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A' FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENGEDE* 
LEM MELLETT 

A* M I N D E N E S 

GYÜLYTEMÉNY" 
I X L E V E L E , 

Kőit Komáromban, Szent ^akab-Havdnak 
29-dik Napján, i7S$*ctik Efztmd, 

A 
. Tudományos dólgok. 

x.z el-múltt 1788-dik Efzt. jött-ki Po* 
zsonban és Kassán Fuskúti Landerer Mi-
hály' költfég, és bet, Etelka, egy igen ritka 
Magyar Kis-Afzfzony, Világos Várott, Ár-
pád és Zoltán Fejedelmeink' idejekben, ír* 

I 
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taDugonits András, kegyes Oskolabéli Szer-
zetes Pap, és a1 Pétsi Tanulmányoknak Ki-
rályi mindenességében a'Tudákosságnak Ki-
rályi Tanítója, Első Könyv. A'fzerentsés 
dolgok. Második Könyv. A' fzerentsétlen 
esetek. Nagyobb nyóltzad formában, 

Alig tud még Magyar Nemzetünk, fzebb 
és nyájasabban gyönyörködtető ízületeit Ma-
gyar Románt mutatni, mint T. T. Dugonits 
András Úr' ezen Etelkája , melly más akár-
melly, még olly ki-pallérozott Nemzetek1 

könyveik közibe is méltán bé-illik. Első volt 
jó formán a' költeményes elmének illyes 
munkáji köztt e' Században, ama híres Áng-
lus Páméla, mellyet meg-fzeretvén, már 
fok Nemzetek olvasnak Anyai nyelveken. 
Azólta, fel-ébrefztetvén e' féle munkára az 
Ánglusok által, a' Frantzok 's Németek is 
kéfzítgettek illyeneket. 'S úgy vélem leg-
közelebb lévén ezek hozzánk, . mmd két 
Hazánkban esméretesekké léfznek , Hall ér-
nék Usongja 's Alfrédje; Wielandnak Aga-
thonja, 's Arany Tüköré, Sternhein Kis-
Afzfzony történetivel egygyütt; Dufchnak 
Ferdiners Károlja; Meisnernek Altzibiades-
se, és más ezekhez hasonlók. És ha bár 
mind ezek, a' magok nemekben merő re-
mek munkák; még is tsak alig léfz az il-
lyen találmányos könyveknek bőfégében egy 
is> mellyben több magánosságok P kedves 

ré* 
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régifégek, 's Hazabélieket illető és hafzöö* 
nal gyönyörködtető dolgok találtassanak,, 
mint Etelkában. De lehetett is T. T., D. 
Úrtól egy illy fzép munkát várni, eléggé 
meg-mutatván már elébb, kivált azUlisses* 
történeteinek négy forú versekbén írt mun-
kája által, mind elmebéli tehetfégét, mind 
pedig találmányos elméje mellett, fzép Ma-
gyarfágát. Mind a' két könyvnek foglal-
mányját jó formában maga elő-adja az író , 
az első Könyv eleibe tétetett Előí-járó be-
fzédében. 

Némellyek azt az égy hibát találják T. 
1\ D. Úr' Etelkájában, hogy a' Magyar pél-
da beízédeket fokasítani kívánván, hellyel-
hellyel ollyakat is hoz-elö, mellvek Nem-
zetünknek kissebbítésére fzolgalhatnának, 
ha a' könyv idegen nyelvekre fordíttatnék. 
De a' ki gondolkodásival vifzfza-megy ép-
pen az Árpád' idejére, 's jól meg-fontolja 
melly egyíígyuek lehettek még akkor a' mt 
Eleink, főt vitéz Fejedelmeink is, egyfzer-
smind pedig azt is gondolóra veízi, hogy D. 
Ur, nem a' mostani, hanem az akkori nyel-
vet , és fzokások' formájit kívánta az Etelka 
fzájába adni, ezt a' hibát is, ha valójában 
annak lehet azt mondani, kissebbnek talál-
ja , mint némellyek ítélnek felöle. 

Méltán kívánhatja az Érd. Közönfég, 
vajha a' T , T . író , és más illyea nyelvünk* 

I & 1 . pal- : 
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paMérozására, nyájas oktatásunkra, 's Köz-
haízonra fziiletteteti" Férjfijak, több hasonló 
munkákkal is gazdagítfák Hazánkat; hogy 
a' Magyar is fzép fordítási mellett, maga 
faját oljyan találmányos, és tudós munkájit 
is tudja mutatni, mellyeket más idegen Nem-
zetek is meg-fzeretvén magokévá kívánja-
nak tenni. Kár vólna, ha Hazánk' fzép 
Neme meg nem olvasná Etelkát. 'S kár, 
hogy a' Iiönyv-nyomtató annyira fel-vertt 
árrával ne talán tán meg-gátlotta annak 
kozönfégesebb meg-fz"erzését, 's hafzon- vé-
telét ; mert e' két könyvnek a Rf.. az árra. 

Találmányos dolgok. 
Sumatra Szigetéből — Egy Angliai 

hajós Kapitány , 1500-dik EÍZtend. a' izél-
vefzek által Sumatra Szigetére vettetvén, 
midőn a' Sziget' Tsáfzárjáhöz vezettetett, 
nagy álmélkodással hallotta, hogy ott a' 
Szereisenek Sz. Dávid' Zsóltárit énekelik. 
Éízre vévén a' Tsáfzár tsudálkozását, kér-
dező : ha talám esméretesek volnának é előt-
te is e' Zsoltárok? A' hajós Kapitány erre 
meg-felelvén, arra kéri őtet a'Tsáfzár, hogy 
a' Szeretsenekkel egygyütt Ő is énekelje a* 
Zsoltárokat, de maga Anyai nyelvén, Mel-
ly et meg is tselekedett, 's álmélkodással ta-
paízialta, a' két egymástól annyira külöm-

bö= 
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bözö nyelveken, a' ZÓltároknak némi-né-
mü meg-egygyezések. Végre, tudakozód-
ván a' Kapitány a'Tsáfzártól az eránt: hogy 
mimódon juthattak ők a' Zsoltárokhoz , fo-
ha még nem lévén közttök Európai ember ? 
azt vette tőle válafzúl; hogy véghetetlen 
időkkel ez előtt, egy hajó hozta azokat ö 
hozzájok Rumos (a' mostani Ormus1) Szige-
téről. 'S ez hajó talám Salamon Királynak 
az a'hajója lehetett , melly egéfz három efz-
tendokig- kereng vala; 's Rumos Szigetéből 
Sumátrába, melly a' kereskedésnek neveze-
tes helye vólt, juthatott. — Lásd ama hí-
res Hollandus utazónak Dávids Jánosnak In-
diai útazásának le-írását. 

A Hottentották' fok mai Kerefxtijém# 
példájih 

A' Hottentottákat mi azon ö balgatag. 
í fzokásokért ki-nevetjiik, hogy m(helyest 

fel-kelnek ágy okból, azonnal el-adják azt; 
estve pedig ofztán fírnak, hogy meg nem 
gondolták , melly igen fzukölködnek a' nél-

! kül. —- Ez nevetféges lőttünk! pedig va-
lójában fokán a' Kerefztyének köztt, még 

; pedig a' kik másoknál okosabbaknak akar-
nak láttatni, fzinte így tselekefznek. A' 
melly- igazíagokat ma világosan meg nem 
foghatnak,azokat meg-vetik; de minekelőt-
te éízre íe vennék, már rájok fzorúltak és 

I 3 ízű-
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fzűkölkodnek azok nélkül; 's világos és ér. 
tplmes előttők az, a' mit elébb meg-vetet-
itek. 

Edldadó nagy fzívek' példája* 
Köízönöm az Egeknek, úgymond ama 

nagy bőltsességü Római Tsáfzár Márkus Au-
. relius , az Ö Elmélkedésinek kezdetén, hogy 

líegyes Szüléim '« Tanítóim voltak ! —- En. 
jiek a' nagy Lelkű Tsáfzárnak követője lett 
cütsosséges II-dik József, abban is, hogy 
midőn 1777-dik Eízt, Falkenltpin Gróf név 
alatt Franízia-Orfzágba utazott, Lotharingiár 
ban Liinevillébe érkezvén, minekutánna 
nagy Eleinek Fejedelmi temetések 's fír-
halmok felett egy Sz. Misét hallgatott vol-
na, az Ö elébbeni Tanítóját, a' ki őtet if-
jan tan az Orfzágok' közönleges Ttörvényei-
re (Jus publicumra) tanította, az ottan la-
kozó Báró Becket, barátfágosan meg-láto-
gatta. Melly igen fzívesen örült ez a' tifz-
tes Öreg Fejedelmi Tanítvány jának ezeri nagy 
Lelküfégből fzármazott háláadófágán, nem 
fokkal azután néhány for Verseiben ki-jelen-
tette, mellyeknek ez az értelmek ; 
Gróf Falkenftein vólt ittj's én hozzám is el-jött, 

'S Mint régi Mentorát fzívesen köl'zöntött. 
Emberek' Barátja! tsak tifztelőd voltam , 

Midőn Bétsben veled mintTanítód fzóltam! 
, Ez 
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Ez nem a'Tsáfzár, mond egy, a'ki mellette 
Állott, de nem látott pompát körülötte; 

Más, a' ki okosabb akart annál lenni 
'S Boltsebb ítéletet J ó z s e f felöl tenni, 

Monda:'jó barátom, ha ötét esmérnéd, 
A' GrófFalkeníteiübana'Tsáfzárt fzemlél-

wd. 

Fejedelmi le-bótsátkozás' és túdós tár-
salkodás' példája. 

Nagy emlékezetű Vl-dik Károly Tsá-
: fzár , olly igen fzeretett a' Tudósokkal ba-

rátfágos le-botsátkozással társalkodni, hogy 
tsak nem el-felejteni láttatott néha Fejedel-
mi vólttát. — Egy Hannoverai Hortenfius 
nevű Abbást, nem tsak- levelezésére méltóz-
tatott ; hanem nyájaskodó Verseket is vál-
togattak egymás köztt. Hortenfius egjfzer 
ei-betegesedvén, illyen Verseket írt Károly 
Tsáfzárnak, melly eket a' Hanrioverai Feje-
delmi rakott fzép könyves Tár-házban Hor-
tenfius' faját keze írásában olvashatni, 's a' 
mellyek a' Bétsi Felféges Tsáfzári Könyves 
Tár-házban is, a' ritkább írások köztt, em-
lékezetül fenn tartatnak; 

Carolo Cctefarp J-ugufio, 
Sana mihi Medici, affirmant főre vina Tokaj; 

Sed terret parcum tam pretiofa -fitis 
I 4 Outi-
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ö Utinam! ut íacris det Apolló fontibus utí, 
Des mihi dulce frui, Cafole poíTe mero. 

Hon feuda ct titülos, non gemmas pofco nec 
aurum; 

Multa peto ítomacho profperiora feni. 
Protegat Hungaricas f'elix victoria vites, 

Foecundi calices arma, virumque canent: 
Quas tibi non tribuent laudes Auguíte Ca-

raoenae, 
Si pro Pegafeis, vina refundis aquis! 

Cum mihi miffa bibam, reddam Tibi verba 
v Maronis: 

Divifum Caefar, cum Jove nectar habét. — 

Az-az: 

Felféges Károhj Tsáfzdrhoz. 
Gyengeegéfzfégem1,a' ki látja 's hallja, 

Hogy Tokaji borral éljek azt,javalja ; 
De lapos erfzényem nem egygyez-meg benne, 

Mondván; hogy a'nékem drága ital lenne. 
Tsáfzár ! nem kérek én rangot fem tiíztféget; 

Kegyes fzéked'bár fok fzáz víjjaa' végett; 
Tsak Tokajit adj , hogy Pegáfus' kútjából 

Ihassam, ki-Jcelvén e' rofzfz nyavalyából. 
A ' teljes pohárnál majd azt énekelem : 

őrizd a'Magyar bort, boldog győzedelem! 
Apolló" Húgai mint fognak vígadni, " 

Hallván hogy a' Tsáfzár kéfz vízért bort 
adni!! 

Én 
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Én mihelyt kóstolom, így fzóllok Virgillel: 
Meg-ofztá a' Nektárt Károly Jupiterrel. 

Refponjto Caejaris. 
Vina Tibi mitto, non inferiora Falernis , 

QuaeTibi lenta folent, altra parare, mera. 
Ebibe, nequaquam Regis meminiffe dolebis, 

Qui Summum in toto poflldet orbe merum. 
Stambuldam propero, qua faufto Numine, 

: t capta, 
Tum vini Graeci dolia plena dabo; 

Nec Tokaiani deerit Tibi copia mufti; 
Nam Te longaeve vivere Caefar amat. — 

. Az-az: 

A' Felféges Tsáfzár'' válafefza, 
ím küldök betsesbbet a' Falerni bornál, 

Mellyet a' jó főid fzült a' tüzes Zónánál. 
Annak életéért ollykor egy keveset 

Igyál, kinek forsal a' leg-jobb bor esett. 
Konstántinopolra mégyek fietséggel, . 

Hogy pfztályt tehessek pogány ellenféggel; 
'S Ha azt fzerentsésen mostan meg-vehetem, 

Görög borral el-hiddpmtzéd'meg-tőltetem. 
Tőled a" Tokaj hegy' Nektárját fem fzánom, 

Mert hogy fokáig élj, fzívesen kívánom! 

I f Fi-
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Vitéz Fezérek' Kerefztyénfégeknek példáji* 
Midőn ama híres és kegyes Svétziai 

Király Gufztáv Adolf, a' harmintz efztendös 
háborúban, meg-fzorúlt, hite tselédinek fe-
gítfégekre jött, alig hogy a' tengerről fzá-
razra lépett, azonnal egéfz tábora előtt 
térdre esvén, alázatos Imádfágában áldotta 
az ISTENt ,hogy az ő hadi-hajójit és egéfz 
táborát hatalmasan meg-tartotta, 's buzgó-
fágosan könyörgött igyekezetének fzeren-
tsés elöl-menteléért. Az ö Hadi-Tifztjei 
nem nézhették ezt fzíves meg-indúlás és 
könyhúllatás nélkül; mellyet a' Király éfzre 
vévén azt mondá nékiek : Barátim ne fúrja-
tok, hanem imádkozzatok igaz tifzta fzív-
vel; mennél több az imádfág, annál több 
a' győzedelem ? 's a 'k i fzívesen imádkozik, 
az már felére győzedelmeskedett, A' leg-
jobb Kerefztyén mindenkor a' leg-jobb ka-
tona. —- Az ő leg-fzívesbb kívánfága min-
denkor a' volt, melly et gyakran, élő fzóval 
ki is jelentett: Vajha az igaz Isteni-tifztelet 
mellett, 's az igaz hitben halhasson-meg! 
Egyfzer, midőn azt a' hírt hozták néki, hogy 
az ellenfég közelget táborához, teljes buz-
gófággal a' Szent írásból egy réfzt olvasta-
tott-el maga előtt, 's minthogy ez a' réfz éppen 
Ésaíá? Próf. 54"dik réfze volt, a' 4-dik vers-

iek 
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nek azon fzavait hallván: JSTe fél j , mert meg 
nem fzégvenülfz: fzíves örömmel meg-iit-
között ellenfégivel, és győzedelmeskedett. 
Egéfz életében az ISTENnek buzgó tifzte-
loje, 's ollyan erős bizodalommal vólt ő 
benne, hogy az ollyanokat a' kik inkább 
ö reá mint az ISTENre hagyták magokat, 
gyakran megpirongatta. Azt' az éneket: 
Meg ne tsüggedj óh hív Kerefztyén, annyi-
ra kedvellette , hogy az ö hadi népével gyak-
ran maga el-éneklette, és még ama híres 
és véres Lützei ütközet előtt tartatott tábo-
ri Könyörgésen is el-énekeltette azt. ,— 

Az iliyen nagy kerefztényfégű Hérók' 
példáit követik, a' mi moítani hadi népűnk 
nek mind a' három Fő-Vezéreik is. A ' Fel-
féges Kóburg Hertzeg' fzép Kcrefztvénfégé-
nek eleven ofzlopa van a' Pozsoni • Evangé-
likus német Templomban. A' mi Hazánk-
nak dífze 's bajnokja Mélt, Gróf Hadik pe-
dig, minemű nagy lelkű gondolatok köztt 
ment-le a' Pogány ellenfég' eleibe, egy ide 
küldött ezen faját Magyar levele esmérte-
tője. ' . • ' : 

A' Mindenható (írja a' többi köztt Béts-
ből 4Q-dik Mártii 1789* a' vitéz Héró ) vég-
hetetlen böltsességü, és öröktől fogva ki-
mért t útjaiban meg-foghatatlan nagy IS» 
TENnek rendeléséből lett történetnek tulaj, 
donítanom kelletik, hogy Felféges Urunk 

. : öreg* 
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oreefégem altal el-lankadott kállaimra oll j 
nagy terhet tenni magában el-tökéllette, 
mellynek el-viselésétől az Ő Maga, az egéfz 
Birodalomnak, és édes Hazánknak java 
és fzerentséje függ. — Meg-esmérem én 
vólttaképpen ennek nagy vólttát; a'mel-
lett pedig azt is, hogy nem a' testnek, ha-
nem a' meg-győzhetetlen Seregek URának 
karja által kelletik a' győzedelmet remény-
lenünk , és ahoz az elégféges világosítást és 
erőt attól esedeznünk. Valamint azért egéfz 
reményfégemet ennek fzent fegedelmében 
helyheztetem, úgy egéfz bizodalommal me-
gyek oda, a' hová azISTENnek fzent aka-
ratja, és a' Felféges Fejedelemnek paran-

- tsolatja fel-költött, mondván ama nagy Sz. 
Hieronimussal: Spes fortitlldo mea! 

De Laudön Fő Vezér is méltó Társok 
ezek'nagy Kerefztyénfégeknek. Felőle azt 
írja ama kivált az igáz Kerefztyénféget, 
illendőféggel betsűlni's mérfékelní túdó hall-
hatatlan Gellért, á' ki a' Kárlítadti ferdok-
ben meg-esmérkedvén Laudonnal, leg-fzo-
rosabb és fzívesbb barátfágára méltóztattatott 
mind végig általa: Ö véle vólt nékem, egy-
gyik első 's kedvesbb társalkodásom a'Kárl-
ítadti ferdőkben. Az ő befzédében Ö az 
igazfágot és az egyenességet ízereti; és foha 
nem hallottam mást Ő tőle, hanem a' mi 
nékem is épületes vólt. Maga viseletében 

pe-
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pedig igen éízre lehetett venni mindenko-
ron, hogy az ISTENt 's a' kegyességet íze-
reti. 'S mennyire betsülte a' Fő-Vezéraz 
igaz Kerefztjénfégnek ezen eleven képét 
életében, meg-bízonyította azt hóltta után 
is azon tifztesség-tételével, mellyhez még 
kevés Tudósnak lett fzerentséje, az 0 Ha-
dersdorfi kedves kertjében egy ditső Maufo-
leumot- állítván-fel Gellértnek, mellynek 
ellenében a' maga fír-halmat rendelte, ez 
élet' fzép vénfégében a' űr-halomhoz közel-
gető Fő-Vezér. 

Óh melly boldog az a' Hadi-tábor, 
mellynek illy nagy Lelkű Kerefztyén Vezéri 
vágynák! 'S hogy-hogy kételkedhetnénk a' 
Seregek' URánák fegedelmén e' mostani há-
borúban is. — Kivált ha a' Hadi Tifztek-
Ben, és ezeknek példájok által az egéfz tá-
borban meg-gyújtja ezen vitéz Bajnokink-
nak buzgófágos fáklyája , > a' győzedelem' 
IJRához emelkedő fzívek' lobogó kívánfá-
gát; Az erős ISTENnel iitközünk-meg el-
lenféginkel. . 

Mária Therésia nagy emlékezeté kegyes 
• Királynénk' emlékezete. 

Nevezetes ditsősségére fzólgál Édes Ha-
zánknak más " nemzetek előtt is , a' fzép 
Mesterfégekben való azon fzép nevelkedé-
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se, melly már némelly remek munkákat 
adott Európa eleibe. Ezek közzé tartozik 
valójában a' háláadófágnak azon munkája, 
mellyel a' Haza , nagy emlékezetű kegyes 
Királynéjának B. Mária Theresiának emlé-
kezetét a' késő maradékra is fenn tartani kí-
vánt a. Á' hálá-adófágnak ez a' záloga egy 
nágy árkos réz metfzésben áll, mellynél, 
mind fzépfégére, mind egyűgyűfégére néz-
v e , alig mutathat akármelty nemzet ren-
desebbet. Az 6 fzép tudományi által dítsé-
retesen esméretes Sáárdi Somfits Lázár 
Úr ezen emlékezet' ofzlojbának találoja; 
mellyet maga a' Királyi Tanátsös Báró Schil-
fon Ö Nágyfága le-festett; Méltófágos Báró 
Királyi Tanátsos Ortzi Láfzló ÚR O-Nagy-
iaga pedig, a' Bétsi fzép Mesterfégek' Aka-
démiájáhak Schmutzer Úrnak igazgatása 
alatt,maga költfégéh rézbe metfzetett. Egy 
fzép és ditso nagy Fedél-hajlék (Nifche) 
alatt van . a' meg-hóltt Tsáfzár' Királynénak 
por hamva'koporsója, három grádits ma-
gasságú kerék lábra állíttatva , mellynek kö-
zepe elején ezen emlékezetes Deák feljűl-írás 
láttatik: , 

CASTAE. PTAE. FFLICT. 
CONJUGL MATRI. PRINCIPL 

T H E R E S I A E . M A G N A E . • 
Imbellis. Puella. Európám, armis. in. me. 

furentem. fregi. 
Ini-
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Inimicum. Caefarem. Sociorum. foedere. . 
ferocientem. ditione. exui. 

Víro. Impérium. Germaniae. Novam. Cae-
* farum 1 domum. dedi. 

Hungáriám. Aeternis. vexatam. bellis. 
perenni. pace, vovi. 

Veteribus. Regnis. Auxi. 
Themidem. Mufas. revexi. 

Socrus. Regum. 
Filia. Conjunx. Mater. Caefaris. 

Hac. brevi. claudor. urna, 
C I D I O C C I X X X . 

Noha igen tartok attól, ne hogy ezen 
kevéssel fokát mondó Deák fzókat hatha-
tós Magyar ki-mondásokkal röviden elöl 
nem adhatom; még is, kivált a' Deákot 
nem értő Szép-Nem' kedvéért, melly ezen 
Gyűlyteményünket olvassa, meg-próbálom, 
következendő módon ki-tenni: 

A' Szűz Házas-társ' , 
• Szerelmes Anya' 

Szerentsés Fjeedelem-Afzfzony' 
M Á R I A ' T H E R É S I Á N A K 

Emlékezete. 
Jfjantan, a' hadakozásra való minden haj-
íandófág nélkül, meg-törtem a,' nagy erővel 
' ellenem hadakozó Európának fegyverét. 

Az én ellenfégemet, a' Pártosinak hatalmok-
ban bizákodó Tsáfzárt, minden népivel egy-

be Orjfeágimból ki-hajtottam. 
Fér- ' 
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Férjemnek az Orfzág' páltzáját; és a'Német 
Birodalomnak egy új Tsáfzári törzsököt 

fzerzettem. 
Magyar-Orfzágnak, állhatatos hábórúfágos 

íníégi után, állandó békességet 
kéfzítettem, _ 

Határit, régi el-vefzett Tartományainak 
meg-hódításával, terjefztettem. 

Az el-rezzent Músákat Thémissel Orfzágim' 
kebelébe vifzfza-hoztam. 

'S a' ki, Királyok' Napa, 
Rómái Tsáfzár® Leánya , Házas-'Társa, 's édes 

Anyja valék. 
Most e' fzűk íxr-halom fed-bé engemet. -

i 7 8 -o. 
Ezen nevezetes feljül-írást mutató por 

hamu korsónak az alsó réfzé egy ketté vá-
gott Dór iai ofzlop, mellynek bal-felén egy 
grádicson, egy fíránkozó Afzfyony áll, a' ki 
bal-kezében a' Magyar Haza' Tzímét tart-
ván, fejével a' jobb-kezére borúi. Az 6 
képe fekete fátyollal bé-fedezve van, gyá-
fzos köntösi pedig a' földje le-erefztetve 
függnek. Ez az Afzfzonyi-állat egy eleven 
-i'ajza jó Királynéjának halálán fzomorkodó 
Magyar nemzetünknek. 

Ez előtt való Levélben, mind a' két 
Rejtet Szó vólt Külc/páts, mellyból ki-te-
lik, alapi kalap, áts, lapát, lapta, kas. 's a' t. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 


