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Kők Bétsbcn 24* Máru 1787*
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T. Horváth Ádám Ur Tádójitása.
TSjfgy Magyar RönyvetsUvú akarok kedveskedj
&ld a Hazának. Szándékomnak i s ígéretemnek hafz*
íios vagy haízotttalan voltáról az ítélet tételt tfak azok
ra bkom, a' kik édes Hazájokat *s nyelveket fzeretik, és annak előmenetelét munkálódjak, a* mint
hogy ezen Tudófitásom is, tfek azoknak IzólU Az
volt fel-tett tzélom, hogy elébb a nevezeteffebb Gö
rög 9 és Deák Poétákat/s különöjFen Fir$ilius Eneh*
sít adjam kezébe a Hazának Magyar versekbea. D©
ineg vallom, hogy irigyleuein Voltémuk és más ide*
gen neiízét-beli Poétáknak; hogy ollyau ditfÖ mün*
kákaf tudnak irni, a* mellyekntk fordításokkal nagy
tudományú Hsza-fiak vefzSdnek; de irigy lettem a'kulso Nemzetbeli nagy Embereknek Hérofoknak is; hogy
mig azoknak jeles vifelt dolgaikat bámuilya a* Magyar*
a' maga vitéz Eleinek érdemeirül majd el is felejtke*
zik. Szégyenlettem iitollyára azt is 5 hogy a* fok,i
valóba érdemes forditáfok mellett alig látni a* Ma« !
gyárnak maga elméje* fzülemennyét > edgyet ketföt®
Jóllehet' hát énig fzépnek tartom, és mintegy ditfek-*
fzem xöágamban, mikor fok Frantziiál jól tudó Ma*
gyarok 5 fellyebb betsű.lik a* Magyar HenriáJI $ min?
a Frantzot, de meg vallom; hogy még fzebbnek tarn
tanáni,líá a Frantz Magyar munkát fordítana maga,
nyelvére. Ezt ugysu* a' magam munkájáról vakmerő
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fégnek tartanám igérni, mikor el hifzem azt, hogy én
Voltérhez képeíl tsak á-b-cés gyermek vagyok: de
ván reményfégeni; hogy ha Pán meg gySzi is é'fzefcény Titirufi hangái, lefz ollyan felféges Matériája
énekemnek* hogy nem ífak a'Hazafi és igy fzemélyválogato biró tefzen rála jó itéiettt $ hanem Vir
sliimként Ecloga IV. v* ^8*
Pan etiam Arcadia mecum si ^fudice certet
Pan etiam Arcadia dicet se jfudice viftumé
Ha hát egyéb dztfekedése nem lefz is fzegény ínufíkátskámnak annál* hogy Magyar Hifloriát irok; nem
fog ta3ám érte meg itélni Kedves Hazám,hogy élőre
fel ditsekfzem vele, -— Tudofitásomat pedig nem
$zért botfatom előre, hogy elofixetéít kérjek; mert
tudom, hogy ha &' nagy Tudomínyú* és már a* Hazátúl fokát érdemlett Pétzeli Jófef Úvf kéntelen volt
inaga, koltfégénn nyomtattatni ki, a közönféges hafzonra ízolgíló könyvet; Jbizony én fem leérték oh
lyan fzerentfes a9 Hazában? mint volt Pop Angliában*
Hanem mivel a3 többek közt íiekem fem fizettek fo. ha vers fzámra a'Poéíifoinért, mint Virgiliu$nák;én«
is örömeit fzeretem előre meg tudni a* moíl emii
tett Magyar Author példája fzerént: frillyen kedvel
fogja venni tsekélly munkátskámat a Haza , és hányann lefznek a' kik fzeretni fogják olvasni az én Ma
gyar Hunyadimat9&z az, ama Hajdani Magyar véáér
•Hunyadi jfános éltének egy darabját* mellyet a'
Virgilius Eneijfe formájára Magyar vériekben irék,
mert ez az az egy Magyar Konyvetsíe^ a* mellyen
kezdettem Tudofitásomat.
En 2L könyvet magam k&ltfégéit ki nyomtatta*
. rom; — Az érdemes Közönségtől tfak azt kérem $
hogy a kik magoknak kivannak ollyan könyve^ en
gemet akar Poftán? akar más modcíal tudoüttsanak a*
.
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j * jBvb Jóseí napi Peítí váíárig , Bogy tudhattam men«
tiyí-léfzeo fzükféges — tfák hogy neveiket tizen 9
lufzan, vagy ahol közel egymáshoz többen is vágynak, egy Levélbe snéltctetaílanak tenni 7 hogy nékeift
jf Pofta7 költségem kevefebb légyen, ('s ugyan azon
ievélben a* mi leg alkalmatoflabb módot találnak a*
kőnyvcknck-is által fzállitáfábán f adják tudtomra)
Vagyon mindazáltal bizodalmam némelly érdemes
estoeíos Uraimhoz 9 a* kiket ha fognak tuddfitani a$
jtónyv árát'ajánló Urak 9s Afzfzonyfágok, nem fogják
neheztelni azt % kis alkalmatlanfágot9 ésnékqnu. .V
nekik által küldött neveket egy tsomóba meg küldik?
én pedig af Pofía4c5itféget azon jó Uraimnak megfizet
tem: Ezek tehát azon Urak* neveik*
Bétshen Szatsvai Sándor Ur5 Magyar Ujfág4ró.
Gyérben Szerentfi Nagy István Ur, Ref. Prédikátor*
Kpináromban Pétzeli Jáfef Űr, Ref. Prédikátor.
"PéjítelSzombathi JofefUrf Orvos Doktor, és Szombar
thi Sámuel Űr.
,
Debretzenben a'Ref, Kolleg?iomnak érdemes Séníora.
Egerben Az itt lévő K. Poíla Merter, T. Söter An
tal Ur, és Gyalagai IgnázUr, Könyvkötő/
Eperjefen Koller Gottfried Űr, ^Önyvkötö.
Efztergomban Katona Iftván Űr, ProfeíTor9 és áz
ott lakó Könyvkötő". •
Kafsán Szabó Dávid Úr, az Akadémiában Prafeűor^
és Makiári János Űr, Ref. Prédikátor.
Ketshméten Veresmarti János llr ? Könyvkötő.
Kóruson Medgyeíi" Pál Űr, a Rqf. Gymnáfiumsiak
Profeííora*
Lofontzon Kún Ferentz Űr«> Könyvkötő.
Lótsén Oöerlám Éfraim Űr5 Német nyelv Tanító.
Miskóltzon Molnár Sigmcnd Űr , Eönyvköí®, és
Nemzetes Mezei Jdsef'Ur-Sénátoiv
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Tofonyhan V&er Simon Páter Ür, Typograptog.
Vefzprémben Györfi Jofef Ur.
. '''
Páppn 'Sóldos György Ur,
Erdéllyhen,
Kolosvárt a' Ref. Kol. fiiblio Thekárinfla..
Enyeden'T. Galambos Mihálly Úr, Profeffor
Közép-Ajtán T. BenkS Jósef Úr, Prédikátor. *
Maros Fáfárkellyen A' Réf. Kollégiumnak BibliÓtbécáriuűa, és FÓ-Tifzt, Szegedi György Úr 9
Plébánus,
Kdrolly-Fej érváron Nem. Gábri Jö*sef Úr, Profeffor.
Tordán T. T. Gyöngyöt] Úr.
- •&. Udvarhelyt A' N. Ref. Gymnáfmm'. érd. Profeflora S á j Ur.
Ha kik pedig 5 z esmeroffelb Urak közzüi vagyfiak ollyan bizodalommal, hogy pénzeket nem féltik
Ki adni addig is , roig *' könyvet látnák, azok mélttíztaflanak azt le tenni Peftenn a' jövÖ Jofef napi,
es Győrben a jövő Április elején esendő Orfzágos
Váfarok alkalaatoflagával, S6t ha munkámnak valaKelly nagyobb tehetfegi'i Metzénáffa találkozik, vagy
akarmelly köny T-árosUramnak maga kÖltfégén ki nyom
tattatni tettzik , én azt is meg köfzönöm , mert ne
kem nem a' nyerefég ebben a* tzélom,, hanem a'fok
tekintetben gondoltatható kozö'isígges. jónak el6 moz
dítása, a minthogy,
,

• Mivel én a' Könyv nyomtattatáít mégnemprö'baltam, és így az arra tejendÖ köhféget is nem tud
hatom, az előre fizetett ajánló üraJt'fegitfégií is tfak
a könyvnek, a' moítanfág ki jönni fzokort űj köny
vekkel , s nevezetefsen a' Magyar Henriájfal öfzve
hasonlított nagyrágábo* kel.l fzabnom, mellyfzerént '
en a Magyar Hunyadién, egy e g y darabért harfflWtz hat Krajtzárt váróit
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Mivel pedig a* fökKortsmakÖzöt minden jó.bor*
aak fzukféges a'tzégér; ámbár az egéfz munkának
Kompozitzionak minémíifége riz tizenfeét versbul ki
Bem íul ; mindazáltal id€ irofe egynehány verset
például. Az elsh Konyvbül; Minei-utánna ay Rigó
mezei hartzot kovet'ú éjtfzaMn^ fivatag erdghmté*
velygett válna Hunyadi.
Egyfzer nagy unalma' vigafztafására-,
Megritkul a* felleg hajnaf iiafadtára,
L e - ízáll — tekint az Ég* pirosló farkára /
A' Ló fem birfa már tovább fzegény pára.
Meg fogja' fék* fzárát* vezeti tsendeíTen y
Széllyel visgáíodik 5 hogy útra íellieíle» 5
Egy pufzta gyalog út íittzik fetétefen ^
Melly egy forrás vizre vezet egyeneíen».
Meg-áll, kortíí nézi Hunyadi a Kárát y
Annál a* mellyen jött* jártabb ótar kutató
Kettőt talál jó tört,, de tsak gyalog utat ^
Az egyik a* Rigó mezejére matat.
Máfik tekerülve megy égy Hegy* allyának:
Ezt vélte a* Vezér bujáosó uttyának >•
De jobbnak ítélte (fékjét a* Lovának
El-vetvén) a* hegyről meg nézni magának.
Munkával a* bSrttve mig fel Éapafzkodik,..
Az alatt a' Napis ki-világofodik.
Rá tekint Hunyadi —- nagyot foháfzkodik, —
Keferves nap / h a t h a t lefzfz a' máíbdik?
Széllyel néz •—ugyláttya^ hogy a' moíl nevezett
Tört át ? alig ha nem Sofiába vezet.
De jaj / a* tegnapról ha meg emlékezett
Sofiais néki keferves nevezet.
Alig mér rá nézni Bulgár Orfzágára*
Az hm üldöző Török' birtokára,
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'S vifzfza vévén uttyát a' Hegy* oldalába»/
I n d í l az elhagyott" forrás* viz' partyára.
Le é r , de jó Lovát nyújtózva találjad
Mivel fokát izzadt *s fáradt paripája
Vagy a' hideg vizböl jól véve hozzája.;
%ragy fáradtság miatt kifogyott párája,
Visgállya az eret fél-hóit marhájába,
Serkenti lágy-meleg vérit; de hijjába* w
'Vajha még társ lennél tsak egy éjtfzakába
Számkivetett Urad' bolygó bujdoftába*
Le-ül a* viz mellett könyökét térdére
Tévén le gorbefzti fejét tenyerére, —
Széllyel néz fehajtva az ég négy réfzére ?
3
S illyen panafzokra fakada végtére:
Ab Egek I d é l , éjfzak, Nap-nyugot» Nap-ltetetf : ~ Ha van még nállatok egy ollyan fzegelet j /
A ' h o l pihenhetlek egy órát vagy felet,
Hadd végezzem-el azt e' viz-forrás feletu
Há boldog időket várhat még életem*
Szerentsétlenségem9 itt el hadd temetem.
Ha pedig kinomnial ma el- végeztetem*
lílent Js a 5 Hazámat moft majd megkövetem,
Hullás álmos fzemem fcapora könyveket a
Mellyek e' tifztaviz tsergedezéseket
• kavarván adjanak j ó , vagy .refzfz jeleket*
Jót reményljek - e9 még? vagy nehezebbeket?
Fellegzik ujjomian — es minek a' jele ?
Ah ha e lefzfz éltem5 utálsó reggele í
'
Uláfzlónak mivel köfzönnyek ? ezel-e?
Hogy néki a Török Ö&lopot emele.
Ofzlopot — Várnánál ~ de ez egy Vezérnek,.
A' kitol ott minden tsepp vért elp kérnek
Nem elég; — de kivált ízégyen Nemes Vérnek .
Ha engem' a' firba nem faartzról kiférnek*
Ö
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Ö Király* ~ Ö Gyermek 9 — Ö beteg létére^
Élete vefztével tört ellenfégére ; —
jimurate/ feje volna ennek bére —
'S lm én igy bujkálok Hazám* fzégyen&e'
Jer hát e járt úton Lelkem ! utoljára j
A* Riga Völgyéről ditsöfieg halmára-»
Szabjunk éles fzabját gyilkolom5 nyakára J
Vagy nyerjünk ofzlopot Uláfzló módjára^
Hova mégy? kire tötfz Vitéz ! olly tüzeflen ? s a ft

Jófef

Nap,

Mejjem ezüft oltár, mellyen valahol pihen és jár #
Vefta tüzét emelem ? fzuntelen égve lelem.Szivem ez oltárról kegyes áldozata tüzet árui
.Rejtekeit leg elöl^ birja Királya belöL
Hüvely az én ízi vem bele vont Nagy ^ófef azivem^
Ot közepén vifeíem, s hordom örökre velem.
Látod e* edgy Jobbágy koronázott főre miként vágy
Mint dobog égve belől fzive Királya felöU
Jól tefzed én fzivem lefeel igy tifetedbe te hivemv^-—
Mellyed* ballya felöl Jófefet ird-Ie belöU
Mefterfége felett valamit ha ki-mettzeni kellet
Myrorrnak 3 fedelet tart vala titka felett*
Neití tuda mit kéfsel ki-faragni* tsak egybe fedéfseL
Érte meg a tfuda kéz* Nagy titok! arra fenéz.
Mettzeni tudó kéz vagyon itt is az 5 a s kire bár nézz
El-dülfz költfönözött virtufa? fénye között*
Fedd-be tehát jobb léfz $ fok nz &s mibe? fogni mer egy

éfej,
Rentzéíed erre kevés ? bár tüzed érte heves.
Bár be-fedém, még-is ragyog* im neki fénylik az égö"
Mennyei jufsa jelül ? tifzteli Napja felüL
Tárfadat ismered Fébus9*s magad ennek ígéred •
Járj vele xiLg tüzed égj igy dörög a* Magyar ég*
. . , : •
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^ó/y 7 aloí fénylik , de kegyes Jobbágyi reménylik 9
Hogy mikor Égbe kenil , a' Nap alatta derűi*. "'
-'.
jófej előtt kávék fejeket meg-alázva le-tévék9
Me&ize nyomodba ki-álj ennek előtte Király*
Hiribe vett'réfzetDéíj Nap-kelet, Efzak 5 Enyéfzet
. Sándor aludj* Magyar ég Jóiefe Napnak elég.
^efia ha- böltseíTég kel 5 3?ö/e/ az^áta kegye/lég
Nyertes az a' nyomorált a' ki Nevére fzoráít*
jójef előtt kedves JobbágyD kinek a9 fzeme nedves * .
A' fzeretet' kötele azt közösíti vele
Virtuía már régen ragyog úgy 9 mint a* Nap az égett*
sfój'ejl ez 2! nevezet tfillaga»3étsbe vezet9
Böltsek ezen jelnek vezetéfén. Székire lelnek Már hány Nap-keletet 'SSmolya földre le-tett.
Retteg a Holáizimer, Magyar Égre ki-tettzeni nem mer*
Frigyet költfönözott fz'arva' fetéttye között*
Ó Maradék ennek ha beléd fdgárai""ipenfiap"^--——....
Példa gyanánt tegyed öt a* Fejedelmek elöt,t,
Sziv te ne légy fofvény öt áldani, Bölts ez az öfvény .. .
jobbra vezérel elé az Haza hafzna felé*
Béts líuitac e főben Salamont értelmes erőben
Vaa ki beízéll Magyarul benne vitézi kárál.
Nemzetek itt jönnek 0 fejeket meg-alázva köfzonnek
£i Salamon* fejed ez. O Magyar a ki fedez*
fi! Magyar E"g 2eng, reng 9 Duna zug 5 Béts lö\
BadcLj Györtfeng
Más Angyalt nem lerefzt áldani kéri meg ezt. J o M 1 Eget győztél* Nagy erö! már Népet előztél*
Bízzatok óh Magyarok, ritka vitézi, kato'í*
Á3j-ki vitéz vafsal fedezett Magyar egy Ha'íia SafsaL
Csirke ne félly ? fedélül van Safi tolla felül.

Ina a S» Pataki R. Koliégyiömban Jr* $6*
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