vix deeem et quatuor dies  integ-
ros ex bis morbís  decubuijfet,  Anno aetatis primo et quad-
ragesimo; Muner'ts  vero et Officii  apud Scbolam  Noflratr. 
quinto. XVI. KaL  fan.  fub  noctem, Horam  circlter  prí-
mám , vitám cum morte commutavit.  Quem equidem  uti 
Stuaiorum  meorum Principem  Ducemque bábui: ita  adjuto-

vem aliqnando,  vitaeque meae fe/icioris,  fecundum  Deum , 
auctorem futurum  fperavi.  Nune  autem nefeio,  quo meofato 
contigit  * Tumuhy  tam trifti  mibi9 Patriaeque  Univerfae  fu-
tteftoy  condere  debeo.  Ipja  vero Pofteritas  longa % fi  MAGI-
STRUM a Dijcipulo,  atque PHILOSOPHUM CELEB-
REM ab infanti  fre  Mujae  ingenio,  mtumulatum  acceperit\ 
lton  inditrnabitur. 

Hoc  bonore Magiftri  fai  ProfeíTorifque  quondam  Ca-
rifíimi  exfequias  profecutus  efi  Difcipu/us:  Michael Szi-
gethi. 
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Avita cum Fatis, cedens Tellnre, Siniíhts 
Vela dedit venfo,fertuique  per at-quora pulsu 
Remorum, longe turresque » Urbesque, do-

moscjuq 
Deseruit, miserae pariter tutamina vitae: 
Respicit in Portum trepidaris, littusque relictum 
Vix ficcis  Ocülis» animo'que tuebitur aegro, 
Et dubitat miseram non fido  eredére ponto 
Vítam, tot pasfim  funeíla  morte peremtos, 
Corpore tot toro fubmersos  aequoris undis, 
Tot Casus secum timido sub corde volutans; 
Et vehitur medius Coeli inter íidera et undas: 
Interea veniunt magnó cum murmure venti, 
Agglomerant spumas; coéunt, et in ordíne fluctus  " 
Inftar  montis erunt, duram mortemque minanrur, 
Disjiciuntqua rates. Tremit hic sub Navita puppi» 
Indolet» et triftes  versat sub pectore curas, 
Ec vitae dubius mortem vix oderit ipsam. 

Non alicer luget» lucuis augetque dőlendő 
Patria; Doctorum coetus letale sub fmis 
Vulnus alit venis, miseros aegreque serendo, 
Solvitur in lacrymas, intabescitque, dolor«st 
Clarus imaginibus veterum, per bella, per ignes» 
Per mare, per terras. meritis infignibus,  ordo : 
Nobilis ipsa cohors, aequi jurisque satelles: 
Quam penes eíl recti cura , et Cuflodia  legum > 
Cui vincire hoftes  Patriae» vel toUere vita 
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-4 < * 1. • 
Ihfidias  aliis manisefta*per  arrna ftruentes, 
Legibus ereptum et confeftim  reddere Jionorem 
Non suror, aut odium; pia sed Lex arma minillratr 
Mdoluere omnes: Nec ab hoc sünt vulnere cutif* 
Pandere queis Sacris divina oracula verbis, 
Quoque fit  aeternae tandem via príma* salutis, 
Hanc populo, sugienti Nomina docta» vei ipsa 
Simplicitate probo tutam rectamque docere, 
Proxima cura suit: Maerent-juvenesque senesque»* 
Femina Virque simul Studiis sacrata • juventus 
Condolec : Et sateor, namque eft  mirabile dictu r , 
Quos mala disjunxit mentis discordia nuper#-
Hos idem subito junctos, moerorque -dolorquc 
Angit, idemque animos multorum vulnus adurit.* 

Qaid meraere pii ? quae tanti causa doloris?" 
Quidve tot in gentem conspiravere dolores 
Noftram?  qui nobis vitae solatia demunt.» 
Insandosque serunt paene incer gaudia luctus; 
Mtisa-mihi eft  animus tantos auríire dolores» 
Veros necquiquam rnoeroris quaerere sensus 
Nec patiare diu. Qijid n< ft-a  contigit Urbe ? 
Nunc age! sare precor. casus poft  erna vei anni-
Tempóra quis nigro demum carbone notavit?* 

Concidit una domus, sed fi  domus • una periíTet, » 
Non caput, in luctus rantos conversa, gemensque, 
Dicia» velaíTet nigro fibi,  saucia , peplo.. 
Patria! sed majori, ut quisque sarebitur ultro, 
Pa te carcs , oculoque cares, tibi fidus  adempturn »» 
Et mirera > erepro, fic  sata rulere, sub umbra 
Sole iace^» reputasque fimul,  quae Fata subifti? 
O^ne Tibi oernicies ? dubio quae peftis  in anno 
Hocce suit? tacite n únumque pacrernque requiris 
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Ec defles  casus, inopinaque mente reponis 
Vulnera. Ut horrendis correptus Nauta procellis 
Excuritur, terramque cupit, liuusque laborat,' 
Tangeré; quaesito tandem cum littore perftat, 
Quos tulerit casus, reputat, círcumspicic illos,' 
Qpos habuit secum, vocat hos> videt aequore mersos. 

Haec agis. Insandum vulnus! Fagara/fíns  Heros 
Deíut, et terras multa cum laude reliquir. 

Nuper in egregia Saxonum, ut dicitur (a)  Urbe, 
Editus in lucem, clarebac origine prima. 
Quippe b Patrem primo Rectorem Szathrnár  habebat, 
Qui ftudiis  animos Juvenum formabat  amaenis; 
Saxonum tandem dictam deductus in Urbem » 
Hic sacra pandebat verbis oracula: demum 
Tempore non multo vitamque et munus obivit.. 

Tum decimum vitae mensem Fagarafjitts  insans 
Vix numerar, cari tamen heu ! Genitoris ab ulnis 
Deseritur: miser ah! vix dum bene noverac illum, 
Dicere vix poterat lingva titubante parentem. 
Tpsa tamen ( e ) Matrí Mors, flecti  nescia, savit, 
Nutricemque Deus secit, melioraque melle 
Ubera praebentem, prubior qiia -Femina nusquam, 
Nec Mater melior, miseram fine  Conjnge Matrem, 
Regius hanc pulcra de ftirpe  reliquit (d)  Iudex 
Natami quae claro jam desponsata Marito, (e) 

Ó ' Ju-
(  a ) Szász-város vulgo apelíatur, in sede nuper e-

jüfdefti  nominis nunc vero in Comitatu Hunyadeníi ja-
efcns. 

(  b ) Cl Matbaeum  'Fagarafí. 
( c) Haec erat Sara VVerefi. 
( d )  Spect. D. Gregor.  Were/i  de'Dálnok. 
( e ) Cl. Matbaeum  Fagarafi. 

\ 
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jucundam vivit Conjux cum Conjuge vitám » 
Et (f)  puerum, mutui generosum pignus araoris, 
Edit; Fata tamen sicut voluere, priori 
Orba viro, natos alios natasque latura , 
Altéra vota cupit» quia sas, taedasque jugales; 
-Connubioque (g)  Viro-, pariter sacra munera sancce» 
Fungenti , populoque viam, quae ducit ad altra, 
Felicemque monet vitam, sermone paranti, 
Jungitur, et puerum patri commendac eidem» 
Victricus hic puero datus eft,  sed vera Parentis 
Efíígies»  summo quem Complexurus Tamore t 
Hic colit ut Patrem, colitur quoque íilius illi. 

A Patriis nondum, Doctorum ut viseret orbern. 
Inserretque pedes Latio» Mufisque  sacratas 
Jncoleret^ longe sedes, deducitur ulnis-
Jamque Decus clarum , ac animi Excellentia magni» 
Emicat in Puero» qua plucras natus adartes, 
Repperitur; meliorque brevi cum poftulat  aetas, 
Traditur extemplo ftudiis  sormandus honeftis  » 
Omnia, quae posuit primis puerilibus annis, 
Praecepta, edoctae prudens induílria mentis, 
Arripit, excellitque alios. Mortalibus aevo, 
Quodque dátum ért: longo paucis, ^nirabile dictu , 
Principiis vitae jam maturescit in ipsis. 

In Patria nec habét, viresquo extendere mentis, 
Excolere aut poífit,  íludia ad majora vocatus,) 
Visere longinquas terras, et quaerere docta 
Nomina contendit, calidum molescere et ignem 
Non sinit ingenü. juvenis tum, luftraque  vitae • 
jQuinque suae nondum compleverat; adque remotas 

(f)  Jofepbum  Noílrum. (g ) Cl. Jobarmi  Abatf 
Seniori V. D. M. 
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Jre* parat Musas, & iter laudabile carpit, 
Clarebat sama magnus Bemoullius,  aevi 
Gloria cara suit nec non Baüléensibus ingens 
líumen erat. Cupit Hunc , huc jam jam dirigit Heros 
Nofter  iter, ,mercesque ejus peduftrat  opimas. 
Heic animum exacuans, praeclara Mathemata discit, 
Vere sublimisr sed rara negotia, mentis. 

Hinc nactus sacilemque Deum , sacilesque Camoenas 
Sólvit, et elatas Doctis invisit ad Urbes, 
Francsurtum, atque alias*: vires uc viribus addac 
rngenii; Multis tum demum flexibus  actum, 
Venantem gemmas, flores  cum melle legentem, 
Doctrinaeque avidum, (b)  Trajecti Musa recepir: 
Lumina magna duo: Sapiens Hennertus et ( i ) Altér 
laude pari, noftrumque  sovént, Noftrumque  tuentur, 
Demum animum, ftudiisgravidum,  cum mercibus explent 
Doctis, et ftimulant  pulcra Mercede. Moneta 
Aurea cusa suit, tali tradenda Magiílro, 
Qur tangit summás, neglecto cortice, rerum, et 
Difficíles  nodos sublimi mente resolvit. 
Pectora multorum Numi capiuntur amore, 
Jamque laboré dlu , noctemque diemque satigant 
Multo', sed perit omne opus, et sruftrabitur  auro. 
Nofter  habét : longum nomenque extendit in aevum. 

Majores üli laudes maturior aetas 
Praeparat , et titulo Doctoris mactat, et almo 
Consecrat capiü sacri praeconis honorem. 
Omnia, quae meruit, dives donarat honoris 
Trajectum : haec auro, quae ÍK pretiofioromni, 
(k)  Uxorem, Vitae sociam, cóYnmendat amori > 

C I 
í h ) Ad Rhennm. ( i) Cl. D. HaHius.  (k  ) Frid. 

Wilhslminam  Elijabethám  van Weibel. 
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Et genere ec iorma, sed plus pietate valentern. 
Huic (l)  Genitor Batavus, Genturio, miles in arm^ 
Egregius, generis splendore notabilis ipfo,  . 
Nobilis et |m) Genitrix, ac clari Filia pattig. 
Quos vinclis junxit veve selicibus Hymsn, 
Et pulchra claros secit cum prole parentes. 
Elifabeth(  natae proprium quia tale puellae 
-Nomen erat) proles non injucunda parentum, 
Nobilitate pari jam jam ditata duorum, 
Conjugis Otficio  perdigna, perapta Marito, 
Incola Trajecti, dignum sortitur amantem. 
Ille erat immenfi  fídus  mirabile secli, 
Gloria rara suae Gentis, Fagaraffius  Heros; 
Quem facit  adjuncta Dextraque Fideque maritum. 

Dotibus Ornatum tantis, animique patentem > 
-Patria Doctorem vere, ex Natoque suturam 
Patrem deíiderat, cupide ac ambabus, utajunt, 

-Ulnis exspectat, gaudet populusque Magiftro. 
Jamque Vienna tenet reducem, monftratque  viarurn 
Flexus, atque domos, aequantes vertice Nubes, 

' Artificis  miratur opus , daudarque colonos 
Nofter;  at interea Saxonum mittitur Urbe 
Littera, quae munus sacrorum, quaeque Cathedram 
Cammendat sacram , dignum mercede laborem. 

Huc agit. Excipitur laeta inter gaudia praesens , 
Fungitur officio,  populum docet, atque miniílrat 
Thura Deo, plebem miseramque rudemque suturáé , 

, Percellit Verbis, repletque cupidine f  vitae.. 
Hicque agere. extrenyín: subito sed nuntius Urbe, 

( / ) III. Frid.  van Wiebel.  (  m ) Elizabethd  Kittieken-
berg Hern. Klitifkenberg  Regiílratoris Filia. 
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(  n ) Mercatus vocitata fűit  locus, advolat : Ulum 
Evocat hinc, directa cum ratious doceniem , 
Mentis naturam ; tum leges Corporis; alto 
Quae fínt,  quaeque micent splendentia fidera  Coelo? 
Quae natura Del? Totum vei quis regat orbem ? 
Turpia de pulcris, mala quid discernat ab aeqúis } 
Quid pomt íictis , docta cum mente » íígurls, 
;Cura hominum reperire cito, quod fronté  suiífec 
>Prima celatum ? tradentem et cetera verbis. 

Annum jam dicta quintum compleverat Urbe: 
Oflicio  gaudet; sedes linquuque priores, 
In que Urbein, quae de mercatu nomen habebat, 
Advehitur ; Juvenes gratis amplexibus illum 
Excipiunt, summo jnaccant et honoie Magiftrum. 
Sic ubi certatim meritos deserret honorum 
Patria vei titulos , vei praemia digna laborum, 
Intendit Nofter  Pátriám exornare columnis , 
imbellesque animos praeclaras edocet artes, 
Spemque sacit magnam , de Plebe et ítírpe suturos* 
Nobili et egregia Cives, Patriaeque Patronos. 
In Patriae reris veram juraífe  salutem. 

Nec satis in Patria tanto molimine vitám 
Ducere, Barbariemque aliis contendit in Oris 
Expugnare» docet moresque prubare probatos. 
Victorem citat Hunc, alias et quinque Monetas 
Extera consecrat regio; quibus artis honeftet 
Auctorern, et magnós, dubio procul efto,  labores, 
-Consequitut Nofter:  Facti discurrit in Orbem, 
Farna» Quis in toto cotidem meruiíTe triumphos, 

(  n ) Olim Székelly-Vásárhely, mox corropro voca-
bulo Jatino Agropolis, nunc vero Vásárhely ad Mari-
sum. 
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Orbe* vimm» totidem cepiíTe et praemia vidít?' 
Suspicit Hunc Caesar, laetoque expleta Vienna, 

Risu. quod reperifTe  Virum , reperiíle' Magiftrum 
Vidit; adhortatur, (o)  vocat, etjubet ite Cathedram 
R'egia Buda  suam commendat;. Epiftola  Regis' 
Firmaca eft  aquilam? reserentis imagine' nigranT, 
In duo divifam  capita, uno corpore, figni; 
Ire parat Nofter,  verbis et Caesaris ingens* 
Praeparat obsequium, juflis  nec subtrahit aures»-
* Corpore sed toto morbis corrumpitur aegery-

Figitur in Lectüm , . magnae langvéscere vires 
Incipiunt," cumulatque diu pascendoMoíore^-
Nam primum longis erroribus oíTa pererrat^ 
Vulneribus pafiim  pungitque tumentia diris 
Membra dolor sugitivus: huic de Rbeumate'  nomen > 
Insequitur Spafmus:  poft  Febrts  acuta maligna 
Innovar angores» priscis additquc recentes.-

Cura subeflf  Medici , nec saufta,  nec utilis aegro;' 
Inciditur nervus, tepidu^i dat vena.xruorem. 
Vix quatere Roseo surgens aurora cubili.-
Fecit iter Phoebo, celeres quater aéquore merfit 
Phoebus equos; coelovtiuam^ terris, dignior, ulnis 
Eripitur Noftris;  magnóét datur Incola Olympo. 

Pauca satis plantae fixir  veftigia 1 terris, 
Luftra  suaê  et tantum vitae numeraverat octo»-
Insuper addiderat menses hi«? tres sere totos. 
Romanae at Gentis potuit superare Catones, 
Et Cnrio* , di^nus Tithon'S serre senectam. 
More sűo secir ; docúsque laboribus aurum; 
Aft  opere extremo, quo quam fit  vera, docere* 

(o) Poűta mercede millc FIorenorum Rhencnfiunn-
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?Pergit , relligio, de Chrifti  Nomine dicta 
\Verius e Coelo meruit cepitque Coronam. 

Clar. .quondam ac Doctiíílmo Domino , Domin» 
JOSEPHo Pap de FAGARAS, Artium Libera- ' 
lium Magiítro, et Phil. Mathefeosque  in Ath. 
M-Vásárhelyino Doctori, Sacrum secit, Carus 
ejus aeque ac intijnus Discipulus. M'tcbael  Szigetbi 

JJceat  adnectere. 
JOSEPHUS PAPDEK FAGARAS(notum quoque Nomen 
'Et gratum HATAVIs, GERMANIs > PANNoNIISQyE , 

DAc i s cum primis) eheu! jam VIXIT ! ubique 
Ingeminat, planctumque ciet moeftiífíma  .Fama. 
Toc CUI diffíciles  conceííum solvere nodos, 
Incidit in Mortis laequeos nunquam expediundos, 
Occidit ante diem PATRIAE et SOPHIAE D e c u s ingens, 
JNGENIO nulli, nulli, PIETATE secundus. 

•PRAEMIA qui INGENII toties praeclara reportat» ( p ) 
Par erat ampla etiam Mercede srui, PIETATIS. 

f  TU jam perpetuo Coeleftia  Gauidia guftas, 
Sed nos Luctus habét, COGNATOS, D i sc iPULosQpE, 
Atque BoNos oMNEs, queis sancta MEMÓRIA Veílra 
(Cara suit , sietque haec dum Nos Vita manebit. 

Ica deflcbat  peracerham Amici et Adfinis 
Deíideratiílími Mortem 
Stephatwus  Gomba fi 

Eccleíiae Resormatae M. Madaraíinae Parochus, 

(p) Quinquies Monetas aureas , et semel .argenteam 
yariorum eorumque, difficiliorum  ,Problematum solutioni-

bus. 
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YászbaJ)oritá az Ég vidám napunkat, • 
El-szakasztá tölliink mert hív Angyalunkat. 

FAGARASI JO'SEF ez, egyik Tanítónké 
Jó Atyánk, Vezérünk;, és  jó^Tanáts-adónk. 

Kegyesség, Böltsesség, jó Szív, 's több másokkal 
Virágzott mint annyi drága Virtusokkal.^ 

Ez, a' míg tartana sollyása éltének,. 
Volt ditsekedése kitsiny Seredének: 

De már, oh nagy eset ! az Halál horgára 
Akadt; még-is fénylik  mint a' Nap súgára.-

Fénylik, bámulj Világ! nagy Tudományáért, 
És azzal érdemlett hat Monétájáért 

- Ámbár azért tefted  tétessek Sírjába; • 
De híred7fenn  marad köztünk valójába. • 

Neved emlékezet eleven Könyvébe 
Iratikj.'s  rejtve lész* mindenek Szívébe. 

Szent-királyi  Jojef  Co l l Adfess 

M i t az ember mivel egész életében., • 
Jó vagy rosz vége van igyekezetében : 
Kinek jó volt minden tselekedetében, 
Hólta annak gyászos az élők sergében. 

.FAGARASI JO'SEF ím ennek példája, 
Ki vala Sergünknek ékes Koronája 
Nemzetünknek egyik rogyogó fáklyája 
A' ki az Halálnak lön nem várt prédája. 

Azért hólta után minden öt fájlalja. 
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Öltözetét minden jaj gyászba foglalja, 
Valaki esetét szomorúan halja, 
Hóltig meg-fíratni  ötet nem sokalja; 

Jaj! mert melly hasznos vólt elete foljása, 
Melly hires vólt vélle Musáink szállása. 
Mennyire ki-tettzet Hazánk virágzása , 
Nem ííralmas-é hát tölliink el-válása ? 

Siíilmas, de jaj! már viszsza nem hozhatjuk 
Így tettzet Iftennek;  nem változtathatjuk, 
Tefte  meg-senyvedett, meg-nem ujithattyuk, 

V Lelke Menyben vagyon le-nem szálithattyuk. 
I-^yen azért Lelke mind addig Mennyégben 

Mig Jésusunk el-jö fényes  ditsös?égben 
És akkor tettével ismet egyességben 
Légyen, és örökké éljen fényességben. 

Molnár  Ifiván  ColLAdsefs. 

Titán érkeznék égi piattzára . 
Már hajnal az elött el-rendelt uttyára 
Arany szikrátskákkal piroslo próbára 
Ki-áll Nap»keleten pálya futására. 

Igaz, de kevéssé birhattya pálmáját 
Hajnal, mindjárt hunni szemléli fáklyáját, 
Mihelyt Titán tészi égre vitorláját, 
Meg-iijjúlt fényekkel  ékesült Zászlóját. 

Titán játékoson hánnya fényefségét 
El-indúlt öfvénnyén  sójtattya jó végét ? 
Mutattya víg kedvel tellyes déliségét, 
Köztünk sátorozó fénye  kedvességet, i 
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Pe véget vét sel-jött fénnye  határának 
Titán-is, s' útólso nappali utjának 
Érkezik végére; mert hanyatlásának 
Azonnal világa el-húny sugarának. 

Szabad reményijét az irigy éjtszaka 
• El-zárja, mint véüe tsatázó bajnoka , 

Mellyel borul sürii homályban birtoka 
Hogy nem mulatozhat nállunk, ez az ofcL, 

Oh ! Titán mért adád sel-jött súgárodat 
Néma éjtszakának szabad világodat 
Miként szenvedheted szinleni napodat, 
Prvasold ha lehet tömlötzös voltodat. 

Ugy látom viseled setét éjtszakának 
Gyászszát, s' diadalmas parantsolatjának, 
Ha Qkát kérdezen> fényed  fogjságánai* 
így felelsz:  Ugy tettzet Természet Urának. 

Nékünk-is örömmel mosólygo vígságunk . 
Búval elegyedek szokott, mulattságunk. 
Kedvünket el-hagyá régi nyájasságunk 1 
Halál hogy el-mettzé tavaszi virágunk. 

Hirtelen mert Egünk fényes  tsillagától 
Fosztatánk, seregünk szép koronájától. 
A' Tudományoknak kintses Tárházától, 
El-válánk életünk ékes Oszlopától. 

Mellyért Mu'sánk serge gyászszal bé-borula , 
Víg kedvünk hajnala homállyra sordula. 
Örömünk mint pára töllünk im el-miila 
Bánatok sellege szívünkbe szorula 

ISTEN így akarta, meg-keílet hát lenni, 
E' Kintsünknek földről  Égbe kellet menni, 
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T e t t e t vólt ISTENnek kevéssé le-tenní 
Költünk, s' jaj hirtelen magához sel-venni. 

Vemer  Láfilo  Coll. Adfefsor. 

A7 

Kegyes e' földön  meg-jutalmaztatik 
Mert annak tudomány és bölts szív adatik 
De lám a' Tudomány a' nélkül hagyatik. 
Pedig ez-is jeles Virtusnak tartatik, 

-Ügy vagyon. Az Halál nem kap szépen rúton 
'S az hol el-mentenek JLock,  Leibnitz,  Ne  után 
FAGARASI JO'SEF mégy azon jó úton 
Egyszer tsak el- törik a' veder a' kúton. 

Nints-é hát a' Böltsnek itt semmi jutalma 
Ha még élne 's még-is ásatik íir-halma? 
Ah vagyon! és e'hez lehet bizodalma 
Követi a' Virtust a' szép arany alma ^ 

Mert ha nevekedik a' Bölts szív Virtuffa 
Meg-marad örökké annak igaz jtifía 
'S Ámbár találkozzék ezer ZotluJJa 
Még inkább tündöklik méltó Laurujfa. 

ÍAGARASI JO'SEF ebben példd lettél 
A' ki nem tsak tudos Doetorrá tetettél 
Söt kitsin korodba már arra születtél 
Mutattyák arányid kiket érdemlettéI. 

Hatszor nyert jutalmat ritka Tudományod 
Tsudáld Tudos Világ tudosb Tanítványod \ 
De Oh ártatlan szív e' sem vólt bálványod 
A' Mennyei kintsért örömeit el-hányod. 

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



De még van bére a' Tudos érdemének Mert nem lészen vége emlékezetének 
Midőn újjulása nem szűnik hirének 
Sok tisztelői közt el-terjedt nevének 

Oh JO'SEF a' JO'SEF  látta érdemedet 
Híva-is, magosbra készítvén hellyedet 
De jaj ! midön várná már feleletedet 
Más felele  viszsza: az UR hív Tégedet. 

Midön tanítanál ISTEN dolgaiban 
Ártatlan Sámuel az UR tornátziban 
Gondolád az Éli szollit, De azonban 
Az UR szollott, 's hívott, egy édes álomban, 

Egy édes álomban midön meg-tzirkálom 
Mert egy oly' Léleknek dolgát ha visgálom 
Ezt az igazságot nyílván meg-találom 
Hogy Halálod lön az URban édes álom 

Igaz,  az Halál a' Böltset nem terheli 
Mert bátor tettével sír-halmát neveli 
De azonban Lelkét Angyalnak emeli 
Hól szép Királlyi-szék 's Korona tiszteli. 

Te-is nem hóltál-meg el-hihetjiik immár 
A' melletted síró hív Mária ambár 
Sok jaj szókkal gyászos Koporsódba bé-zár 
Oh jésus Barátja tsak aluszol Lázár. 

Hogy-is hagynád, töle el-vonváu színedet 
Édes Atyánk még fel  nem nevelt sergedet. 
Él a' Lelked! mi-is követünk tégedet 
Hagyjad rajtunk kettös mértékbe Lelkedet. 

De hijában tartnak Fiaid szivei, 
Mert várnak magokhoz Szentek ezerei. 
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'S Imé már emelnek az URnak kezei 
Izrael Lovagji 's minden Szekerei! 

Kinn sírsz már oh bús szív mutassad jeleit. 
Kiért öntse szemed záporral könyveit; 
.Ott látod Nemzeted meg-ölettetteit. 
Itt kedves JO'SEF ed' meg-hiilt tetemeit. 

Gyászos eset! eddig sirattuk vérünket, 
Moft  meg-halva latjuk kedves .Mederünket* 
És midön fájlaljuk  "Testünkben ízünket 
Azonban el-vesztjiik magát a' sejunket. 

FAGARASI JO'SEF Rívunk reménysép 
Mi ditsekedésünk, Fejünk ékessége. 
Nemzetünknek .egyik JDísze ,~'s Kedvessége 
Illy' hamar lészené „életednek vége? 

Tudom mi az oka, nagyobb helly illetett 
Mint milyen e' földön  néked készíttetett. 
Itt elödbe Földi Cathedra  tétetett, 
Ott Királlyi-székbe JÉSUSod ültetett. 

Él nálunk JO'SEFiink emlékezetében, 
:. Mig mozdúlás lészen szívünk üregében; 

Él a' Világ elött hírében, nevében. 
Míg jár a' sényes Nap tizenkét jegyében. 

Te pedig öltözd-sel bús Ifjú  gyászodat. 
Sirassad rebegve változó napodat; 

V >1 Nintsen már a' JO'SEF ! egy hív Ti/torodat 
El-szalasztottad egy Kedves Tanitódat. 

^Mondjad ezt: Moft  vala örömöm kezdete, 
\ Égy jó Atyát szemem alig tekinthete 

'S lmé melly hamar lön annak végezete. 
% Ph Próféta-fiak  sokszori esete! 
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Számtalan sebektől moft  érdekeltetünk 
Szerelmes Tanitónk hogy téged temetünk, 
Oh jó ISTEN vélle míg együtt lehetünk 
Vallyon addig ilyent többet reményihetünk F 

Jgykefergi  n?gy érdemű Kedves Proseísora halálát egy 
v i hív Tanítvány Keszy  János  Coll  ez. Adje  (Toré 

A ma Kedves Jó'sef  Anya' szerelmétől 
Midőn meg-sosztaték, 's ez-is Jó'sesétöl 
Minden földi  kíntsnél legdrágább kíntsétöl;> 
így szóllar [vétetvén erre mélly sebétöl.] 

Nintfen  már a' Jó'se/  életem reménye ; 
Nintfen  már a JPsef  két szemem egy fénye  , 
El-nyelte az halál síirü szövevénye , 
Mert tefti  sár-háznak vólt ö-is edénye. 

El-móndhatoin én-Is: óh jaj keserves hír! 
• V Nintsen FAGARASI JO'SEF 1 kinn szemem sír. 

A' Kegyetlen Halál, jaj ! jaj ! vélle már bír, 
'S Szívet sértö szókat Koporsójára ír, 

Születtetett vala erre a' Világra 
Keresztyén Szüléktől, a' kik Igazságra 
Tanították ötet a' Kegyes jóságra, 
Mellyet gyakorlott mig ment a' bóldogságra. 

Ezek mellett pedig nagy Tudományokat 
Folytatott 9s azokra tanított másokat, 
Vette-is ezeknek érdemlett hasznokat, 
Mert sok jók szerették, 's ö-is minden jókat, 

A' Keresztyén Világ esmérte hírében, 
Tartotta mind végig belsö szerelmében; 
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Dp már tefte  nyugszik a' föld  üregeben, 
Lelke pedig vígad az egek Egében. 

FAGARASI JO'SEF! méltó dicséreted 
Fenn marad mindennél kedves nevezeted, 
Aldásban meg-tartjukjó emlékezeted, ^ 
Örökké meg-lészen nállunk tiszteleted, 

pn-is a' mig lészen Lelkem mozdulása ^ ' 
RoUad emlékezem Fejem Abdiása, 
Egyedül rád tzéloz szánvjó-kívánása, 
Mert kit el-vesztettem nem lesz' annak mása 

Öt esztendőn valál tsak gyönyörűsége 
Szívünknek, 's Fejünknek leg-sobb ékességed 
De mind e' kettönek el-múlt fényessége 
Mikor életednek illy' hamar lön vége. De el-mentél ollyan Akadémiára 
Mellynek szepségép.ek a' Jésus súgára, 

'V Hól szemtöl-szembe nézsz ISTEN Baránnyáraj 
A'ki vólt Lelkednek váltságának ára. 

Azt kívánom azért szívemnek szájával. 
Az hól vagy, ott élhess élet mannájával, 
Itassál a' Lelki-víz' sollyamotjával. 
Vígadj mijnd örökké a' Menny' Királyával, 

• » ' ^ __ y ^ . .V 
A' maga éívének egyenes indulatjából, öt eftendok 

alatr igen kedves Tjosefsorának,  és mint egy Éê  
relmes édes Artyának véletlen halálán keseregvén, 
ezeket írta a* M. Vásárhellyi Cull. Adsesi-és Sya* 
táxeos Praeceptor ' TSala  Mihálly. 
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M r i o n a' Nap tenné Bakban litazásátv 
Halljuk egy Atyánknak jaj! halálozását. 

Mú'sák szép sergének mert tudos Vezére 
É p p e n a'kor ére éltének végére: 

FAGARASI JO'SEF Napunk, Hazánk fényev 
Alattad tanuló Seregünk reményed 

Meg-hóltál, el-hagytad e' biinös Világot, 
Érdemlett virtusod  nagyobb magosságot . 

Nó örvendezz JO'SEF ott hát mind szünetlen 
Virtusod  itt marad, 's neved selejtetlen. 

Gyárfás  Jősef  Nemes Publicus. 

V  • -"érded; a' ki látod változott kedvemet 
yS Tudod még bánkodni nem tudott Szívemet: 
Mihogyért bal kézre le-hajtván fejemet. 
Sírással enyhitem Szívemben terhemet? 

Tudom ha seb esik a' sa gyökerére* 
. Nem mehet nedvesség jól a' tetejére',. 

Melly miatt a' kis ág hajladoz vesztére 
Zöld színe változván gyászos feketére. 

FAGARASI JO'SEF Sergünk hiv Pásztora,. 
A"* Phtlosophia  egy tudós Doctordi  . 
Meg-hólt, már nem miénk. Oh siralmas óra' 
Mellyben víg örömünk fordula  fíróra! 

Mi voltunk. élö-fa;  0 vólt a' gyökere 
Jól folyt  az Ifjakra  a' Tudomány ere 
Ajind a'dig míg szíve a' mejjében vere, 
Márel-ment/s könyv-hullás seregünk kenyere'.. 
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áífatjuk  jó Atyánk töllünk él-mentedet; 
Noha tudjuk immár ISTENnél létedet. 
Bár Jésus ölébe hajtottad sejedet 
Szívünk kíván viszszá onnét-is tégedet. 

Ha pedig az Égböl már ki-nem nyerhetünk 
Édés Atyánk, 's veled többé nem lehetünk. 
Meg-marad te rollad jó emlékezetünk 
Bóldog légy, és tudd-meg utánnad sietünk. 

Tiszí. T. Proses. Fa g?rasi jó'ses Ur emlékezeté-
re tetteSz.Somlyai Isj.Halmágyi Iílván Ne-

mes Rétor.'. 

EZei: hét' száz nyóltzvan négynek végezete 
Áh! mennyi bánatot reánk méregete. 

Mert a' Kegyetlenség a'kor uralkodott, 
Mellyérta' kegyes Szív pj szóra sokadott. 

Soli keserves Szülék kisded magzattyokat. 
Vagy pedig magzatok a' magok attyokat 

'S Ánnyokat siratták, könyv-hullatásokkal 
Ortzájok áztatták sürii sollyásokkal. 

Bár rajtunk nem vóltak e' bánat árjai: / 

De még-is Szívünknek vagynak más jajjai 
Mert Ki szerentséíle éltünket tehette 

Vólna, mi-tölliink-is azt meg-irigylette. 
A'mi Profé/fórunk,  ki Sergét örzette 

'S A' tiszta Tudomány tejével éltette, 
FAGARASI JO'SEF. Nemzete díszére 

Ki az Hazájának vólt" tisztességére 
É' drága kíntsünket, Kinek Oktatása 
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A' szín-méznél édesb vólt minden szóllása, 
Oh! millyen hirtelen mi töllünk el-vette, 

A' kegyetlen Halál töribe ejtette. -
Vagyon hát nékünk-is panaszolkodásra 

Okunk, keservesen hármas jajgatásra.-
ftfint  az édes Atya , jó tanittásával 

Hogy már nem oktathat példa-adásával f 
Életét jámborság. Szelídség követte, 

Ezért a' koronát Mennyben el-is vette. 
Meg-hidegült tefte  már földnek  gyomrába 

Nyugodjék ítélet napjáig sírjába. 
Én pediglen nevét emlékezetemben 

Fenn sogom tartani hóltomig szívemben. 
Diénes  Sámuel  a felsőbb  Német Clafsis  Praeceptora, 

A Köz-jó mindennek közönséges Attya, 
Mellynek ha valaki romlását láthattya; 

• De még-is szívében azt meg nem sírattya, 
Ugy tetszik hogy nem jó annak índulattya. 

A' Köz-jó romlását moít észre vehetem 
Mikor FAGARASI JO'SEFet temetem, 
?S ha a' magam Sorsát azzal egybe-vetem 
Méltán íiráfomat  meg-kettöztethetem. 

Ugyan-is láttam én Hazámnak szépségét 
Láttam Nevelöim ritka szívességet; 
De el-hagytam nézvén dolgaimnak végét, 
jíogy hallnárn e' JO'SEF ritka bölcsességét. 
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Hallottam-is. De oh siralmas nagy eset! 
Ezen gyönyörűség tarta melly keveset, 
Midön az arany száj szebben beszéllgetetty. 
Éppen a'kor arra az halál zárt vetett. 

Vólt e' Tudós Fönek minden Tisztelője, 
Vólt egész Európa tsudálva nézője; 
Lészek én-is Híre, 's Neve' hirdetője. 
Míg éngem^is el-súv az halál szellöje. 
Irta Szemit  Scbreiber  Simon,  V Marus Vásárhelíyi Rés 

Coll. â  elsó Német Clafsis  Tanítója. 

BÁnattyát n e m e k e t szóllani szívünknek 
Keserve felettébb  nagy lett bús sej (inknek 

Mert eddig nagy híven kit tisztelünk vala 
Híres FAGARASI PAP JO'SEF meg-hala; 

Kinek az aranynál drágább tanítása, 
'S szín méznél édesebb vala oktatása 

Még-is a' kegyetlen halál el-érkezétt, 
S' e' drága Vezérnek semmit sem kedvezett. 

Nézte vólna bár tsak éretlenségiinket 
Azért hagyta vólna-meg jó Vezérünket. 

Oh Ifjúságunknak  szép gyönyörűsége 
Oda lett oltalmunk egy söbb reméysége 

Már ezután inkább mindentől félhetünk. 
Jót többször de mikor ész hogy remélhetünk 

Ennek párját lelni Világ próbálhatja 
Futhat és sáradhat míg sel-találhatja 

Ennek Európa tisztelte munkáit 
'S adta érte ezüst 's arany Monéták. 

E a 
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Ebben a' holts Pali  ás virtussait tette. 
Mellette Apelles  munkáit követxe. 

Ezzel a' Tudomány ditsö fényessége 
Setétes homályba borult ékessége. 

Oh gyászos idöknek gyászos esztendője 
Mi lé szenem ár ennek következendöje 

Mert midön beszéllik e' Férjíiu képét 
Sirni látod jajjal már e' Világ népet, 

De ámbár Mennyei Szentek seregében. 
Lelke vigadozzon, yígan ezerében, 

Teíle pedig minthogy a' f  oldböl Vétetett, 
Földé lett, és viszont a* földbe  tétetett, 

Még-is e' világot járja ditsérete 
Hól tsak a' Virtusnak vagyon esmérete. 

Te-ás oh GVátziák hármas készülete 
E'JO'SEFnek légyen nállad tisztelete; 

Meny-el keservesen a' Temetésére; 
Koporso-kövénk el-készitésére 

írjad ezt: I T T . Í E K S Z I K . V j LAG . S Z E R E T E T E , 
A ' K I T . N A G Y . B Á N A T T A L . IDE. H E L Y H E Z T E T E. 

• - • • • * " • V *•••- I 
így kefcrgi  Nagy érdemű Kedves Profeíforát 

Radnotfái  Szilágyi Mihály Gram. Praecep. 

N É z d -el ha lehet az egész természetet,; 
Nap-keletet, Észkat, Délt, és Enyészetet-. 

. Gondóid annak URát a' ki ezt szerzetté 
'S Egészen változás alá rekesztette. 

Találsz oly' hatalmas selsö Valóságra, 
Melly által egyedül juthatsz Bóldogságra. 
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jEzen Fö-valóság parantsoíatjára 
Jöttének mindenk Világ piattzára. 

jobb világosító Égi-teftek  lettek, 
Mellyektöl világot a' Planéták  vettek. 

A' Nap világosit más Égi-tefteket  ", • 
JUgy a'mi földünket,  's azon mindeneket. 

Még-is a' Léleknek nem adhat világot. 
Másként kölcsönözik ,drága jószágot-

A' Nap maga körül járó Planétákkal  . 
Egy öszve-szött szép rend, mint annyi fáklyákkal. 

"E* mi foldünkben-is  illy' rendet találok; 
De a' mellyet rontnak sokszori halálok'. 

Nézzük-el e' földon  a'ma nagy Lelkeket 
Neutont,  Kleplert,  Leibnltzt  és más illyeneket. 

A' tudatlan Világ vett töllök világot 
'S A' vüágosságban fellyebb  fellyebb  hágott. 

Sok-féle  Nemzetek mind Planéták  vóltak, 
Mellyeknek gyújtottak fáklyát  a' meg-hóltak. 

Már Nemzetünket egy Planétának  gondold 
Fogyatkozás léve, ezt-is jól meg-fontold. 

Még pedig Eclipfist  moft  a' Nap szenvede, 
De a* Plánéta-is  jol meg-setétede. 

A' Nap .FAGARASI JO'SEF ugy találom 
Ki meg-hólt , 's halálát valóba sajnálom. 

Ö.Nap vólt, mi pedig tsak Plánéták vóltunk; 
A' Nap el-változott; de mi meg nem hóltunk. 

Bizony tánvvaltozás nem egészen halál 
Gondolta a' halál hogy igy prédát taláL 

p e hibázott, hiszem az ISTENnel valék 
Maga mondja, látám moft-is's  meg nem iialék. 
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Nem-is hal-meg mivel fog-élni  hírében 
Míg lesz' emlékezet az élök földében. 

Gyászos e' változás, véletlen az eset 
Illyen Nemzetünkben még soha nem esett. 

De ki tehet erröl ? JÉSUSsa kereste. 
Lelke már hozzá ment, de sírbe a' teste. 

Vóltak nagy Hérosok  sokak, és meg-hóltak 
De illyen váratlan Halált nem kostoltak. 

A'Keresztyén Világ porát-is tisztelje 
Meg-érdemli, nevét az égig emelje. 

Mert sényle e' világ a'mig éle vélle 
Még a' tsets-szopó-is minden jót reméile; 

Föként Tanitvánnyi, kik érte kesergünk-
Leg-söbb jót veszte-el vélle gyászos Sergünk, 

Jót kívánunk azért e' Kedves Atyánknak, 
Ki világossága 's fénye  vólt Hazánknak, 

JÉSUSod ölében mivel sel-vétettél 
És a' Szent Angyalok hiv barátja lettél. 

Örvendezz, valamíg porod' selibe áll 
Goeled, és ismét Lelked teftedbe  száll. 

Végre ditsöülve Szentek' seregében 
- Ditsöitsd Szent Atyád az Egek-egében'. 

Szabó Mártóti  Theologiae Praeíé». ' 

SZem-sényt játzodtató jégen építtetett 
Vólt az én szerentsém, melly ide vezetett. 

Örömömben szívem mintegy tsiklándozott 
Mikór a' SOrs-vetés közitekben hozott. 
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így jár Vala elmém: Imé már Fiakat 
Nyertem , ha nem ád-is a' Fátum  azokat 

Atya lészek én-is 's ezeket oktatom 
Leg-drágább kíntsemet nekik osztogatom. 

Majd osztán egyenként világra repítem, 
'S általak híremet így-is szélesítem. 

De ezt az ISTENi hatalom nevette, 
.. Fel-tett tzelom végét érnem nem engedte. 

Hivatalom esék kettös Cathedrára 
Mennyei és Földi-Akadémiára. 

Meg-vallom mindenik különös tisztefíeg 
De a' Földnél még-is elébb való az Ég. 

Minthogy azért velem többet nem lehettek 
Oda mégyek inkább az hóvá jöhettek. 

Ide jöttem szinte Nyóltzvan elött egygyel 
Nyoltzvan után mégyek tölletek-el négygyeL 

Hány Esztendőt tésznek hát itt tölt Napjai 
- Éltemnek, meg-mondják egy ép kéz újjai 

Ez alatt el-hiszem ti sem tagadgyátok 
Hogy jó gondom nem vólt mindenként reátok, 

Ti-is mint Atyához engedelmességgel 
. Vóltatok én hozzám Fijui hívséggeI, 

Hogy az hív Tanitvány soha sem utálja 
Mesterét, bizonyság halálom orája. 

Ekkor, 's ez elött-is beteg ágyom mellett 
Vóltatok 's adtatok szádba a' mi kellett. 

A' kinos nyavalya midön irtóztatott 
Közülletek egyik vagy másik biztatott. 

Ne félj,  nyugtasd elméd kedves jó Mesterünk 
Még téged életbe hószszason tisztelünk. 
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Koveísen jutalom titeket ezekért}' 
Hozzám meg-mutatott tiszta hívségtekértl 

Sergetek Tanítót ollyat találhasson' 
A' kiért valaha méltán gyászolhasson;-

Azt-is tiszteljétek 's híven szeressétek. 
Mint engem vevétek kedveseit vegyétek' 

Ezen nagy Érdemli Ttételetes^ Prósessornak útólso* 
nyavalyájában a' Nemeŝ  M. Vásárhelyi Déáki1 

Sereghez fok  izbejh ejtett beszéllgetéseit egy azon-
Tanítványi közül, a' kik halálos ágyában utolsó' 
hívségeket meg-mutatták kedves Prosessorokhoi 
így €edte rendben Dééji  Péter  Coll. Alum.' 

SZép dolog meg-vallpm sokat-is érdemel 
Azr a' kit a' Virtus szárnyára sel-emel,? 
Mert minthogy alacson dólgok közt nem szemel-
Azért híre neve senn forog,  jár es keL 

Szép dolog Tudományt észszel hasogatni 
'S mint egy úr világra az által hozhatni 
Ollyat, mellyet sok Fö meg; sem mert mozgatnii 
Még-is arra másnak kék útat mútatni. 

Szép dolog éltében a' ki szemlélheti-
Virtussá jutalmát, s' akkor-is .veheti. 
Mikor még más , magát akár mint meg-veti 
Halála után-is alig remélheti 

Szép do log Nemzete hírét terjeszteni,. 
Magáéval edgyütt Égig repíteni, 
Bóllog álapotját a' ki segíteni 
Édes Jfeiífíník  tudja épitenl 
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fAGARASl  JO'SEF ki ílly'1 virtusokkar 
Mint az Ég Kárpitja sénylö Tsillagokkaf 
Vagy a' Lybánusnak Hegye Tzedrusokkar 
Bövölködött, híres vólt-is mind azokkal. 

De ímé mit mondok, vólt, többé, de már nints,i 
1 Halál prédájává leve illy' drága kínts , 
Kire Szent Véredből ok JÉ'SUS mostan hintó!4 

'S egy Atyától el-vált Árváidra tekints. 
Illy' nagy Tzedruít azért látok már ki-dülve* 

-A' kinek esetét sok szív keserülve-
Szemlé l i ' s méltán-is; sok pedig rémülve, •• ' 
Halálának híre'mert esett* dördülve,' * 

Fényes Napunk tehát gyászszal boríttatott,^ 
Reménylett örömünk-siislbe ment 's tsalatott^ 
Déli pontyára-is mert" alig juthatott,» 
Ay midön bánatos* estvére juttatott-

Nagy dolog bizonnyal ha'meg-kell vallani' 
Illy.' . derék embernek esetét hallani-
Nem kitsiny tsudának lehet azt tartani 
Hogy ennek-is hamar kelleték el-halnL-

Én pedig ki hozzá: bár kevéssé/ sértem.» 
• Virtussát tsiidárá méltónak' ersniérternY 

Ezt a' tisztességet meg-adni úgy mértem' 
Ha a' mit sel-tettem, t^élul azt el-értem; 

A midön tekintem Természet folyását,-
; Ugy tettzik néhányszor látom változását.. 

Ifivaffcszal  ékestö ro'sáknak szépségét 

Doro/hyal  L> Simeon  Golf.  Alumnuísa 
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Szemlélem , 's mindennek tündöklő zöldsé^ép 
3gy ha a' nyarat-is vftgálom  szépséggel. 

Fel-öközve vagyon egész ékességgel. 
JCeszül pedig az Ösz szomorúságához 

Bút, keserűséget, nékünk nem soká hósz 
Meg-fosztya  a" m#zöt számos virágaitól, 

A' kirteket íénylö kedves ro'sáitól. 
A* fáknak-is  el húl minden ö zöldségek 

Keménysége miatt oda leszsz szépségek. 
De nagyobb homállyal boritja ékünket 

A' Tél ?s firalommal  terheli szívünket. 
vMellynek keménysége rónt sok tzedrusokat 

Szerez szüntelenül szomorúságokat. 
Oh nagy bánat! moft-is  nagy hirtelenséggel 

-Sírásra, bánatra hív keserűséggel: 
Mert midon napunknak lett Bakba érése. 

Történt Tzedrus-sánknak akkor le-esése. 
FAGARASI JO'SEF méltán Tzedrus vala 

Ki Sergünk gyászszára hírtelen meg-hala. 
A' kinek sok Nemzet részesült hírében 

Kivált a' mi hazánk illy' drága kíntsében. 
De mivel ez Ország kitsin vólt hírének 

El-ment hogy jutalmát venné-el fényének;. 
Lelkét JÉ'SUSsának immár ált#l adta , 

Teftét  el-temetríi az élöknek hagyta, 
örvendj hát kívánom JÉ'SUSiod' ölébe 

HOlptt bé-vagy írva Szentek seregébe. 
Nagy  Mihálly  (JoU. AIumnussa 
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A ' Tudos Világnak egy fényes  Tsillaga 
Leg-szebb fúgárokkal  a' midön ragyaga^ 

Nagy hirtelenséggel el-enyésze 's múla. 
Mellyen nem várt gyászra örömünk forduüa* 

Mert ei-szalasztottuk kedves Tanítónkat 
Midön nem remelnök és Bölts Apollónkal -

Kinek kedvesség vólt minden mozdulása 
ÉS merö Böltsesség< akármelly szóllásaf 

A' mikor pediglen-kezdett tanítani. 
Egész gyönyörűség vala azt hallani;* 

Mert minden beszéde vala kellemetes 
De úgy, hogy egyszersmind vólna épületed 

líléltó azért tehát nem tsak gyászt viselni, 
Söt örökké tarto oszlopot emelni.* 

Émeltem-is én olly\Oszlopot szívemben > 
Melly adiüg fog  tartni.míg leszsz vég eltehibei* 

De maga Virtussal ólly Oszlopot teve. 
Mellyel híre 's neve halhatatlan1 leve. 

És hogy ditsérete' végnélkül terjedjen 
'S meg-homállyosódáfl:  soha ne szenvedjen,; 

Söt egész Nemzete tsudálva szemlélné. 
Természet titkait észszel mint metélné. 

É)e nem tsak Nemzete közt vólt esméretes^ 
Söt itieszsze földön-is  igen nevezetes 

Mert bölts munkájáért az Égig ditsérte; 
Azokról elméjét valaki esmérte.* 

SÖt ugyan bámulva szemlélte 's tsudáka 
Valamerlly munkáját ha ki fel-találta' 

D r á g a kínts'a-' jo hir 's kedves emiékezet 
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Mert nem lehet abban ;foha-is  végezet. 
JS  e' nagy jóna k szerit hogy ha Ki teheti 

A' magát bóldognak juéltán nevezheti. 
FAGARASI JO'SEF vala ez éltében. 

Ki olly' drága kintset hordozott testében, 
A' melly ditsöfségét  azzal érdemlette 

Hogy a' győzedelmi Pálmat.Hatszor vetted 
És hogy a* mihez más nem-is mért próbálni. 

Azt ö meg-fejtette,  kit méltó táudálnL ; 
A' melly nem tsak az ö szép hírét nevelte 

Egész Nemzetéért, söt Égig emelte. 
JÉn p^dig (: sietve ki ezt készitettem :) 

Jó indulatomnak Oszlopává tettem. 
Ritskoványi  György  Coll.Alurnnufsa-

itt  > . > . I - • 1 < « 
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OLTSO IÉRTZEKET ARANNYÁ VÁLTOZTATÓ, 
i S ö t 

< •y íi * 
F A G A R A S B Ó L 

L e g h í r e f s e b b  A r a n n y a t b ö v ö n t s i n á l o 
' V - V*. > J-*.A.*. W—Í J, - * * • 

. E R D É L Y I 

J í A G Y A R A L K I M I S T A . . 
« . ... -I. « .. V ^ '• L.* I V ' * t\ 7 , VJT 'í  ' ' HTMKHL ̂ TTÁ̂MMPMV. . , YFV-. V < , 

âz az* 

x ; T i fz te le t e s  és  F ö t u d ó s 
j. % i 

Pb ilofophiae  Profejsor  és  Doctor 

F A G AR AS l PA P |OS ER 

Fder  Attyátbl,  nétó  nagy Tudományit  Tifzte-
letes  FAGARAsr PAP MATE,Uramtól,  elébb  a' Szathmári ak-
kor nagyon virágzott  Nemes  Oskolának  Rector Proses-
sorától,  azután a' Szászvárosi' Reformáta  Ekklcfiának 
kedves  Plénánufsától;  és  élő  's mostan igen kefir  gi) Édes 
Annyátol,  T. VERES SÍVRA Afifionytól,  A^hai Tekintetes 
Dalnoki  Veres  Gergely  Szászvárosi Királybíró  Ur.iak  Leá-
nyától,  1744-dik  esztendöbéli  Kisaffony  Havának  26-dik 
napján, világra,  's Szüléinek  nagy örömökre, ép  és  szép 
/istel  születvén  , pllebet  édes  Nemzőjét  meg fem  elmérhet-
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te, oíy  véletlen,  úgymint,  tiz  hónap - órában, arvafagf* 
maradott  r tfiak  hamar mindazáltal,  Edes  Annyának má--
fodfiori  t'ifites  férjhezmenetefével,  Tiszteletes  Tudós  Idősb 
ABATS JáNos Uramnak,  mostan az Enyed't  Egyházi  Vidék 
nagy vigyázáfu  Efperefijének,  és  a' Gerend't  Megye  bitzgo 
Papjának,  gondvifeléje  alá  fiálván,  nem mint  Moft  oh ájá-
nak, hanem valójában  Édes  Attyának,  vigyázása  alatt, 
ügy nevelkedett,  hogy a' nevelésnek  mivolt  át mindenek  di-
tsérettel  hellybe  hagynák*, maga pedig,  miwt  azt a" ke* 
gyességet  szíve/en  érzö  engedelmes  fiit,  mind  holtig  háláda-
tossággal  és  tifitelettel  emlegetné.  Igy  el-telvén  az házi 
neveiéfaejt  rövid  ideje r viteték  J O ' S E F a' Nagy Enyed't  hí-
res és  nemes Kollégyiomba:  az hol tifitefséges  tartás  mel r-
lett,  és  só Tanitóknak  kezeik  alatt % a' Deiki'  KlaJJisokon 
kevés  efitendök  alatt,  nagy elméje'szikráinak  ki-mutatásán 
fal,  ditseretefien  által-mént.  Eur-hétfiat-hatVa  nban< pe-
dig,  azhoszszu ruhás [togátus j Deákok rendibe  írattat  ék  ; 
melly  állapotjában  kilentz  efitendeig,  Deák, Görög és  'Si-" 
dó  Nyelveket,  nem külömben  az azon Nemzetekre  tartozó 
Régiségeket  [.Antiquitásokdt],  Közönséges  és  Hazai  H[fto-
r iákat,  Fold-kép  ezéft  [Geographiát]:  és  egyebeket-is,  de 
főképpen,  a' Physicát, Philósophiát, Mathésist avagy 
Ti:  dákságot,  és  Thcológiát,, oly*  elemedet  el  lel  tanúiá, 
borry a' Tudó/óknak  és  Tudományoknak  Erdélyben  való 
gyarapodását  fi  eret  üknek örömökre-is,  tfudájokra-is  vólna^ 
és  jó híre  az egéfi  Hazát  bLtöltené.  Maga  fem  az hírt 
nem vadászán  mint  a' ki a' kevélyeket-szive  szerént  utálta 9 
fim  a' testnek  gyakorlását,  vagy öltözettek  édesgetését f 
és  az egyébb  illyen  femmiségeket  vem iizé:  hanem,.mintha 
tudom  annyinak májukénál  több héánofága  vólt:  a; olva-

' sáj)aliulá.  tanulásban  y, és  még  bővebben  az olvaj  tt,  vrgy 
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^lé-adott  dolgokról  való mély  elmélkedésekben  folté  fiaba-
dos  óráit;  melyeket;  jó Barátinak  jovallájókból,  elmét 
éiefitö  mulatságos  és  tijítefiséges  együtt  való befiéllgetéfiek-
kel  szeretett  elegyíteni,  fájdalomra  hajlandó  fejének  könr' 
nyebitésére.  Az olvasott  dolgoknak  emlékezetben  tartásá-
ra oif  tehettsége  vala*  hogy a' mit  tsak egyszer meg-olva-
fitt,  fok  efitendi/kig,  fit  halálig-is,  el-nem felejtette:  nem 
ugy pedig  hogy tsak a' dolgot  tudta  vólna el-mondani; 
hanem fiintén  azon (iófierrel  [ : ftilussal  : ], avagy azok 
nak a' meg-irt  fióknak  öszve-kötött  rendével  Ezt  elein  ma-
ga nem-is annyira vette  éjire;  míg  jó Bar át ja ki nem tanulta 
's nyilatkoztatta.  E'  mellett  vólt  az álmélkodáft  okozotjt 
ítélettel:  int  Ilyet  jélefitett  az elméjén  forgott  dolgoknak, 
nem tsak a' mások ;télete  után való el-fontolásával;  ha-
nem vetélkedő  vagy ellenked'6  formába  való vetésével  és 
meg-?nozgatásávud.  Ezekre nézve,  kívánták  mindenek  a9 

jó igyekezetü  Ifjak  közüI,  gyakorta  látni  's hallani.  A/i-
kor a' Tiszteletes.  Profefiorok  némelly  Tudományokban 9  
mellyttyen  magoknak oly'  Segideket  [; Praeses-eknek ne-
vezik :] szoktak  tenni,  iik taz önnön fiobájokban  azokat  ta-
nítsák  , ;Ötet-is  Tanítóvá  tették;  olyan fieregesleg  jártak 
hozzája3 hogy házában mind  le-nem telepíthette.  Nem  kii-
lömben, midön  a' tógás  Déáki  állapothoz  kiizelitö  Klajfis-
ban Logikufok  Tanítója  vólna; nem tartották  kifsebbségek-
nek a' Tógások  közül-is  jbkan azon hellyre  vififia  téregetr 
ni, némelly  Tanitáfiaira.  Nem  elég  egy író  tol  lats  ka, 
mindennek  tsak fiitólag  való megjegyzés  ér  e-is. Egyébre  tehát: 

Minekutánna  ilyen  ditsöjségefien  eí-nötte  vólna Déá-
ki idejét,  nem fogadá  azoknak jovalláfiokat,  a' kik Külso 
[,; Spculáris : J állapotra  való menését  leg  hafinojabb-

nak 
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italt  ítélik 1 vala: hanem 1769-ben,  ki-in  dúl  a a' kiilsö  Or~ 
fági  Akadémiákra,,  's méne  elő  fór  Basiléába, az hol ki" 
váltképpen  az edgyik  BERNOULLI nevü fö  hírii  tudós  Pro-

fefsort  hallgat  &; onnan pedig  elébb  mozdulván,  meg-láto--
gatá;  az O'der  flyóviz  mellett  való  Frankfurtot  Gro-
ningat és  Fránékerát. Végtére  meg-telepedék  hoffapjtbb 
id'óre,  a' Rbénus  mellett  val->  Trájectumban [ * ÍJtrecht 
ben : ] : az hol három eftendöket  töltött*  a*" legmélysége-

sebb Tudományoknak  forgalma  tos tanulásábanés  a' meU* 
lett  nagy gyönyörűségben  ; állapotjának  elémeneteles  vál-
tvzáfaival,  és  tiftefségének  nevelkedésével:  Itt  nagy ked-
vességében  vólt  HÁLM Urnák,  kinek fiját-is  tanította; 
HENNERT Urnák;  és  többeknek.  Itt  feles  Tanitvánnyi  vál-
tanak: azok között  Fd  Emberek gyermekei;;  ?nég  azb dtai 
Vicé.  Királynak  fija-i  s*. Iffí  dolgozott  legelsőben,  a' F LES--
siNGAl  Tudor  Tár  fis  ágtól'  ki-addattatottr 4 edgy  nevezetes' 
Kérdésre,a'  Természet visgálásnak a' még titokban va--
tó természeti okok' kitanulására, tovább tovább vihe-
téséröl,; olyr  tudós  feleletet;  mellyeir  azon Tárfa  ságtói, 

a' legjobban'  Felelőnek:  fámára  ki-igértharmintz  ara-
nyat nyomó ,..nagy arany Jutalom-pénzt17  72-ben ditsé-
retefen  el-nyerte.  Ugyan  itt\  a' Lejdai  Tudofoknak,  az Er-
költsi Érzékenységről , ki-tett  kérdéfekre 1, ípt  edgy  más 
nagy érdemit  Feleletet  : ez-is meg-érdemlette  a' máfodik  ju- • 
talmar,  úgymint 1, a' ki-nyom tat  ást Itt  fent  eltetett  Pap-
ságra  1774-ben",- Szent  János-  havának hetedik  napján.. 
Itt  ifmét  ,, abbartr-  az eftendöben  ,. és  azon Szent  Iván 
havának hufadikán,  lett  a' tisztességes  Tudományok  me-

sterévé,  és  a' Böltselkedésnek  Szentelt  Tudósává  , [: A r t i -
um Liberalium Magiíler; et Philosophiae Doctor : ]* 
melly  nek alkalmatofs  ágával  adott-ki  edgy  béfent  elő  Remek-

S ' ' Iráfi 
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trást[;  inauguralis Dissertatiot:], az Örökkévalóságnak 
Természetéről. Itt-is  házajodott-meg  nagy tifitefiséggel r 
ugyan tsak azon 17 7 4-dik  efitendöbéli  K/s  Afifiony  havá-
ban; Hites  Társul,  a' tökéüetességnek ama' kötelével, 
a' tiszta  's hív  szeretettel,  magához kötvén,  edgy  mind  kül-
ső,  mind  belső  fiépségekkel  ékesült  Hollándiai  Kis  Afifiony  t, 
t. i. FRIDRlKA JVV1LHELMINA ELISABETHA van 
VVlBEL Afifiony  t, FRIDRIC  van VV1BEL  Kapitány  Ur-
nák, ELISABETHA  KLINCKENBERG  Afifiony  tói,  Regi-

fi  rátör  KLINCKENBERG  HENRIK  Úrnak  Leányá-
tól  való igen kedves  Leányát: kivel,  meg abban az eszten-
döben,  Sz. András  havának közepe tájatt,  ez Hazába 
vififia  érkezvén,  az házafis  ági tiz  efitendöket  galambi  fie-

- /id  edgyefiségben  és  töké  Hetes  fiér  etetben  töltötte  ; me Ilyet, 
halálra  váhán-is, mind  maga, mind  pedig  vifiontagolva 
Kedves  Ersébetje,  nevezetes jelekben  nyilvánvalóvá  tettek. 

Mindjárt  Erdélybe  érkezésével,  az 1774-dik  efiten-
donek  fogytán,  méné  a' Szászvároíl nevezetes Papságra  , 
mellyre  vififia  jövő  útjában,  mégBétsben  létében  óhajtva 
rneg-hívattatott  vala.  Ott  vitte  öt efitendök  alatt  nagy 
kedve  fiséggel  Papi  hívat  alját',  de  ennek tze'lján  kívül 7 
tgyébb  nagy Tudományokban-is  elméjét  rő'sdájulni  nem en-
gedte:  mellynek  bizonysága ez, hogy 177p-re 7 a' Berlni 
Királyi  Tudományos  Tárfafiignak  jutalom  igéréffid  kibír-
/elt  valamelly  nehéz  Kérdésére,  oly*  válafiíráft  küldött  ; 
mellyel  onnan Ötven aranyat érő  ugyan arany Emlékezet* 
pénzt  nyert.  Nem  fokáig  ötven a'hete  e' jeles  Miénk?iek 
ez a' virágzó  Ekléfia,  mert ötet,  valamint  a' ferméfiet-is 
a' nagyra született  Tanuló  Ifjak  elméjénekvezérlésére  V köszö-
rülésére  alkotta  vala,  a" Tudományokra  vigyázó Bölts  Elöliá-
rok, in 9-ben,Sz.Andr  .Havában,  a' Maros-Vásárhelyi  Nemes 
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Rest'  Kollégyiomba,  Philosophiát ésMathéíífttanitó  Profess-
zornak , jokimenetellel,  által-tévék. v Itt  azután végig  , ai, 
az, öt efitendök  alatt,  miként  folytatta  légyen  cC magára 
vett  hivatalt  , és  mtnémii  mértékkel  adta-ki  a' Tudomá-
nyokat: azt a' tanuló  Ifjúság  vallja  's tsudálja,  az egéfi 
Haza  megsértette,  a' kiilföldiektöl-is  nintsen el-rejtve. 
Örvendettek'  néki,  Vallás  és  Nemzet  külömbsége  nélkül, 
az Erdélyi  Nagy  Rendek  , Tudos  Fejek,  és  Tudományt 
fieretö  Ifjak  's minden  állapatbéliek.  Itt  Jaktában-is, 
a' külsö  Országi  Tudós  Tárfaságoknak  emlékezetes  Kérdé-
fieiket  fej  tett  e-meg ; mellyekkel  elsö jutalmakat,  az az, 
nagy fényű  Pénzeket hordott  Hazájába.  így  nyert  Har-
lem böl,  a'Teylériána Tárfaságtól  1781 ben, edgy  nagy 
ezvst Pé/zt,  az ISTENi különös Gondviselésről való 
feleletével;  máj? nyoltzvan  aranyat nyomó Aranyat,  u-
gyan attól  a* Tárfaságtól,  1782-ben; harmadikat,  23 a-
rany betsüjii  ugyan arany Mónétát,  ismét  Harlemi, de 
más Tárfaságtól;  negyediket  ötven aranyos Aranyat,  1783 
ban, Leidabol  , a' Stolpiáná Fundatiob^/,  ebbéli 
leletével,  hogy Niíitsen az lSTENnek . tökélletességei 
ellen e' világnak, mellybeií fok  rosz vagyon, ilyen 
képpen való teremtetése. bezzeg. Erdélyi  Ha-
zánk! a' iVagy  Elmének  és  fiorgalmatof  ágnak mind  jelei, 
mind  jutalmaid  Újságok  ezek nállunk  ' FAGARASI 
kezdett  efféle  Médályokat  avagy Monétakat Erdélybe  hoz-
ni. Vallyon  hányan léfinek,  a' kik e' mi JASONunknak 
nyomán, a' Tudófok  Kolkifisából,  nékünk  arany papja-
kot hoznak ? Adjon  Iften  ! 

Minémii  mélységes  és  drágalátos  dolgokat  vifelnek 
magokban mind  ezek a' Remek Iráfiok  ; nagyobbak azok , 
mintfiem  ide  fiorittathatnának.  Meg-fogjuk  érni  7 fikak-

\ V.  v " nak 
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nak nyughatatlanul  való szíves  váráfikra  hogy m'tndőfive-
sé^el,jó  illatuhamvához-is  hívségcket  mtg-tartó  l  araijai-
tól,  világra  adattafanak,  az érdem-pénzeknek  képeikkel 
edCyütt.  Reménlhetni  % hogy ezek a' Kíntsek  még  elalvá-
fa  után-is,  fapor  ódnak  egy legújabbal,  bizonyos kérdéfre 
[: De ConCordia TheoLogiae Naruralis et Revelatae:] 
halála  előtt  három héttel  Hol  Ián  diába  fi-küldött  Felele-
téért.  Oh miért  nem végezhet  e-el  még  edgyet?  melly  et 
akart  küldeni  Berlinbe  [: De extirpanda superftitione:]. 
ne77/  sokára: meg-irigylé  az halál  és  meg-köté  író  kezeit. 
Mindezekből  és  több érdemeibőlJO'SEFünknek  fép  híre  ne-
ve ef  terjedvén  - meg-ejméré  ötet  a' nagy J0'SEF-is,  a'mi 
Ditsöfséges  Csafári  Fejedelmünk:  azért  nem halaftá  ha-
nem az 17 8 4-d/kbéli  Mind'szent  havának 17-dikén  költ, 
és  e' Túdójnak  érdemeit  nagy ditséetrtel  emlegető  Felséges 
Decreturnával  EVes Nemzetünk  Magyar  Orfiági  Fö Aka-
démiájába  [:  mellynek  Pefterr  lé  fen  féke:]  Logicát , Me-. 
taphysica^ és morális Philosophiát tanitó  Profefsornak, 
kegyelmeden  meg-hívá.  A' melly  ditsöfséges  Hivatalra  néz-
nie, midön  magát  némü-némüképpen  az nthóz kéfitgetné: 
hirtelen  és  véletlenül  még  nagyobb Hivatala  e/ék.  Mert 
Karátson  havának 3 -diknapján,  fut  kofa  köfvény  [ : R h e u -
m a t i s m u s : ] találván,  abból  ugyan, Iflen  után , a' Tud.os 
Orvos/knak  Jegittségek  által,  hatod  napon ki-gyógytila:  de 
még  fel  fim  kelhete  ágyából,  midön  t/7 k hamar fiömyii 
belső  kelés  [:pleuritis :j fogá-el;  mellynek,  két  t^ben edgy 
más után következett  ér-vágáfsal  eleje  nem vétethetvén, 
végsö  állapotra  juta,  's a' közelebb  írt  holnapnak  17-dik 
napsára fordulván  az éjtfaka,  az az, é'fél  után 
fiintén  édgy  orakor , el-nyugovék;  vagy mondjuk\ 
ez a' tudomány  Szövétneke  ?neg-aluvék  , életének 
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4i -dik  efitendejéhen.  Haldokló  órá'iban-is  a* maga nagy 
Lelkének  fik  jelenségeit  adta.  Mert  ámbár lehetetlen 
vólt,  hogy, a' nyavfyának  nagy forró  vólta  miatt  elméje 
valamit  ne képzelődnék  fiokott  környékein  kívül:  de  ottan 
ottan  vififia  tért,  és  maga kérte  a' mellette  valókat,hogy 
ai'iák  ertésére,  midőn  az elme meg-fial  adna.  Utóllya  felé } 
egéflen  meg-tsendefedvén,  hálákat  adott  Iftennek,  a' faj-  -
dalmak  érzésének  el-vét  eléért;  ki-mondott  a, hogy tovább 
élését  Jenki  ne-is gondolná;  ez Hazának  ily"  fiörnyii  vesze-
delmes  meg-háborittatását  fiomoruán  emlegette;  kedves  Fe-
lesége  aránt  való fájdalmait  szívének,  érzékenyül  ki-jelen<* 
tette,  utólfio  akaratját  el-mondotta,  's vagyona'iban  élete 
Kedves  Társát  Örökösül  hagyta ; a' mellette  vigyázóknak 
hívségeket  meg-köfiönte,  s' maga példáján  meg-h a Int  ta-
nulni  intette.  Közelítvén  pedg  a9 véghez,  mondotta  , hogy 
kevés  vagyon hátra;  fiemei  meg-homállyofodtak\  az hoz-, 
zá szóllóknak  nem kezdett  felelni;  a' fEPSUShóz  kiáltott  ̂  
ábrázatján  örömnek jelei  váltanak,  és  igy vidám  ábrá-
zattal  végső  bút fiiját  vette.  Nem  finkség  sokat fióllani, 
a' benne efett  nagy kárvallásról:  Minden  Jók  Jíratják; 
fgéfi  Erdélly  kefierüli,  's kételkedve  kérdezi,  ha valyon var 
laha Hazánk  ötet  valakiben  fel-találljaé?  Látod\  tehát  ? 
Elö!  hogy a* melly  nagy vólt,  a' már nintsen JO'SEF, 
[ : i M o s . 4 2 * 3 6 . : ] ; oly'  nagy iró tollat  kívánna  az 
ö utó Ifi  meg-tifiteltetéfie.  Remény  lem »tifitelik-is  sokan. 
Mofi  pedig  ez halotti  Ofilop-írás-\:  Chártá-:] ban , a9 

mélyen  meg-fiebhetödött  fiivü  Tifiteletes  Özvegy Afifiony\ 
nak akaratjákól  , - és  buzgó kérésére  , tiszteli  egy leg-
belsőbb  Barátja,  a' következő  Szomor-játék  , [:Tra 
goedia fiabáj  a . Verses  Írásban; 
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Erdély,  mesés  panafzban  jelenti  Nemes  Ma* 
gyar Orfzág  Rendeinek,  hogy az ö edgy  nagy 
Kereskedő és  Álkimifta  Hazafiat  Pest Vá* 
rojja el-kötötte  volna, 

Endülj Magyar Ország! négy Folyóvizedet t 
vlellyel felted  jeles Nemes Tzímeredet, 
Mindkönyvhúllatássátedd. 's ontsd-ki szíve-
Ha híven szereted Erdélyi Véredet, (det; 

Véredet Erdélyben, Magyar NemeíTekben, 
Úrban, Papban, jámbor Városi rendekben, 
Ontj* irgalmatlan Oláh sok hellyekben; 
Öl» ront, éget, puGrit, járván seregekben* 

Erröl de ezután tudósításunkat 
.Bővebben veszitek: most n.ás panaszunkat. 
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Nemes Magyar Ország' Rendei! "s dolgunkat, 
Terjesztyük hoz/átok; halljátok szavunkat:' 

Nagyra emelkedett híres Peft  Várofla  • 
Oldalát a' mellynek Duna vize moffa» 
'S az hova költözött Ország' sok Tudóífa  , 
Erdélyre támadott; főként  az Okotta. 

Van edgy Kereskedő nagy híríi Emberünk» 
Idegen Arannyat ki-bövön h#rd nékünk ; 
Kimifta  edgyszer'smind ; 's Aranyat közöttünk , 
Fából is tsinálni tud. és ád értenünk. 

Ezt Peft  , SAS' Tollával írt nagy Levelében, 
Ki-hívta, magánál nagyobbnak Nevében , 
'S el-koltötte, vette tőlünk. Ez ügyében, 
Erdély hát panaszol: Ne tartsa kezében. 

Ay Magyar  Orfiági  Tőrvény  Szék  felfóllitja 
Peft  Várofát.  ^ -

Hát mi dolog, híres Peft!  Erdélynek mit vétettél? 
Panaszkából te magad talárn többet értettél * 
Oly haíznos Emberében mi kárt vagy bofcszut  tettél? 
Mondfs  légy mentett Fél,vagy add viszfca,  mit el vettél. 

Pest megfelel  az F.rdély  pauaffára;  meg fejtvén,  hogy 
az híres  Kereskedő  és  Arannyáváltoztató  Személy, 
Prófefor  FAGARASl  fO'SEF  vólna; ay Sas'  Tollával 
irott  Levél,  a* Királyi  Debetum» mellyel  Felséges 
Csáfárunktól,  a' Magyar  Nemzetnek  Pefti  Fö Aka-

démiájába  Prófc/forá  rendeltetett. 

Én Peft,  nem vagyok reft  méltó mentségemben, 
Mesés vád Erdélyé, vészem jól eszemben. • 
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FAGARASI JO'SEF a' nagy Kereskedő, 
A' tudos Világban hírrel nevekedő. 

Belga 's Piusz Arannyal sokat nyerekedik 
Tudós Munkáiból; még sem ditsekedik* 

Chymistának  hívjuk , ki egyéb értzeket» 
Arannyá változtat, ónt, vasat, refcekct. 

JO'SEF nem ilyekből tett kimiás füílöt: 
Fa Garasból  tsinált Aranyat. ezüftöt. 

Mett Fa  Garast  viselt ki-térjedt Nevében 1, 
De Arany sorrás van, lásd tsak > elméjében 

Nagy Akadémiák Kérdéfeket  tésznek : 
Rájok Tudósoktól sok Feleléft  vésznek. 

Ki roszszúl selel is, gyalázatot nem vall» 
Munkájáról soha gúnyoló hírt nem hall. 

Mert Feleletjeket Levélbe csinálják; 
Tudós Társaságnak , mint kell titulálják. 

Levél kebelében a' Felelet mellett, 
Ismét petsét alatt f  van tzédula , mellyet 

Valami Mondáísal kivül meg-jegyeznek: 
Neveket az Irók belölről fedeznek. 

Tadósok Serege , melly a' Kérdéft  tészi , 
Petsétjét a' külső Levelnek le-vészi. 

Lát benn Feleletet. ki-vészi, meg rázza , 
Ki-adott Kérdéshez köti, zabolázza. 

Szarva között tölgyet Felelet talál-é? 
Az illyen íireífen  jár, Péteré, Pálé. 

De az író' neve jól el titkolratik: 
Fel-nem bontatratik , tiiznek áldoztatiki 

Ha pedig a' próbát mértékre ki-állja 
Feleleted, 's a' tzélt leg  jobban találja: 

Meg-igért arany Pénzr a' Tudós Sereg ád r 
Czímerezve : Váhsd-el, *s rézül tel* vele kád.. 
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Jobb Feleletek közt melly lészen második, 
Nyeri» hogy elsővel  rendbe rnyorntatódik. 

FAGARASI Neve Feleletben nem fél. 
Hogy Tűz lftenének  áldozatjára kél. 

Ritkán másodikba»,  tsak első  rendben áll: 
Arany jutalmakat azért vígan számlál. 

Oh Hazánkban, *s hol-is, ritka aranyászásí 
Mellyért a' fűben  van, asztal mellett, áíls* 

A' senn repülö SAS, Császár* mi Jó'sefünk; 
Tollával írt Levél Dékrétuma nékünk. 

Két-fejií,  mert kelet  's nap nyugot  rá tekint; 
Multat % jövendőt  lát, 's meg-lesz* a" mire int. 

Két fején  négy  femmel,  Világ' négy  réfieit, 
E' Felséges SASunk vi'sgálván képeit, 

Tudományokra-is veté vigyázását ? 
Künn, 's Magyar OFszágon tévé más állását. 

Azért régi Magyar Királyok Váráról * 
A' Tudományokat indi?á Budáról* 

Hova ? hozzám Peftre  , Dunán meg-feresztve  , 
Ily* engedelemmel példáson eresztve: 

Hogy el-ne tiltana senkit onnan Vallás» 
Mindennek szabados lenne szállás, hallás. 

Azért magos helyröl néző Ditsö SASnak, 
i Szemébe akad a neve Fagarasnak; 
Ez' onnan származott JO'SEF tudománn.yát 

Meg-látá. '* eszének tsuda alkotvánnyát. 
Irá, parantsolá , Peften  venne széket 

Proseflorok  közt; sok észbe ütne éket. 
Tanítana hírre ész fenö  Logic át s 

Üres 's Teli Vóltról kok Metaphyficáu 
Phtlofophiáti  melly Morális  nevében» 

Ezekhez ragasztván, folytatna  rendében» 

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



Ezer hoszízu sorint esztendőre bére 
Lesz\ Csatár Kegyelme mellyet meg-igéreV 

így azért mennyivel nagyobb Duna vize, 
Marosnál', hol eddig JO'SEF pályát üze: 

Annyival öt' SASnak szárnyai emelik 
Fellyebb. 's érdemeit tetézve nevelik. 

No hát Erdély , 's Maros-Vásárhely,? moft  felely  : 
Mit vétett néked Peftr  nagy Tudomány Műhely. 

Érdély  felel,  meg-mutatván  Profejfor  FAGARASI  egész' 
életének  rövid  le-ir  hsával,  hogy Ötet  maga fiiilte  ; /est-

. ben és  tudományokban  nevelte  -r Felső  Orfiági  Akadémi-
ákra küldötte;  onnan hata hívtafs'fogadta  ; hazájában{ 

meg-tiftelte:  azért  magának volna hozzá juffa• 

Felséges Gsáízárunk senki' ígasságat 
Látván meg-nem rontja; sot állandóságát" 
Akarja: ügyemnek azért valóságát • 

- Halld Peft,  FAGARASIT adjad viÉsza magára 
Magát, Attyát, Annyát, én szültem , rengettejn, 

Fagaras  Városról szép Nevet  engedtem, 
, Nemes'  eredettel> 's Czimerrel jegyzettem v 

Tudósok rendében sö helyre vezettem, 
Attya FAGARASl MÁTÉ ez HazábarV -

Tanult , 's külföldi  nagy Akadémiában 
Lett Rector Prófe/for  Szathmár Várossában 
Meg-Hólt Szászvárosi dicsért Papságában. 

Itt. lévén Pap. VERES SARA Aszszonyt vette* 
Páriává, ki magár méltán ledveltette 

' Szá&várósort VERES GERGELY Ezt nemzette^ 
„ Ki-is Király Bíró Tisztít itten tette. 
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Ezer hétszáz negyven-négyben e' jó SÁRA* 
Hol Kis Aizszony hava Sámuel napjára 
Ért. JO'SEFet hozá világ' piatzára: 
Bizony Tudósoknak szüle tsudájára. 

lílen' Bölcsessége embernek dolgait, 
Mintegy játzodozva nézi szándékait. 
Véli ember, meg-hal, 's hagy' veszni árváit-! 
De az lílen nyújtja nevelö karjait. 

Példa JO'SEF, mert tsak uz hónapu vala, 
*S böltsöben sírt , mikor jó Aitya meg-hala; 
Mondották : Szegényke, ma melly nagy kárt valla» 
Több illy' (zánó szót is Özvegy Annya halla , 

De mint rég' kis Mó'ses  a'gyékény ládában, 
Veszni eresztetvén víz' folyamotjában, 
Midön leginkább sírt; Király Udvarában 
Talált Nevelöt, 's nőtt nagyra valójában: 

így lett jO'SBFnek-is tútorúl egy János , 
Néwel Abats, voltaképpen sem héános; 
Ezt rendélé lílen : 3z Özvegy magános 
Ne lenne, 's az árva' ily* sorfö  nyilvános. 

Espereft  e' János  Enyed Vidékében , 
Tiszteletes Tudós Férfiú  hírében ; 
Ab, az az, Atya van neve* elejében, 
Áts.  V3gy jó faragó  hátulsó részébem 

Lett-is édes Attya helyet JO'SEFnek, óh ha 
Minden illyen vólna, ki nével moíloha ! 
Mert ez nem nemzette JO'SEFiinket noha: 
De jóságát JO'SEF nem selejté soha. 

4/s-is JO'SEF körül lett nagy vigyázáíTal ; 
Míg kis gyermek korban vólt, bölts oktatáífal 
Faraggatta ötet, 's szorgas tanitáiTal; 
Enyedre azután adta okossággal. 
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Oh Tudomány Háza! Bölcsesség' szállása! 
- Hirés Kollégyiom , Elmék viduláfo  ! 

Sok jó Fiaknak lett benned tanulása,-
Kikkel erősödött Hazánk oszlopláb. 

JO'SEFet-is édes Fiaddá fogadad  , 
Tudományok' kúltsát néki által-adád 
Tanulok seregét vélle meg-támadád, 
Söt többit általa mind sellyíil haladád. 

Tanítók tsudálták Deák Cla^iokban , 
Hogy ö edgy eszében van, mi nints a' sokban;; 
Hétfcáz  hatvan solyván, so Tanításokban 
Lett Hallgató , a' mint szokás Fogásokban.-  . 

Tógás Deákoknak vólt diízes Rendében , 
Kilentz e&tendökig, míg nött elméjében 
Minden jó.Tudomány, oly' nagy mértékében,» 
Hogy még Próseííornak sem vólt tobb fejében* 

Mert mit meg-olvasott , magáévá tette r 
Sok esztendökig-is meg-nem selejtette, 
Azon szók' rendével mind el-beszéllette y 
Vólt pedig tsuda nagy ítélet mellette, 

Prósefiorainak  tudós nagy eszeket 
Mind ki-meritette, vette értelmeket 
Elsőben tanult nap-keleti Nyelveket  r 
Ugy Történ  eteketfrcp  Régiségeket.-

Mat/jeJíSZ  osztán, 's itt sokén t theoreát 
Elmei Tudományt, vagy PhilofophiátV 
Vallás Tudományát, mond: Theologiáz 
"S mindent, mire Erdély szokta vinni fiát  ,> 

Midön hát mind tudná Erdély* Tudomdnnyát, 
'S nem vólna PróseíTor. ki mint Tanitvánnyaf 

- Többé taníthatná; vé Gép adornánnyát 
Kegyes Urainknak, fösvények  hálvánnyát, 

H1 2- Mellyel 
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;Mellyel hoszszu útra lábokat tsinála , 
Hatvan kilentzedben Erdélytől .meg-válva,, 
E' lévén a' száridék régtöl sogva nála, 
Kíilsö Országokat látna : meg-talála. 

Mert Báfelbe  híres Z>ernullihez  júta; 
Oderi  Frankfurtba  onnan nyilek úta , 
Gróning\  's Fránékerbe  innen pályát súta., 
C/trektben  végtére, mi kellett, tanulta. 

JSzer hétszáz hetven-négyben hazájába 
Viszsza jött, VSzáf.város  Pap% Hivatalába 
Bé-vette öt öszig, Prófestorságába 
Míg ment Vásárhelyre,  iharos szomszédjába. 

Jtt hetven kilentzben, Szent András havában , 
Kezde PrófeíIori  szép Hivatalában 
Philojopbiát  és Mathejist  folytában 
Tanítani mondak : Arany van fájában.  . 

Ettől fogva  szintén nyoltzvan-négy' .vegéig, 
/ Tanit, hire repül ditséret egéig, 

Neve fel-hat  .Ditsö Császárunk szeméig, 
*S Urunk rea tekint méltó erdeméig. 

Huszon-hetén azért Minden Szent havának 
Decretumhx  Irá J O ' S E F n e k xnagának , 
Hogy Peften  Magyarok szép Ifjúságának 
Légyen Tanítója, 's Disze az' Hazának. 

E' dolognak híre Erdélyt széllyel járja , 
Minden szájban erröl van beszédnek árja ; 
Magyar Or&ag buzgón kívánja, és várja; 
Erdély ugy akarná, kebelébe zárja. 

Sok gondolatoknak erröl vala per^ . 
M dön a* Mennyei Seregek' ezere > 
JO'SEFnek más hiváfl:  ád . mellynek ez szere; 
Földön  ne maradj,  felfiefs  hozzánk , jere ! 

> 
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Peft!  midön ezeket mind ekképen hallod, 
" FAGARASlt bírni már talám általlod, 

Te-is, Nagy Törvény Szék! hiszem, hogy rneg-vállod 
ügyem' Igasságát, Vitélve jovallod. 

Peft  felel  Erdélynek,  mutatván  JO'SEFbez  való igas-
ságát  Szatbmár  Váro/fa  után, az hol az ö Attya  Pró-
fejforságot  vijelt\  és  emlegetvén  illf  költ  sönt, hogy Ma-
gyar Ürfiág-is  Erdélynek  Jok  Tudós  Embereket  .adott. 

Jó Erdély ! ezeket tölled én mind liallom; 
Hogy JO'SEFsel sok jót tettél, meg-is vallom. 

Vallod de te magad , hogy ö édes Apját, 
Szathmár adta néked Szákvárosnak Papját. 

Valamikepen hát maga kebelében , 
Magyar Ország Szaunán: tartja, jó földében: 

A'ként igassága van FAGARASIhoz 
Nagy Magyar -Országnak, 's minden Vir/ussihpz. 

'Azér t , én Peft  minthogy ez Országnak vagyok 
• Örökös Leánya, 's érdemeim nagyok: 
Igazabbat vallyon ma mic kívánhatnék, 

Mint, hogy JO'SEF nékem örökül adatnék. 
Végre: Ne emlékezz Erdély sok ösztönnel, 

Nékünk hogy adós vagy Tudósi költsönneL 
Or&águnk sok iilyet néked szült; jelein 

Kölesért,  Páriz  , Jófiú  s , Gélét. 
Hollandia  Erdélynek  és.  Pe/lnek  vetélkedését  hallván 
magát  közperefi<é  téfii  (ingéralf  és  Jü'SEFhez  leg 
több igazsagdt  mutatni,  's ötet  magának nyerni i gye ke z'i 

Ne sies, íe Nagy Erdély, se Peft  reménységeddel; 
Talam nem dusekedel majdon nyereségeddel» 

H 3 Vásár-
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Vásárhely bár Erdélyben, Peft-is  Magyar Országban, 
Törvény Székröl híresek vagytok , 's Pfókátorságban 

De én zörgö Perekhez szokatlan Hollandia , 
Megmutatom, hogy JO'SEF lesz' kebelemnek fia, 

Ugyan-is : Ö idegen földről  hozzám érkezék, 
Az hazai ruhából 's szokásból le-vetkezék. 

Croningám,  Fránékerem,  ötet ölbe fogadá; 
Osztán U/rektem  magát néki hazául adá:' 

Három esztendők alatt, vélle annyi jót téve, 
Mennyit soha több Magyar itt érdemmel nem véve;-

Há/m,  Hennert,  több Tudósok, vették barátságokba ,1 
Tudományokból álló belsö múlatságokba.. ' 

Fö Rendek, 's Indiai Vicé Király, Fiai, 
Tisztelték, '« néki lettek sokan Tanítványai; 

Jásoni  készületre itt (C/trektben)  téve szerte 
Mellyel ama' Kolkisból,  Flefpngábó\  Sárgát nyert: 

papi Szent Hivatalra ugyan itt szenreltetett, 
És a' Bőltselkedéshtn  Doctorú  tétettetett. 

Blár mire vólt szüksége ?" tsak egy jó Feleségre :' 
Itt adaték nékie, elmei vitézségre. 

E' szép VVIBEL ERZSÉBET, Kapitánynak Gyeremeke,» 
Természet' 's Kegyelemnek betsülendö remeke. 

Ment e' Kintsel Erdélybe JO'SEF, de viszsza tére. 
Onnan hozzám nem egyszer, nagy nyerekedésére;-

Harlemet,  Lesdát,  Kintstöl tudós erövel sosztá 
Stolpy  Teyler  Arannyait magának bövön osztá. 

Kinek van hát J'O'SEFhez söldön illy' igazsága ? 
Azért Törvénytől várok : ö ügyem' kívánsága;. 

A' Tárvény  Szék  magát',  az MimiftafÖ'SEFet  ffiC*-
Htja  elé  , 9S kérdezi;  miket  e[mérne  igazaknak  lenni 
az- bárom perlő  Feleknek  o ifiaga  felett  való here (etet  kböí.-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



Jöjj-elé, Híres Férjfi!  kiért hármam perelnek, 
Tégy magad igaz vallási: a' meUyeket hírlelnek, 
Ugy lenni esméred-é? Mert többet nem felelnek; 
Mar ítéletet várnak, 's Szék szinéröl el-kelnek. 

% 

JO'SEF  háládatos)»  meg-vallja  mind  az három Fél  Ke-
rtjeiének  maga aránt  való Jgajságát. 

Nagy hirü Ítélettel tisztesült Törvény-birák! 
Kisz közül mindenitek olyan Bölts,  mint a' Sirák: 

-Előttetek, semmit el-nem tagadok, 
Mindeneket, jól értéftekre  adok. 

Erdély  velem több jót tett, mintsem maga számlálja* 
Ö jóságát Világon ember ritkán találja: 

Uri Rendek , és Nemesek kegyesek 
Tanulókhoz» 's adománnyal tellyesek. 

Atyáim lételemet. Tanítók jól létemet» 
Urak jótételekkel, adták elémentemet: 

Minden Rendek', jósága, nyájassága, 
Vólt szívemnek, mindenkor vidámsága. 

Egek harmatozzanak Erdélynek áldásokat! 
Köszikla arannyat, hegy bort, mezö élest sokat. 

Oh teremjen, néki! Vólt békessége 
Térjen viszsza! Veízszen-el ellensége ! 

Vallom Hollandiának  hozzám nagy kegyességét : 
A' melly mértékben Erdély adta kintse' bövségét, 

Hollándia , azt bőven meg-tetézte , 
Tudomány.  Szív,  Hints  által úgy intézte. 

A' Tenger'  's Tenger' Ura Öt' hiven védelmezze! 
Földér, Hajójár áldja , kegvelmesen sedezze ! 

Kis  dolgai  edgyefséggel  nőj  jenek 
Nagyra! 9s gonosz szelei ne jöjjenek! 
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Vallom, mindenek selett, edgy sö adósságomat",, 
A' melly illeti Ditsö Felséges Császáromat, 

*S Szárnya alatt, a' Nemes  Magyar  NemzeV 
Fő  Tanuló  Sergét:  drága Nevezet l 

Oh NAGY JO'SEF, Felséges Csáfrár!  kinek Kegyelmed! 
Hozzám nagy és példás lön: Népeiden Figyelmed 

Légyen áldott! Élted erős , állandó f 
Országiásod hasznos, meg-nem romlandó 1 

Nemes Magyar Or&ágnak világló szeme fénye  ,• 
Fö 's Nagy Akadémia» Tudományok*" edénye V 

Szeretsz vala, örvendezél elére:* 
Virágozzál a' Nemzetnek diszére t 

Már  a' Törvény  Szék  ítéletet  ( Deliberatumot) mond,. 
melly  ben az Álkimiftát  Erdélytől,  mint  a' kinek ö e/eV 
hasznát vette" 9 vélle  való jó tfelekedetiért\  el-itélt•  Pe(l 

- és  Hollandia  kőzött  pedig  edgy  aránt  oftani,  és  inyr
j 

ketté  vágatni  (íKir. 3: 2 } határozza*. 

D e l i b e r a t u m ^ 
Mind az három Feléknek szavait megértettük,' 

Ez ítéletet azért azoknál sogva tettük;. 
Hogy JO'SEFet Erdélytől örökösön el-vettük, 
'S más két Félnek edgyaránt osztani meg-engeftük.. 

Mert Erdély ámbár szülte, nagyra-is készitette , 
De Papi 's Próseflori  sok hasznait-is vette: 
Peft  pedig s Hollándia nem gyönyörködtethette 
Vélle magár» úgy, a' mint szándékába sekette. 

JO SEF azért két részre ezennel vágattassék, 
Edgy sele Peft  récére, mint illik , adattassék, 
Hollándia fezébe  máfilo  botsáttassék: 
IIlyenképpen a' pernek már vége szakasztassék.-

\ 
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Erdély  ezen ügyet  fel-xivén  (appellálván)  a' ltg-felsőbb 
líélö  Székre,  ott  a' Deliberatum helybe nem hagyat-
ta tik  ; bar.em az a' Felső  Szék  (Concilium ) jOSEFet 
a' ketté-vágutá/lól  meg-menti  * 's maga Társasagába  fel-vészi. 

Itt meg nem álí, helyt nem talál. Alsó Szék ítélete: 
Tavul iégyep, hogy így végyen véget JÓ\SEF élete. 

Épen marad, meg nem hasad, ily' Ember véletlenül^ 
Hozzánk vészszdk, sel-emeljük a'söldröl sértetlenül. 

H.mar készülj, Szekérre ülj, Jo'sEF hát, melly ím' ^négyen; 
Itt velünk élj, foha  ne fel};  hogy bántódásod légyen. 
Hirtelen  le-érkrzvén  a' Szekér  JO'SEF  után , o szóll 

kis^rö Barátjához  és  futólag  rövid  Leveleket  ír. 
Meí-nyilt nékem az Ég, hova Szentek mentenek-elreg: 

Im a/, lll>és Szekere! Mennyei munka szere. 
Nézdsze Ba atom azért; nem vár, siet útja selé tértí 

Ülnöm kell, ölelik karjaimat, 's emelik. 
Addig tsak várnak, mig újjaim írni találnak 

Két páros Levelet, mindeniket rövidet. 
(  Itt  már most ír  : ) 

Vidd haza. Kísérő!' már; mert te vagy arra íe-tero :• 
Költ sietöleg igen, mintha sikamló jegem 

Hoay ha szeméílyemmel nem szólhat» bár Levelemmel 
Szóljonn ER'SÉBET, óltsa szívén a' sebet. 

Első'  Levél.  Kedves  Feleségéhez. 

Hív Társam. VVIREL ER'SÉBETem! 
Végyed ez Levelemet. 

Özvegyem! el-nem selejthetem * 
Mint kedvelléd Nevemet.-
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Atyádat * és édes Anyádat, 
Felejted én érettem. 

Hazádat, szép Hollándiádat 
El-hagyád, óh Szerettem! 

Idegen meszsze földre  velem, 
:•* Mellynek nyelvét nem tudtad, 

El-jövél, 's nékem lel védelem; 
Szokáfinkat  tanúltad, 

Hív Lelked moft  hát mint meg-ijed, 
Hogy heába marasztasz. 

Bús szived siralomba silyed, 
Hogy engem el-szala&tasz. 

Vgdolfc-é,  hogy én meg tsaltalak, 
Midön hagylak egyedül? 

Erdélybe magammal hoztalak, 
'S  már nem leszek Férjedül 

! 

Ne búsongj, Lelked mit tsüggedez! 
Nem váltam-el meszszére: 

Jutottam, az honnan tsergedez 
Olaj szíved* sebére. 

Maradj hát kedvelt Erdélyedben , 
Vagynak ott Kegyes Kezek; 

Mellyekböl minden keservedben 
Tsepegnek édes mézek. 
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KEMÉNY VAS * Szív-is még tenéked. 
Mint nékem, úgy meg-lágyul: 

Bizonnyal lészen Menedéked 
Szeretete» úgy meg-gyúl. 

X  - „ 

* Vagyon  tzélozás  Mélt.  Grof  WAS KRISTINA Afifiony* 
ra, Afél/.  L. .fi.  KEMÉNY- MIKLÓS Ur Kegyes  Özve-
gyére;  a Kinek,  mint  magának gyermekségétől  Jogva  Vali 
vagy Patronájának  , fi  árny a alá  haló fiájal  ajánlás 

Mikoron ily' nyúgodalmadból 
Végre ki-bontakozol: 

Szabadulsz minden unalmadból, 
És velem találkozol. 

Edgy lészen nékünk ismét hazánk ; 
Nemzetünk, nyelvűnk • rendünk: 

Lesz' Minden Mindenben Szent Atyánk; 
így végetlen örvendünk. 

Szent Atyám ! ezekre canitsad • 
'S meg-álgyad Özvegyemet! 

Védelmezd , gyógyítsd, vídámitsad, 
El-maradotc Egyemet. * 
* Edgye:  mert bázafságok  Magzattal  nem gyümbltsbzÖtt. 

Májodik  Levél. 
Tiszteletes  Attyához,  T.  édes  Annyáboz, és  Attyafiaihou 

Kettös tiszteletre méltó Tudós Atyám! 
Szülö 's sel-nevelö édes Dajkám, Anyám! 

Titeket meg-elözlek, 
Tzél érésben roeg-gyözlek. 
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Jót tudom, hogy ti-is utánnam siettek; 
Minthogy Mennvorfcagra  hivatalt veuetek: 

ISTEN' kedve rajtatok f 
Addiíí-is, mig láthattok! 

Kedves )ó Véreim! 's azok közt 'SU'SÁNNAÍ 
Hazam' jó Segéde: óh hogy ne kívánna 

Szívem tinéktek sok Jót > 
Földit» 'szőrökkévalót * 

Harmadik  Levél. 
A' Szászvárost  EkkWúához. 

Minapi Szent Nyájam Szászváros' népében! 
Engem meg-tisztekél: légy ISTEN' kedvében? 
Öreg, Isjii, Gyermek! az URnak Nevében 
Áldlak: 'Áld-aoeg jésus,, kinek Neved Ámen* 

Negyedik  Levelét 
midőn  írni  akará 7ó,  Uraihoz,  Barátihoz,  nevezel  /érint  r 
a* M.  Vásárhelyi  Tifteletes  Prnfejfori  és  Papi  Ret dhcz, 
a' Nemes  Kollégyiombéli  Tiftes  Ifjúsághoz,  's a' t. nem 
várá a' fékért  hírtelen  el-ragadá 

Félen, Falu helyen, erdei, mezei 
Munkásak közt lakó Poéta' Versei. 

De ne szó hangját nézd; képzeljed szívemet. 
Mellyel kesergettem el-szaladt Hívemet. 

Hív Barátom! én-is feléd  kívánkozom : 
Kevés ido múlva veled találkozom.. 

EENKÖ ÍO'SEF, Erdővidéki  Reform.  Tractus  Efperefi)e,  ér 
Harlemi  Tudós  Tárfaság  Tagja, 

Imprima'ur.  17. januar. 1 7 8 5 . C. ESTERHÁZY. 
nU  p. 
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