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MAGYAR MU« *XfX* 
Költ Eétsben ai . Mart. 1787. 

ífcett verseket még tavaly kéfzitette vala ama nagy 
Mása (^M^LMíJJr^ de a megbékózott paripáju 
Posonyi luirir vélekntmfzolgálhatvánÉrd. Ölva-
jóinak; — véteknek tartani a Bétsi ezeket továb-
báis el halgatnu 

j \ iria'fzép Nyelv ? hajdon Nyelvek Királynéja * 
^íT3V Mikor minden Várnak feje volt Tarpéja 1) 
Az a' Nyelv 5 melly elÖtt Népek le-borukak 5 

Nyelvek *> ízépen fzolló ajakok némultak» 
Mellyen ama' földnek izéiével édgye lett • 

Roma, vilíg biró Izékéből, befzélle'tc; 
Ez a' Nyelv é Méhek' tenyéízó* rajzáfát, 

Es a' nemes Elme' kéíz próba -adáfát 
Ki-fejezte fontos erőben egy fzóval5 (Examen) 

Költíonő'zvén edgyik dolgot hafonlóval. 
Mert a* mit bámulva tfudáiunk a' Méhben , 

Hafonlót tifztelünk a9 iVemes Elmében: 
AJ fáradfág' útját törő Serény éget, 

A' ki-lött golyóbift gyozö Sebefféget; 
Azt az erős Munkát mély tsendefleg'alatt» 

A' melly Herculesi fel-tűrt kart meg-halatt ; 

l ) Ez amaz híres Táfpéja vára, avagy CapitO* 
lium*> mely Rámában ama Tárpéjus $ vagy 
CapitoUims nevű hegyen épült. Ez a vár volt 
feje minden Varnak-> mikor a régi Római biro^ 
dalom virágzott* 

S Tfc , ,-. 
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Tökélfötes Rendnek arany-lántz-fzemeit, 
A* melly fórban fűzte á* munkák' nemeit* 

Ha é' roppant ferény tábor tölti tarját, 
Az Elme-is rakja ennek gazdag párját. 

Amott kívánatos mez - gyűjteményt néznél , 
Itt a' Böítfefieget, melly édesbb a' méznél* 

Melegben költ, rak, gyűjt a' Méh a? kofárban, 
A' Salamon* efzes fia-is gyűjt nyárban (Péld.x. 0 

A' drága, de febes lábakon nyargald . 
Alkalmatos időt, melly dolgozni való , 

Oh! mint meg-betsüllik az Elme 's a' Méhek , 
A'dolog-tételben telhetetlen-éhek* 

Itt egy fertály drágább 3 mint Peru határa a ) 
Betsesb'b, mint ^dai-Kárbunkuhis' árra 3 ) 

Szűk marokkal költi az időt ; fzál - hajnál 
Keskenyebb- pertzentéít el-veízreni fájtiáí*' ' v 7-

A' tíelédes Méhek*íerénnye és java , 
Mosolyogván vidám ízeimnél Ptinköft-hava 9 

Kövér virágokon meg-hízott Rajt ereízt, 
Mellyet 55ros harmat' kriíláiy tseppje ferefzt. 

így adja, ki-nyitván tár-háza* fenekét, 
Elein forgódó ferénység' Remekét* 

Nézd , a' ferény Elme eleit 's ne in ajját, 
Hányfzor nem hotfátja nap fényre-ki Rajját, 

Mellyet jó Könyveknek virágibol töltött 
Eízfzel a' tfendefíég' féfzkén iúvén költött. 

Ked-

a ) 'Pef'uvia9 Amerikának arannyal igen b'ővféges 
tartománnyá. 

3) Hajdon Burgundiában az Aeíiüufohicik egy fo 
Várojokban ,' melyet ma Alíiumiak neveznek, 
olyan drága nagy karbunkulus vélt magas ofz-
lopra fel téve a piatzom mely az egéjz várofi 

, « éjjd viiárofitotta^ 
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Kedves Gyermek Memnon, Gróf TOROTZKAI PÁL 
Ki nagy Elmét Hajnal' emlőiből fzopál 4} 

Ditféretes Példád egy igen idején 
Serénykedő" rajzás 9 próba' műhelyén. 

Oh Szorgalmatofiág' Májusi Remeke! 
Mellyröl bár-fát penget a' Múfák' éneke. 

Feleltél: Ajakid* kiürítsen jó rendül t , 
Mézzel folyt befzéded* féregén raj repült,. 

Nem nyalta habozás, tfak a* dolog' ízeiét, 
jTö-beg'ygyel találtad a' Kérdésnek élét. 

A* jól rendeitt Qfeve -rakás' tudománnyát j ) 
A* bölts Mefter Méhnek ezt a' talál mánny át éf~ 

Mikor moít.NépQsüak virágibol fzivod, 
Egyik deák fzóhoz faját párját hivod» 

Ajakid' lépein £kiki meg-kéli) 
Mind a' Múfa% mind a' Raj Atticabili 7) 

Ugy-is illik hozzád, ki ama* ritka N a g y , 
De már égbe repült Anya rméh' Rajjá vagy 8) 

A'fzorgaliriatollág a'VirtWfén-ftöve, 
A' jutalmat ofztá boröfiyánnaFtdVe. 

Ezt Letzkéid'minden fzakafzftán visgáltuk f 

Próbád' pályájának végénél tfojláltuk. 
Mert 

4 ) A Poéták fzerint egy Memnon nevű nagy el* 1 
méjü gyermek a hajnalnak fia volt. 

5) Ez a görüg-Jzó Syntaxis, tulajdonképpen, je
lent jó rendel való öjzvefttkáft* 

6) A>> méhet a régiek tanult nagy Mefternek nevezték 
7) Az Attica Műfa 9 az az : Atticahéti ékesen-

fzollás, és az Jttica Apis,, az az ,* Atticabéli 
méh, hirefek yeitak ré&en, minthogy Attica tar-
tománnyában legfzebben befzéllettek gor'ogül 3 és 
igen jóféle rnéz-gyüjtö, méhek találtattak* 

.8) Néhai Gróf KádalEfter, 
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Mert fietz az útra ki«fzabott abrontíbn 5 

De úgy 5 hogy futáíod kereket ne rontfon. 
TfevegÖ kérkedés téged* nem tanácíol* 

Melly tyúk módra minden, íojáít ki~kodátfoL 
Tsendes tartózkodás tartya Nyelved' várban .> 

Forr munkád tfak lafsu hangon a' kofárban. 
Egy fifzes,kitíinytj jól, '$ idejében befzél : 

ügy kell ; mert. a' Méhnek ellenfége a' fzéL 
Sebes Elméd fzárnyas 'Dcedalujl utol év$ 

Búvároknak utján örvényeket is.ínár# 

Viafzfz ez ;a formát könnyen meg-foghatja; 
Gyémánt - is ; a* metzett dolgot meg-tarthatja,. 

Más Elmét ha példáz a* golyóbis9 útja 9 

A' tiéd a3 napnak fugárit.ki-futja $ ) 
ítélet-tételed 3 mint a fzáz- ezerre 

Lövellet nyií-vefzfzok $ él-hat akár merre., 
A* vaftag homályos kő -falhoz ha viízeiii* 

Kerefztül rsétjpttAs e Ljnc&usi Szem IÖ)*,;>--W' «A 
A' Szám tágas egét tölhfon halkja (Arithmeúca) 

Villám módra tömött fellegeit nyitja. 
Nyelvedről a' Német tellyes ÁlbiJJal foly 11) 

Teheted , egy Gellert 5 egy Rabner előtt fzoly* 
A* deák Nyelv kedves itaiu forráfod* 

Ezt az el-temetett Kintset hiyen &soá9 
Midőn.ez út-félre ki-vontt orofzlányt már; 

Déiczeg farkaival rugdos minden fzamár; 

foaWWMÉ..ynm iBiiM minim iflrmiiiiiiii m T i m iwmm-iiriimi»n 11 • „-,M.,.™...., , ,*.,^.,—•««,,..•, ,,, , •- ^ || n ^ .„ 

$) Egy millió, 634 ezer, 683-Jíorta nagyobb d 
nap fúgámnak febeffége a9 ki lóit ágyú - golyóbis 
ftbeffégénéh 

ló) Ezt d Lynceuft oly élefeh látónak hirdetik d 
Poéták9 hogy d k'ófalon által, és d földnek belső . 
réfzeibe el látott* 

%l) Német Orfzágnak egyik nagy folyó vizeJilhis* 
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Te a benne taláíít Raj-mézeVki-véfzeci,' 
Az Er'ősb'ől H -jött édefféget éfeed. 

A' fzent Iráft tartod:, mint böltfefifég* fejét, 
• Gyermek Timotheus* módra fzopod tejét £ a Tim* 

3- ?"fO 
ürül a' 'Sengének Templom, Oltár, Vallás: 

Bé - tölt, olly fontolón feleltél, az Hallás. 
A' terméfzet a''köz dolgot Öllel dalja 12) 

A' betfeft Ritkaíág* 'piatz&o-árulja 
Szapora a' veréb minden efzrerhákön ; 

De a' fas kok éggel fzomfzéd köfziklákon* 
• /Fiiz-fa r ketske-rágá megütök minden völgyöt , 
/ Tsak Libánus terem Tzedrufr? Báfán tölgyet,-

1 Riíkafág 9 Gróff Úrfi! és nem közonfeges ,, 
A' mi néz belolle-d* Sziv, Elme felféges: 

Gyermekded erofzlán3 triélly illy körmöt mutat * 
Sas-fin 9 mert a' nap felé fogott utat, 

íj " TSFe kérkedj, Régifeg1 költemény5 Műhelye! 
i Hogy Minervát fzülte Nagy Jupiter9 feje* 

Lám; tizenedgyed-fél éfzteüdös Agy-velö$ 
Elmés nem fifakos Minervát hoz-eiö* 

, Gróff TOROTZKAI PÁL illy gazdag Rajt ada, 
Mihslyen a' rajzó Hónap fel-virrada„ 

lm' a5 leg-ferényebb Méhet meg-elűzte, 
Matinuft) Hymettuftp Byblát-is meg-gyozte 13) 

Sala-

•' i&)' Mediocria et in turham nafcentia natvr 
raffópe producit, eximia veroipfa rarita* 

.i te commendat* Smeca* 

13) Ezei azok a leg hirefebb helyéi ^'fml^neh mi
kéi $- és mézei a régi íróknál emlék ezét efe/u^ 
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Salamon az embert BöltfefTég* házába 
' Vezetvén, Méhekhez küldi oskolába 14) 
Sö't inkább ti Méhek! Serénység. tanulni, 

m TOROTZKAI PÁL hoz jöjjetek koldulni. 
Ö siet; hol vagyon a' ti ferényfégtek ? 

Ö már Rajt erefztett, fzégyen késni péktek. 
Oh Sigmönd, jeles Nap! Ezt méz és tej folja. 

Itt két Öröm egy-máft ölelvén tsokdiija* 
Örül egy Szerelmes Atya jó Fiában, 

Egy Fiu ötét jól nevelő Attyábam 
Aeneas luluft igy fogta volt kézen, 

Hogy fzüntelen fzemmel tartsa, ?s reá nézzen* 
Midőn Hazájának fzéllyel harapózott 

Lángja közzül illy fzép gyermeket kihozott ( I £ ) 
Oh Véneknél idö'sbV Gyermek! nevekedjél, 

Fuss, zzzadj5 ferénykedj, fiess? törekedjéL 
Toltsd-bé kegyes Aty^d' ás Hazád' reményét ? 

Nap-keletről délig éú-elá elméd' fénnyéu •'..'. ^r>c 
Eio-fák' Királlyá légy ? drága tsemete I . "" 

Eletedet mérje Pálma-fa elet? Ql6) 
lm' tiízteíTégedre a' Nemes Elméket 

Koronázó Múfák ülnek tanáűs-fzéket. 
A' Jutalom' törvény- könyvét elé-véízik. 

Azt a* zöld Boroílyánt fejedre fel-téfzik 
Mel-

14) Példák VLvers. 8. detsak a 70 . Görög for
dítóknál látni; mert a 'SidóBihlicíban-, és a9 mi 

, Magyar forditáfunkbanis nem olv.ajlatik ez. 
xj) Dextra fe parvus lulus implicmt* Virg* 

Aeneid. L. l i . 
16) A9 pálma Íg?n''-'főidig élőnek iratik; tzer efz-

jendéjgis, ha hihetünk a régi íróknak. * 
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Mellyet (Örüljetek Halmok ! Hegyek/ Kertek/) 

A' gyermek Lepidus, 's Papirius nyertek." (17} 
Vidd-el! ViíeUf Bírjad ! Mufám azt kiáltja, 

Még e'Borofty ánt in ásBoroftyán fel-váltja. 
Mapes Gvalthernek XXII-dik Század-béli Vers fzer-> 

zonek Kortsma-Daily a. 
Mihí eíl propofitum , in taberna móri; 

Vinum fit appofitum morientis ori; 
Ut dicant , cum venerint, angelorum chori; 
Deus üt propitius huic potatori. 

Póculis accenditur animi lucerna/ 
Cor imbutúiri" neftare volat ad fuperna 9 

Mihi íapit melius vinum iu taberna t 
Quam quód aquá mifcuit Praefulis Pincerna. 
_ Suum cuique propvium dat natura miinus; 

[ Ego ntinqnam potui fcribere jejunus ; 
• Me jejununl vincere pofiét puer únns; 
\ Sitim ac jejünium odi ta'nquam fiuius. 
; Táles verfus facio, quale vinum bibo* 
: Ac non poílum fcribere , uiíi fümto cibo. 
| Nihil valet penitus, quod jejunus fcribo; 
| Nafonem poft calices carmihe przeibo. 
; Mihi nunquam Spiritus prophetias datur* 
| Non niíi cum fuerit vénter bene fatur ; 
I Cum in arcé cerebri Bacchus dominatur, 
I In me Phoebus irruit 9 ac miranda fatur. 
; Ennek magyarra váló forditáfa ugyan azon merté-, 
\ kii Verfékben. 
í Szándékom, hogy éltemet végezzem Korcsmában 
j Haldokló fisamhoz közel bor legyen Kannában; 
i Hát 
I 1 l 1111 "l 111 • • • — w W t M i m —• • • ' - n •imilli>r itm* • I«IIW«IIIII iWi iwwii.1,1 1 , „ • « , ! 17) Aemilius Lepidus > és Papirms igen hireftk 

'* voltak még gyermeki ideiekben lévő nagy 3 és ne
mes tlméjekfbl Róma Váraffáhan* 
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£ Hadd mondgyák az Angyalok ama vég órába: 
I Iílen e* nagy ihatdt vegye irgalmába! 

" •" A ' b o r éfz'fzövétneke, boltfeüeg fáfára; 
i Melly a* földről fel ragad egek' határára; * 

De tsiífzdbb a* Kortsmai, 's jobb inyem'fzámára, 
Mint a' kit vízzel kever a' Püfpök kűltfára. 

Tehettfégérui fzokás kit lút meg ditfirni; 
Én nem tudtam foliais verfet feomjan irni, 
Engem tsak egy gyermekis meg tud éhen birni., 
9S nékem mint-fem koplaláfh, jobb. halált igirnú 

Ollyan verfem5 a'milyen bort gyomromban fezök* 
Járják éh hallal fejem tsak tompító gőzök, 
Munkám egy babot fein év 9 -kin fzomjan kérözök* 
Bor korfók közt NafcJtis könnyen meg előzök. 

Ijuta elmémben'foha egy vers íintsen kéfzen 9 
Valameddig gégém jói magához nem véfzeny * > 
De mihelyeft agy velőm* Ura Bachus léfzen5 

Phcebus belém be rohan, és tsudákat téfzen. 
N. Y> • 

Ugyan Dorilishez. 
O ! Dorilis Dotilis/ nem néztedhnég magadat jól , 

# * Kérj hitelesb tükröt , az magadé tsopodár, 
Hidd el, nem tett még íenkira> koltsönös ortza 

Szebbé: nem hiheted? lásd magadat, 's hiheted*, 

/ ^^ - / Fulvia ellen ugyan azonróL 
A* mint Ortzáit tükrénél Fulvia fefti, 
E l hitetik tsalatott fzemei: hogy mafla fehoí fints, 
'S hogy maga fzép Heléna volt hozzá vetve tsak árnyék, 
Sot Vénufis.meg nem mérné bírálni Párift moll. 
Ám légyen úgy : Tudom azt az reggeli Fulvia 5 hogy ha 
llcíákkal ragyogó fzépfégét eftve le mofla; 
Négy kendőt könnyen bapiízkol; Annyira ízép vóit* 

" A v I* "1 
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