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JCölt Komáromban Sz. András Havának 
14. Napján. 

Egij kiilj'ö Orfzági Lakos Magyarhoz. 
Horváth. 

| e r haza kedves Barátom! jer hát óhajt-
** va várunk ,* 

Nemfzűk a'jóHazafinak'foha keskeny Ha-
, tárunk. 

Szállhat égyPanoniMúzfa édesAnyád'képébe' 
'S meg-jelentheti: hogy Téged' várva vár 

kebelébe. 
Kéfzek meg-elégíteni -fzakadatlan és régi 

Vágyáíidat, Anglus kerttel vetekedő térfégi. 
Kéfzek'araa'1Pamasfziifi, ló-rúgta fakadáfok-

Módjára,meg-édesítni nyelvedet a'forráfok. 
Hogy egy hangon befzéllj fzíved' meg-elé-

gedéfével, _ 
Ez nem rég néma, de nyelvre kapott 

Fülemülével. 
Kéfz minden , a' mi Hazánkban van ked-

vedet töltepi; 
Kéfz minden igaz Hazafi Örömét jelentei 

. - ni. — . 
, JS . 'S hogy 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



,94 * f o > * 

'S hoev is ne? Kedves Szelleteim! ha ma. 
gyár vérüféged 

T êsr-iobb állapotodban is haza kénfzeiít 
* Téged'! 

Ha az a' vezető-Lélek (a) melly réger. ki-
erefztett ; 

Hazádba vifzfza vágyódni tüzefen fel. 
gerjefztett. 

Ha 

J t g y z é s. • 

(a) Tzélozás vagyon W yeaoygw ( de nemol- ! 
lyan Angyalra, a' milíyeneket &' 'Siddk ) ha-
nem , hogy valaki* fzeme a' Poéta' fzavaíban, mi. 
kor tmfhatiu akar fzól lani , ite-g ne botoljon; hegy 
ezt a' Svivítust Léleknek nevezem; meg ne nehez-
tel jen; efzébe forgathatja azokat az angyalokat is, 
a* kik reánk vigyáznak, bennünket őriznek, 's ve-
zérelnek. — Egyébaránt ez a* Spíritns Reftor, oi-
lyan valamelíy különös fo lyadék, mellyet edénybe 
fzorítani nem lehet,, azonban a' hol terméfzetteS 
öfzve g>-ul;akármelly kicsiny gombolyagban,igen nagy 
ereje vagyon: — meg-vagyon ez minden élő állatban, 
emberben, R o m b a n , és a' Plántákban is. Ka nem 
uiefzfze márad-el gazdájától a'kutya; reá talál a'nyomáa 
ezer ember között i s , Ss val lyon ez a' kutyától va-
gyon é ? — éppen nem —- hanem a' Spiritus Re&or, 
melly az ember' testében fátoroz, ollyan ki-magya-
rázhatatlanúl kulömbözteti eggyik ember' nyomát a* 
máűkétól, hogy azt a* kutya ine§-esméri, \ felta-
lál ja. — Ha nem valófágos; leg-alább hafonlatofság 
feerint való i l lyen Spiritus ReStor vagyon as Hazá-
ban i s , melly tol aJ Haza i? haza felé vonattatik. 
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Ha németefült nyelveden femminek édes-
lége 

Nem foly olly tifzta fzín mézzel, mint 
Hazád' ditsőfége. 

Nem foly, főt a1 Magyar fzívek el-olvadni 
láttatnak 

Hallván idegen talmátsát a' Magyar gon-
dolatnak. (b) 

Mázfám a' magas egekig fel-emelte fzárnyait, 
Mikor olvasták előtte Levelednek íórait. 

El-hal, 's fzíve a' hangoktól repedezvén 
, ízekre, 

Le-fzáll ffíltló Lidtiíjjak-ént a' kőíziklás 
bértzekre (c) 

N 2 Kik-

3? e g y % e s. 
(í) Szellícxki, Magyar Születés, T, N. Honch Várme-

gyéből ; már 28. efztendeje, miolta idegen Orfzág-
baa, Brunfviga Várofáfean lakik, és ott tifztefséges 
Tanítói hivatalban vagyon 800. forint efzteudoa-
fcént- való fizetéfsel, még is kéfz felényi, vagy tse~ 
kélyebb fizetésre is édes Hazájába jönni, és ugyan 
ezt egy emlő akarattal óhajtják ott kinn fziiletett 
gyermekei, és kül-foldi Felefége is. Ide Magyar 
Orfzágra egy jó Barátjának ollyan fzép Levelet í r t , 
hogy még a' Német nyelv is láttatott meg-eröltett*t~ 
ni , mikor a' haza-vágyódást ki-fejezte, és Magyar 
Orfzá'got dítsérte. 

(c) Ovid. Metaní. L. III. Fab. V. 
Addueitque cutem tnacies, & in aera faccus 
Corporis oHjnis abit, vox tantum atque offafaperfüSE; 

. . • V o í ; V 
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Kiknek üres oldalából a' kid-földi téri'égre 
Tekintgetvén, eregeti hangozatit az égre. 

'S a mit Te idegen nyelven írál, £kho 
módjára 

Viízíza veri, és így adja a' Hazának tud-
tára: — 

Kedves Hazám! édes Anyámi a' kinek ke-
belében 

Születtettem ez Európa Paradicsom kert-
jében , 

A ' kinek fzájából fzívtam elfő lehelletimet, 
'S karjain rengve töltöttem gyermek efz-

tendeimet, 
'Svallyon gyenge fzárnyaimnak biztos ki-re-

pűléfe, 
Lefzen e' hív gyermekednek örök fzám-

kivetéfe? 
ííem vethetem e' fzememet ez ízeinek' tsu-

dájára, 
'S fzomfzédok' írígyfégekre teremtetettHa-

zára ? 
Szememet — föt beftne lakva ez remek 

terméfzeti 
_ Szépfégeket, fzámkivetett fzívem, nem 

érezheti* 
Kép-

Vox mánet, ofla ferunt lapidis traxifie figurám. 
Inde latét l í l v i t , nulloque in monte videtur, 
Omnibus audicux, fonus eft > qtil v iv i t in illa, 
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Képzem a'gazdag terméfsel kiefített be'rtzeket, 
'S tán a' Kanahániaknál ízebb izőiö-ge-

re^eket. 
Képzem: mintha ez hegyennek fel-menvén 

tetejekre , 
Le-tel- intenek a' mefzfze ki-terjedt íik te-

rekre. 
M elljek et, vagy furán rakott tsomó kévék 

tarkítriak 
Vagy tsoportoían legelő feregek vídá-

, '• mítnak. 
( A' Páfztor, nagy fa-tövében fejét árnyékoz-

• ' tatja, 
'S ama boldog arany időt édefen fípolgatja. 

Azután bellyebb vonulván árnyékoíabb be-
rekre, 

Gyönyörű hangal felelget a' Nimfák' ének-
jekre. 

Édefedik minden gondtól üres andalodáfa, 
Mert meg nem tsalta reményjét a' Termé-

fzet' áldáfa. 
A' gazdag föld terhesíti Barmainak tóig) jeit. 

Tejjel vajjal zsírosítja othani fzekrénjeit 
Képzem , mintha kis madárként repülnék a* 

hegyeken; 
Fellyül ; 's fzemem' tzirkalmait ki-botsát-

ván kereken, . 
Tsak erőtelen látáfom' rövid határozatja , 

A' terméfzet' ajándékit egy tsömóban mu-
tatja, 

H j Melly-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 



198 9 t ( o ) g 

Mellyben a' boldog időknek arany efztendo-
jében 

Valami meg-vólt, mind meg-van — tsak 
hogy kunyhók helyében, 

Már egynehány pompás várost épültnek 
lenni látok, 

De ezzel is ditsőféges , hív Testvérim} 
• Hazátok , 4 

Képzem — ée oh nem láthatom ! — fz{. 
vem el-fógyátkozik, 

Piheg lelkem, 's tsak a' Haza nevéről 
gondolkozik. 

Jia talán a* yad Tigriíek között izüiettem 
volna; 

Há a' nap édea Hazámban foha nem vi-
lágolna: 

Ha egy felöl az Éjfzaki-fárki hideg fzorítná, 
Más felől a' füstös Ettia Hazámat ifzo. 

nyitná; 
Jelég is ez a'Haza'neve olly ditsőféges lenne; 

Hogy í'zívem, ha fzárnyat kapna, haza 
repülve menne. 

Hát az illyen arany, illyen est-hajnal kertje' 
máfsa. 

Gazdag kertbe, hogy ne vólna hív fzívem-
nek yágyáfsa? 

Hány ezerfzer el-indítom elmém' gondolatjait? 
Meg-tsinálom képzéfemnek jó előre útjait: 

Hogy Hazám' gyönyörű voltát egéfzen ki-
merítse, 

" *& azzal 
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'S azzal fzámkivetett létem' unalmát éde-
fítse; 

De fenn akadnak érzékeny Lelkemnek gon-
dolati , 

Sokkal kifsebbek eleven képzélem'foglalati, 
Mintfem hogy Hazám' fzápfégi azokban meg-

férnének , 
'S engem' tákk emlékezettel meg-elégít-

hetnének. 
Félbe fzakafztja az egéfz, a' főieknek rend-

jeit; 
'S Hazám, mind egybe-foglalván Hazára 

minden réizeit ; 
El-ragadja érzéíimet a' Haza" fzép nevére, 

Melly név, egy ollyan terhet nyom ízí-
vemnek tetejére: 

Mellyet, mind addig helyjébctl ki fém is 
gördíthetek, 

Míg Hazám' kiifzöbén által honnyomba 
nem léphetek. 

Untatják haza-vágy áfom' gerjefztik heves-
fégem; 

Kinn ízületeit gyermekeim, 's idegen Fe-
lefégem. 

Ezek, kik gyönyörufégét ferje' 's Atyjok'-
honnyjának 

Tsak tsupán vágyódáfiból képzelik egy 
Atyának, 

K.éfzek fel-hagyni, a' már kéíz, 's kedvező 
' fzerentsével, 

¥4 Fek 
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Fel-tserélni Hazájokat kedves Hazám'ne-
vével . 

Vegyetek-fel könnyű fzelek! vegyetek Szás-
nyatokra , 

Sebes repülő madarak! ezen fohajtáfokra 
Jertek-elöj's vigyétek~ela' kedves vidékekre, 

Vagy repüljetek fietve ama'kies hegyekre, 
Vigyétek fohajtálomat a' Nimfáknak fűjébe, 

Kik gyönyörködve nyúgofznak Hazámnak 
kebelébe'. 

Hadd érezzem véreimnek kedves tárfafágokat, 
Hadd töltsek a' kedves földön tsak egy-

nehány napokat. 
Hadd legyen tőltte kedvemnek , mind an-

nak érzéfében, 
Valamit egy jó Hazafi kívánhat életében. — 

Tefsék magnak fent liéjjazni, 's vágyni ma-
gas póltzokra, (d) 

Tefsék hírrel emelkedni a'magastsillagokra, 
Nem irigylem, hogy a' pompás fzerentse' 

fzekerein 
Nyargalnak fok dölyfös ízi vek a' Világ' 

négy réfzein, 
Engem' hafzülettem' földje bár fzalma guny-

hójába 
Be-

(d) Álium multis glória ferris tradat, ér omnes fama 
per xírbes garrula laudec —•* —# ««- Mi nua telim 
X,are fecreto tutoque tegat, venit ad pigros cana 

fed cerba fedet. 
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Be-botsát , és hogy fejemet e' fz»erelmes 
Hazába? 

Le-hajthafsam meg-.engedi, élek boldog ö-
römben-

Tsesidei'én, ez hanyatlásra vált utóflo 
időmben. 

Melly nagy meg-elégedéí'sel fogom mind azt 
érezni , 

Es millyen képzelhetetlen örömmel be-fe-
jezni, 

Mennyi íbhajtáíck mentek ízívemböí Ha-
zám felé ? 

Melly édes. hogy a' Bújdofó a' Rév-par-
tot meg-leié ? 

így van é édes. SzelUczkimí ez é a" Te én ek ed? 
Jól felelget é a' Magyar térről az Ekhó 

neked ? 
így kell lenni; mert jól látom hív Hazafi 

fzívedet, 
De'oli! bizony boldoggá tett távol léted 

tégedet. 
Kiil-főldön tölt-jneg Hazádnak fzerelmével 

kebeled; 
Az idegen földHazádat meg-óhajtatta veled, 

A' Haza, ez édes Anya méltó illy f z ű l e m é n y r e , 
'S ki ne nézíie jó ízemmel ez Hazafi jÖ--

- vevényre?—• 
Jer tót! adhatunk helyetted mást az idege-. 

neknek, 
Vágynák mostoha-Fijai e'' gyönyörű- Re-. 

meknek. 
- / ' 5 ; ' Vagy,-
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Vágynák fzerelmesHazánknak méltatlanL-. 
kofái, 

Tserébe adjuk érttetek, édes Hazánk 
Vágynák a' kik terméfzeti ízabad-leíkűíe-

günket 
Útálják, és gorombáknak tartnak lemú 

bennünket; 
Azt mondják: hogy lak-főldünkböl Inkába 

kiszaladnának, 
Mint ízépfégét me^-esmérnék ezen áldott 

Hazának. 
Többnyire pedig ollyanok, a 'kik fzeretnek 

élni; 
Élni — de a' kiknél élni annyit teü* 

mint henyélni, 
Úgy, hogy tán el fem élnének idegen rí-

dékeken, 
A' hol a' gazdag terméfzet kevély fö=. 

vény fégeken 
Nem tudna, mint evtermékeny hazában fe. 

gíteni, 
'S Őket ez élhetetlenfeg'gyanújától menteni, 

Onnön magokra ruházzák mind azt a' bői-
dogfágot, 

A' mellyel izerentsés Hazánk haladja e' 
* Világot : 

Magok a' termékenyfégnek ártatlan árnyé-
kában , 

Tsömörlve nyalják az édest a' restfég' 
unalmában. 

Gyű-
li • 
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Gyűlölik a' jelen valót, meliyet akkor fx-
ratnak (e) 

Az- frigyek ! érzékenyül, ha tőle meg-
fojtatnak. — 

Siratnád, édes Szelletzkim! föt1 óh! meg is 
{"íratod, 

Ha fzerelmes Hazád' fö ld jé t lak-heíyuí is 
bírhatod, 

Mikor látnád Magvaridnak gjomor-émely-
géfeket, 

Mr'lyen alá valófágnak tartják e' fzép Re-
meket ? 

A' mi Orfzágunkban leg-fzsbb, otsmányúl 
le-fzennyezik, 

Ha mi különösre lelnek, kül-föidinek ne-
• vezik, 

Szégyenlik a' Magyar nevet, utálják beízé-
. dünket, " 

Bárdolatlan embereknek tartnak lenni ben-
nünket , 

Afzfzonyaink rá fzoktattak tsúfzkálva hátra 
hágni, 

*S Fejünket a' fő-hajtáskor úgy a' fzü-
• -gyünkbe vágni,, 

Mint-

3f egy s i 

(Í) Itt ís jófortnánnigaz az, a' mit a' Virtusról mond 
a' íóéta : Vktutem incolumem odinraí , fublacaiH 
oculis quaerisnus invi4i. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



204. He ( 0 ) 0 

Mintha a' főidnek köízönnénk, testűnk in. 
gadozáfit 

Úgy kell intéznünk, 's nyelvünknek eről-
tetett forgáűt, 

Úgy pengetnünk,hogy akármelly fa háznál 
találtatik, 

A' kitol mozdáláfunk is Frantz Rámára 
vonatik. 

Egy köz rend is méltóztatik már ma be-
tegnek lenni, 

De , kegyelmed nevezést fel nem méltóz-
tatik venni. 

Holott a' kegyelmes névvel tudod kiket ne-
veznek, 

Vagy tán a' Meltófdgofok ezután kegyel-
meznek. 

Aldzatofan valamit meg-köfzönni illetlen, I 
Tsókolni kell a' kezeit ha. Afzfzony, bár \ 

nemetlen. I 
Ha ofztán a' ízagény Magyar, akármi em- | 

% berféges , 
. El-felejti, a'mi ez új módiban tifztefséges; 

Azt mondják;" Jártalan ember — nem lá-
tott Orfzágokat; 

Pedig, lám meg-tanúlhatjuk Hazánkban 
is azokat. 

Sem íenki, ha mit akarmelly'k fzomfzéd ki 
tud gondolni, 

Nem tudná olly fzerentséfen mint a' Ma-
gyar majmolni. 

Tsak 
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Tsak hogy a' Magyar, mint ember, és min-
dég emberedni 

Született teremtés, fzégyenl ekkép' gyer-
mekeskedni. — 

J)e jaj! Hazánk' nagyobb réfze úgy meg van 
vefztegetve, 

"S hajdani jó terméfzetünk úgy a' porba 
temetve ; 

Hogy á'leg alább valókról ítéljükMagyarinkat, 
A' Pallérozottabbakról ellenben fzomfzé-

dinkat. , 
'S akárki; ha fzínlés nélkül fzóll, bár em-

berfégefsen, 
Ha tsak a' fzó nem tsapodár, lehetetlen 

hogy tefsen. 
Hová levél ? terméfzeti ártatlan eggyúgyüíegl 

Hová? femmi fzínt nem tudó Barátfág, *s 
. kSltsön-hűfég! — 

Sírasd-meg míg hazajönnél Barátom! Nem-
zetedet : 

És míg a' kúfzöbre nem lépfz, úgy ki-
merítsd könyvedet. 

Hogy fzíved itthon ezekre érzéketlenné lé-
gyen, 

'S a Haza pufzta nevéből bőv vígafzta-
lást végyen, 

Azután jöjj-be közinkbe , 's élj e* boldog 
Hazában , 

Úgy a' mint ízífgd boldognak képzeli. 
most magában. 
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A Mufzka Tsdfzdrné életének rendje. 
A* Mufzka- Tsáfzárné rendfzerlnt hat 6, 

ra tájban fzokott mindenkor fel-keim. 's g 
és 9 óráig is az Orfzág' közönféges dolgai-
ban Titoknokjaival dolgozik; io órakor 
többnyire a'Putz-alztalhoz ül, és míg a' ka-
ját tornyozzák, azonközben udvarlására jő-
uck a* fzolgálatban lévő elfó'bb Miniízterefc 
's Adjutántok, a' kik egy fzer 's mind a* 
Parantsoiatokat és rendeléfeket is el-vg(zik 
ö Felfégétől; II. órára el-kéfzülvén fel-öl-
tözésével, leg-inkább az Ö két unokajival, 
Sándor és Konstantin Hertzegekkel múlatja 
magát. Ebéd előtt még a' Nagy-Hertzeg 
ás Hertzegné is köfzöntéfére jonek; i . óra-
kor pedig rend fzerint az afztalhoz űl. Az 
ebédnél mindenkor máfokna^: tárfcfágok-
ban van, ~'s többnyire 9 fzemélyek fzoktaic 
lenni vendégjei, a' kik Generálisok, a' fzol-
gálatban lévő Kamarás Urak, és Udvari 
Dámák közzül válafztatnak más két három 
Mufzka Gavallérokkal eggyütt. A' Nag 
Hertzeg és Hertzegné, egy hétben ts; 
háromfzor ebédelnek a' Tsáfzárnéval, s' a1 

kor a' vendégek is mint egy ig-ra 
tatnak. — A' fzolgálatban lévő Kan 

£r* min,~nk
f°;,!

 által eltaébe 
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ád a' Tsáfzárnénak, melljet barátságofan 
el-vévén tőle, ezen fzolgálat alól is fel fza-
baditja. II-dik Katalin igen fzoros Diaetát 
tart, 's mértékletesen él, és ritkán űl egy 
óránál tovább az afztalnál. — Ebéd után 
a' maga Kabinetjába, és onnét 3 óra táj-
ban a' Köny v-Tár-házba mégjen, $ óra-
kor , vagv a' Játék néző házba, vagy egy 
magános mulatságra megy, és ha estve tár-
fafág nints az Udvarnál, egy kevés ideig 
kártyáz. Vatsorát ritkán efzik, I i-ed-fél 
órakor többnyíre magános fzóbájába mé-
gy en , és 11. órakor le-fekfzik. 

Sok Urak 's Afzfzonyok meg-tanul-
hatnák e1 fold' Nagyjaitól, miképpen kel-
lefsék életek napjai' óráit ollyan formán fel-
ófztani, hogy a'mértékletes élet egéfzfégek* 
fenn tartására, munkás foglalatofságok pe-
dig, magok és máfok előtt mentségek, 's 
boldogulásoknak hafznos efzköze lehetne. 

Nagy Lelkű meg-botsdtás 
Midőn VIT-dik Károly Tsáfzár halálos 

betegfégben vólt, arra kérte őtet nagy ke-
gy efségü fel elege , hogy minekelőtte meg-
halna, békéilene-meg az ö vér fzerént va-
ló rokónjával a' Magyar Királyné' Mária 
Theresiával. A' haldokló Tsáfzár, maga 
eleibe hívatván néhány Ministereit, azt ison-
dá nékiek ̂  Maga az Isten leg-jobban tudja, 

j iri-
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minémü fzívvel viieltettem mindenkor a» 
Magyarok' Xirálynéjokhoz, mell jet, ha ran-
gom és betsületem meg-engedhette 
azt, mindenekről régen le-mondván, 
hogy a' meg-békéliésnek azon ét 
gében, melljet a' jövendő életben remény. I 
lek, rél'zefuihettem v o l n a , az egéfz ^ 
tlött njílvánfágosítván, eránta való 
tetemet, Orízáginknak fel-bomlott t ' 
gét, régen helyre alítottam vólna. Jelen-
tsétek'meg hát ti, a' Magyarok' Királynéjuk-
nak, ezen én 5 eránta való fzeretetemet, 
és hiteflétek-el véle, hogy az én i'zívem, 
foha fer vólt ő véle ellenkezésben; (bt az 
Isten bizonyfágom, hogy leg-kevésbb ne-
ieztelésem finisen o reá halálomban, % 
mindeneket kéfzen meg-botsátok Ő néki. 

AT .Találós Mese vólt egy Fiú az édes 
Atyjával és öreg Atyjával: a' Rejtett Szó 
Bdtorfdg, melly ben van, bot, rdbjdg, *sd t. 

Találós Mese. 

"Egy fzüz életének elfő napját élvén, 
Már is házasítást kedve fzerént érvén, 

Nem fokára Izüíe fijat e'világra, 
'S elébb mint fzülétett méne a' halálra. 

Rejtett Szó. 

ö t lábom repülő mi, négy fzab, kettéje jól fut, 
G. A. Királyi hivatalban lévő. 
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