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ATS Tfc/PTS A

Költ'Bétsben 20'. Jan. 1787. ,

KAROLINA' Kísafzfzonynalí magáról
,* gában való Megjegyzései...

és xjifc.

,

JLfjú vagyok én még, 's éltem5 Tavafzfzának\
Moft nyitom virágát kedves Kosijának*
'•
De mind a* mit látok, árrá emlékeztet, ;
Melly fzivemmel terhes fájdalmat éreztet *
Hogy a' virágoknak ideje, elenyéfz
Mint harmat, mihellyt a' nap rajta erSt véfz*
Kern példák^ eríre világi Kertemnek*
Mellyek; örömei voltának fzememtiek?
A'kedves viola, a* fárga hijátzint
Mind oda ! elhervadt, nem hagyott fcmmífzint i
Hol az illatozc5 orgona' virága ,
Vagy a' kerek rósa' ég6 pirofiága ? "
Hol a' fzekfű drága füízerfzám fzagával,
Szemet nevettető vig mosolygásával ?
. E z előtt edgy-néhány héttel virágzanak, •'
Színekkel jádfzának és illatozának —
Hol vágynak márí -— Ha én olyan virág láfzek
Melly tsak virágozik *s egyebet nem téízek;
Elébb mint gondolnám 6 femmivé ényéfzek , ;
Semmi jót nem tévén, ez máitól íe véfzeL
.Ifjúságomnak hát gyange erzteri iejét,'
.Ugy nézem, mint éltem le|mulóbb idejét*
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'S ezen tál akarom vinni életemet*
Hogy inegérelheÜem édes gyüm&ltfemet,
A' Szípsíg üem egyébb * haíieiíi niula virág *
Meliyet az id6> bú *s betegség óizfzerág*
Láttam fok nagy id&s F&afzfzonyságokat,
Kiknek a' barázdás ráatzok ortzajokat
Megfzántották, noha n mint befzélltetik,
Szépek voltak; ámbá* már nem efmértetiít*
7
S ugyan ezen eíet vár kéfzeö engemet *
Mihellyt clhervafzttyá a'nyár szépségemet*
De ezek a' DámH ép kegyeíTégekért
Tifzteltettek jámbor 's fzení szeíidségekért^
Vezetvén éltekben mindég az értelem* •
Mellyre tanitá az Ifteni félelem*
Ezeket véfzem hát követS muílrául,
jRovid életem&ek tsapó-fmóráiil*

j

A' Szépség tsak kevés efetendeig tarthat,
Igen bizonytalan, hogy meddig maradhat*
.Állandó fzerelmet *s tartds megbetsuléft
Nem fzerezhet; hanem megvetéíl 's itjegliüléíf^
Edgy-néhány óra , nap,~ hét, hónap» efztemto
A' Leány* fzépsége % h oí>táu elvefzendo.
Hogy tarthattyuk Lát meg kedvesünknek fzívét ,Mellybe tsak fz épségünk lStie febess ívét ?
Ha ez elmúl, elkeli annakis maradni;
;"
Mivel mints már reá minek okot adni:
De a VIRTUS követ egéfzfz életünkben,
'S ollyan fzivet tart meg holtig Kebelünkben >
Meliyet hozzánk tám tsak fzépségiink hóditott
'Sofztáü jó erkőltsünk úgy állandositott^ —
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ínyedül á* Jó fziv , rs világos értelem
Maradnak, a mid5n fzembe-fzállnak" velem"
^.'mostoha Napok, mellyek elragadják
V<5lt gyönyorűségim, és ifjabbnak adják;
JDe <5!i meliy örömet érezek magamban *
Tsendes's nyúgott levén minden dolgaimban J *4j
Mert a' fzépség nékünk a' görbe vénséget
Tifztefl'é nem téfzi 's nem ád tseíidefléget
Jla virtus nints, nemis nyújt gyönyörűséget r
De teli pohárral mé% keserűséget.JEsmérek egy Leányt * a' ki Venségéíol
Jobban fél, mini a' íír r 'fetét mélységetSt*
Meg kéli halni? >— Meghal hát örömest fzépen#
Mint rántzos Oruával bubán éljen vétieu*
%m e boldogtalant ha fzépsége elvéfe*
VéHe minden kedve *s öröme oda léfzr
^íein tahíl femmi jó foglalatosságot;
Hanem bús 's martzongó nyiighátatlanságotí
Moíl még ugyan fcíve maga fzépségéhez
Folyamodik mint edgy bálvány löenéhez.Öröme' Tengerén ufzkál ha ortzáját
Láthattya fejérrel elegy pár rósáját! *-* -—
Oh hijábanvaló gondolat lelkemtoi
Meizfze távozz ! füllel ártatlan fzívcmtöl 1
Lelkem ! tsak ez egyben foglalatoskodjál
Hogy jóról a* rofzfzra elnetántodrodjáí*
Rakdmeg Ifjúságod* ép ártatlansággal,
Mindenütt fzály fzembe a' fajtalausággal.
A' VIRTUSTteM tárgyúl ferény futásodnak;
így lefzfz boldog vége tusakodásodnak,
Af leg első Virtusa' fzemipiietesség '
Á9 Leányban, mellyet követ a5 fzelidsig.
Nem
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Nem régiben láttam egy fzemtelen Leint, Kit fzíveni valóban mint boldogtalant szántr •
Nem láttam én énnél már -fzemteleüebbet.
Az embri nemben, feni nemtelenebbet.
Életemben egyfzer láttam egy fz;emtelen
Férjfit; de koránt-fem volt ily erkoltstelen,
Melly könnyu/volt által-látni, h o g y h a eh ész
& fzémzrmeteffég fzívünkbol elenyéfz,
Egyfzeribe oda minden gyökerestől
A' több virtus, skidűl belolluk tövestől,,
ü g y tettzik énnékem, hogy határúi tette
A' F6-Ur e vittust, 's fántzáúl vetette
Több virriisfainknak ; mellyen ha tűi lépünk
Minden jót égyfzerre fzivünkbÖl kitépünk*'
A5 fzemérmetejjeglüv
ÖrzÖ-angyala
Minden virtusunknak, 's edgy eross kőfala*
Szépségünknek pedig ' drága Koronája,
*
V Mefzfze illatozó Sároni Rósája.
\
£ ' né kiil á' £zép teftfoJdre heveredett,
A'porban mhz,
és rút fzennyel keveredett c
Melly érzékenysége van gyenge fzivemnek,
Velem mind az egéízfz fzép afzfzonyi Nemnek?
Tapafztalom, Ipgy mi könnyebben érezünk
Mindent Vmindenreis hajlandóbban térünk,
A* boíts Gdndvifelés az érzékenységnek
Jobb efzközit adta a Fejérnépségnek.
'5 ezzel mire tanit ? hogy a' baráttságra \
K tséndes virtusa,
's fzblid nyájjaflagra
Hajlandóbbak legyünk;' ' s kiirtsunk fzivunkből
Minden'durvafágot gyenge.kebelünkből, :
Mivé! Lékünk könnyen felindittathatik'
Szivünk mint aJ viafz hajtogattathatik,
*"".•':.
Ben*-
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Benne a' ml fzép, j ó , könnyebben ragadhat,
A9 nemes 's felséges aliandón maradtad
Ugy igyekfzem hát hogy elneragadtafíam
Erzikenységimt'61 y 9s rofzfzra ne vonaflam;
Virtusimmk inkább támafz-gyámolai
Légyenek ingatlan *s tömött ofzlopai.
KAROLINA! légyen a' Virtus mindened!
Bár fokba kerüljön érte fzert kell tennedí
Zöld Ifjúságodnak Levele majd elhull 5
M i h á l y t élted' Tele ízeiével megzudáL
De tégedet <Ü5 Kints ép épségben megtart,
Tsendes kebeledtől elzár minden Zavart*.
Melly fziveket ezzel, 's józan értelmeddel
Megnyertél, hóitokig tartanak fziveddel*
üfz fejed' tifztelik, *s jól fzóllnak felőlied 9
A* vétek pirulva mefzfzefut előlied.

\

Mindenható, Fő-Jó, Könyörülő líren,
Kiaek van egyedül hatalmad fzivemen I
Gyenge Ifjúságom' tántorgó follyásat
Erófitsd, sorizd-meg lépését járását!
Látod melly erőtlen és tudatlan vagyok!
Érzékeny mejjemnek indulati nagyok!
Hijábanvalósag 's vefzettség oflromol 9
Mindenfelől fzivem' bástfyájára omoL
Orizzmeg ! hogybé né-rontson a* fzívembe ,
Ez ellenség, 's Záfzlót ne üíTón mejjembe;
A 3 bolond Ifjúság bálvány Aranyborját
Tördöfzve 3s ízéi fzárnyra botsaid minden porját*
Irtsdki Lelkemből az hafzontalanságot?
A' bűnre hajlandó zabolátlanságot*
Plántáld belé a5 te igaz félelmedet,
....
.5S máflal ofzthatatlam: í'zenc fzeretedet ;
Hogy
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Hogy az nékem a' te erSss Tegedelme*?
Nysre-ineg örök jóin • megadó kegyelmei*
£ s a' hizeíkedés' mézes köteleit
Mellyek meg kötözik á? SziizekrfzíveirV
Eltépjem *— Adjad, hagy a' nemes fzemérfcnt
Fufia al iegottan mindexük tsépp véréül^
Mihellyt olyan dolgot látok, melly teneked
Nem tetízik ; *s meg sérti igaz és fzent fzéked* ..
Engedd ne vefzeífeniel ép 's j(5 nevemet! """
Tartsd meg mindenknél fzeplötien híremet i
A5 mofhni vefzett világnak mérgével
Adjad ne vefzfzen még.fzivem rút férgével!
Atyám! és én Uram !• hald meg könyörgéfem'!
Nyerjen vatefzt t'ólled ez efedezésem !
£ Magyar orfzágiYo
ésHJfebb ofkolkkatillető
F*,'
Ts. és K. Rendelés*
.. '
O Felsége .méltóztatott vifeontag azon kegyeld
mes rendelését megujicatni, meíly által 1784-ben a*
jelentetett vaía, hogy 3 . efztendok' ixtán mind a* na-r
gyobb, imind a' Grammatikát tanító oskolákban a5 Deák
nyelv megízúnvén, az élo német nyelvnek tarjai fognak
felnyittatni. E2 az idS ezen folyó efztendöben, Oku
3-dik napján elteívén, nem tsak az hogy az emelitett
oskolákba egy németül nemtudó fe vétettetikbé ; ha
nem a' kik már azokban jó előmenetelt tettekis -> ha
azon nyelvnek efméretén kívül léfznek, a TVÍiisáknak
küfzobeitol elzárattátnakj mivel minden tanitá'fok né*
inetül fognak folyni*
T u d ó s í t d s*
Ama? Néhai nagy emlékezeti! Tiszt,
Tudós
*Bód Péternek Magyar Athénás nevű Könyvéü, qvagy az Erdélyben és M* Orfzugban cltt Tudós Emherehieki nevezetefebben a kik valami világ elúbz
hQfsitott IrásoV által tfméretefelkt lettek > 's jó em-
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lüezeteket femi* hagyták 9 hijlóriájokat, fzámos hellyefcen váló megjobbítálTal, és négy vagy öt akkorányi me^'bovitéflel fzándékozik világ* eleibe botsátanfa' N. GyBri R. Sz, Ekklásia* flioftani lelki Taíiitója Szerentsi Nagy Ifiváa Ur. Minthogy pedig
az e' féle munkákban , akármelly ferény utánna va-*
US járáffal és fzemes vigyázáílal is* tsupan tsak a*
maga tulajdon gondoskodáfa és ereje által, magános
fzeméiy, másoknak fegitfége nél&itU alig botsáthat
valamelly tökálletest világ' eleibe-; f Kéri azért &\
minden karban és állapotban lévő Érdemes Tudós
Közönséget * hogy ezen K92 jors törekedő hafznos
ázándékát ezen Munkának tökélletejfítésére fzólgáíó
tudósításokkal elösegélleni méltóztaflbm KezénáL
vágynak ugyan az emiitett. Tifzt; üniak a maga'
jEzor-galmafcos gyűjteményéből való és baráti által kö
zöltetett jegyzéseken . kiviÜ X) R-* P* Boranyí
Memória Hungarprum &c. a) D. D. Wefzpnmii
Sucánfta -Mtdicorwn Hung* & Transylvánitz Bio->
graphia * 3) Walafz'ky Con/pettit* ráp. Liter, iit
Hungafia. 4) Sávúts Nachrichtenvon Siebenhiirgé
C-dehrtenund ihreri Schriften* 5) HcmeriAcherfaria
de Scriptoribus Rer* Hungar* 6) Dos gelehrte Oefter*
reich, Czvuittmger és mis- nyomtatásban lévő 's erre
Szolgálható munkák ; mindazáltal mivel ezekbe is?'
fok hibák tséfztak bé, fok érdemes Tudósok kiimw
sradtak •» nénxeilyek újjubbak is lévén hogy fem bé^
mehettek volna, mások pedig hibásan iktattattak béj
azt kéri azért a? Tifztf Űr az Érdemes Tudós Kö
zönségtől, hogy az éfzre. vett és megjegyzett hi
báknak megjobbitásokról, az elmaradtaknak beikta
tásokról mékóztaflanak a* közelebb jövő S2. Jósef
napi Pefti vásárig Gyükbe tudósításokat küldeni*
Isíeve2-tefen a' moftan él6 Érdemes Tudós Auktor
üraktöi Jj$te&>; egygy kis rövid Biogvaphiájokkai
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egyetemben? nyomtatás alá. rnentt vagy meg kéz-iríst a n lévő munkájuknak feljegyzését és elküldését..
Minthogy ez a' munka Tudós Eleinknek kedves em
lékezeteket a feledékenység ellen oltalmazni, az 5
hamvaiknak tifztességet tenni, V ez által az 6' jó
peldájoknak követésére a' xnoftaniakat és ezután lejenelő maradékot felserkenteni törekedik : t-ellyes bizo
dalommal vagyon a'.T. Ur a' maga' halhatatlanságra
vágyódó,a* virftift betsüllo és. megjutalmaztató s a*
Icöz jót előmozdítani fzeretÖ Magyar Nemzetéhez*
hogy illyen nagy jóra való igyekezetében a' k é m
fegedelmet , az- azt nyújtani m d ó k , meg nem tagadják; anynyival is inkább 9 mivel azt igén ,'• hogy
a* Segítőknek hevekről érdemlett ditsérenél meg fog
emlékezni "mind elöljáró bestédében, miríd egyebütt*
Nem tsak azoknak léfzen pedig ezen Tudós* Mágyafok' Várossában* polgári, juílbk^ V kik .válaírielly
világ' eleibe botsátott irások által/zcrezrek érdemei
magoknak , hanem azoknak i s , a' kik a-3 Tudomás
nyok' és azoknak Féfzkeik aránt akármim-ódon J ó l
érdemlettek.
És minthogy-ebben'a' Városban nem
iéfzetf Nemzetre és Valláfra való tekintet 5 hanem
tökélletes Toleranüa lefzen / írem fognak hát irtózni ennek Polgári közzé ,' béirattatui akármelylyik Nemzetből és Vallásból való értelmes Tudós
Urak* Még ez az egygy kéréfe is léfzen a T . Ur
nák: A' kik túdófitáfokat rend kivűl való alkalmatos
ságokon nem tehetvén, Poflán téfzik, kivált SL te
hetősebb Uraktól azt inftálja,:" hogy méltóztafianak
Leveleiket Francon küldeni, mert fokkal kónynyebben
viíelheti egygy Közönség a' fok helyekről óMzetó*
dúlt tudofitáfoknak ebbéli terhét, hogy fem egygy8
fzoros környülálláfok kö-zÖtt lévő fzegény Prédi
kátor.
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