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TTTTol vagyon az erős Aja%? hol van fújja kesének?
J l i l Negédes és nagyra látó dorgéfe befzédének?
Miért "félt o t t ; -de hogy tudott '•'Ulifzfzé$-»feltör•••hmm ?
' H o g y m e r t , minden flrázsán által'-feaét• éjfzaka
menni? *
Es a* fok kemény fegyver kö2t nem tsak Trója falain
Által menüi j hanem magas épiíletin \ várain.
Söt magát az Iften Afzfzonyt &l~é$ le-merte venni
Templomából, 's vele által az ellenség kd'zt nienní*
Meilyet ha én el-nem mertem volna lopni Vki-liozni,
Haíztalan volt Ajáxn$k hét bika bort hordozni*
Azon éjfeaka* nyertem -én győzelmet Trója felett,
\S a* GtftögÖknek előre tsinált győzedelme lett.
S mit hánytatod boldogtalan J Diomedts Tárfkraat ?
0~is ízint úgy dítsérheti magát, mint én magamau
Az e!-lopott Palládium elég jutalom néki, *—
De vaüyon hát Te hartzoini magad állottál-é-ki ?
Tartád (mondod) Paizsodat nápiinkúrt; úgy-is kellett;
De ott volt ám a nagy ftreg mind két oldalad mel
lett ;
De én mellettem edgyedűl maga volt Diomedes >>
A* kij ha goromba volna, 's mint Te^ ollyaa ueg&tes^
Z?

•«*
i
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Ha-nem tudná*'-'hogy többet ér az ifz* mint íem rz erú ?
Hogy többet érdemel a'bolts, mint az erős vakmerő ;•
Ezt neki-is, úgy 9 -mint -neked;, lehetne kívánnia*
Kérhetné'a' máíik Ajáx* amaz ÖiZs' á á ,
Éuripilu$~h és Thoás Színt úgy Idomeríéus
•> Mergones i 's a' Kirájlymik Öttse-is Menelauss
S Ezek mind erős. Férjüak, *s nem ídfíebbel, úgy vélem
\ ' * Nálad; de még-is engednek 9s nem vonnak újat vélem*
Meg-van neked a5 nagy erőd 9 de kevés efzafleged,
Mellyet hogy én igazgaílak, erre nem nagy fzükséged.
Nem tagadom * hogy van er&d,- de efzed nints, azt
mondom 5
De bezzeg 3 jövendőkre nekem van efzem/s gondom*
Hartzolni tudfz , 's vagy-is ha kell, kardal és kézzel
kéfzfzel,
De az időt a* Királlyal mi rendellyiík-el éfzfzeh
Ha többet tefz edgy jó Vezér ezer köz katonánál,
Hogy ne érnék én g a z n á l fokkal többet, magánál*
('S ha többet tefz, ki a'hajón a? kormányt igazgarja
Mint az , a' ki izzadozva az evezőt forgatja.)
Van efzem, ha nem vagyok-is olly eröSj mint a'^barom,
9
S meg-is vallom , hogy többet ér a*fejem, mint a*
karom*
Ti-is azért y óh Fö Urak! ez jó katonátoknak
Adjátok-meg a' jutalmat régi baj-vivótoknak*
Ennyi efztendok alatt tett ennyi, fáradságomat,
Mellyek közt gyakran ki-tettem fok próbára magamat,
Gondollyátok-meg^ rs ezeknek illendő jutalmára
Adjátok t tifzteíTéget már nekem utóllyára.
Már minden dolgunknak tsak-nem a' végin vagyunk
• éppen,
.
,
Sok ellenkező Fátumot el-hárítottana izépen-
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* \S a ''mikor ? hogy meg-lehefíen venni, azt tselekedtem,
A"régen oftromlott várat ugyan akkor meg-rettem.
Moll e~ jó reménységre 's az el~romlandó Trójára ,
Es a\lnina^p meflerséggel el-lopott Minervára,
Mind arra, á5 mit még boítsen tselekedni kellene,
ionnak él-homlítására, a mi még van^ellene,
Tsafenem meg nyert fzerentsénkre ; 's valamit bátor~ -"
. •
~ ' ; ' • sággal
Nefiéz iielyrűl kell próbálni, és efzes okoffággal. )
Es mind azon Ifteneknek titkos végezéfekre ,
Mellyek még talám lehetnek nektek -ellenetekre*
'Kérlek/ mondom, benneteket jó Urak mind ezekre 9
Emlékezzetek-meg reám , 's e'tselekedetekre.
V a g y , ha nekem nem adjátok a5 fegyvert > hanem
másnak ,
Adjátok ennek — mutatván titkos hé^étPallásmk —
Meg-indáltak z FŐ rendek — itten fzenilélni lehet,
Hogy az ékefen fzólláfM a* bolts mennyire meheu
Es az erősnek fegyverét el-nem-az ei*5s-vette ,
iJánem *z, ékeííen ízólló Ülifzfzes 6 helyette,
Az pedig, ki tízzel, vállal, Hektorrzh fzembefzállott,
Moft maga indulatinak ellent fzegény nem állott,
'Sa*kín erőt íoha fenki a bartzon nem vehetett,
Meg-gyözte a' harag, '& véget áletének-is vetett.
Ki rántotta ineg-ragadván markolatját kardjának ,
Kéri-é, úgymond, Ülifzfzes mégeztet-is magának?
Ez már valóban az enyítn; ezzel élek kedvemre ,
I-k eddig máilal nem éltem magam' vefzedelmemre.
Ha eddig Trójai vérrel verekedett fegyverem,
Piroisáljon magaméval moft, moft magamba verem*
Hogy ekképpen, kiJtjáxoti gyozedélmeskedhefien,
Seaki íe, hanem egyedül maga Aj&x leheflen.
Ezt mondván, mégfoha febetnem fzenvedett mellyenekVeti kardját erejével irgalmatlan kezécek*
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De még erős keze utá-n-is. nehezen mehete,
A? kard, melíycMs tsak ugyan maga ki-uein vehete*
Hanem-i fok méreggel buzgó vére ki tafeította,
Melly ki-foly ván a* foldet-is piroflan borította.
Azon vérből pedig? inellyeí mérges fzíve ki-löve^
Hafonlatos foinü piros Hiácinth virág rióve*
Melly elofzfzör. Biáántkus vére után láttzatott*
Mellyet Féhus ollyan nevű virággá változtatott*
Melly tirágnak- levelein, két betű áj láttzatifc,
A'meUy mind a' két halálra fzépen magyaráztatik,,
Mett áj áj).* Sidcinthus keferves felelete,
Es az;^íj4x nevéne-k-is ájon vagyon kezdete.
Horváth Ad*
"»••

'"".V1.

'

«•» • • • • n » » — — f

ni.*!!

in

i,

,i

n,

„

.m,„*mm.m,vrn

TIHÁN-SÍRALMA.
' jV<ö«:' Magas hegyek^-fzelid erdők! —. Fakd&an*
TTMfz-é még fzépTihan Vára? — Óh ja)! tsak addig
JRUt
.. ...
élek,
Míg itt nem hagy nemíbkára,ez útnak indult Lélek —
Meg-hal-é hát Tifcan Vára? — meg —- meg-lelketlenedik ^
Tiz nap az élet 3 halálra hív a tizen-egyedik.
Ha a' Lélek i a' Fo Papem belőlem el-kohtfzik;
A' le&fz az én végső rtapoin; 's kedvem gyáfzba
öltözik.
O % Lélek, addig élek 9 míg 6 engem"Lelkesít^
'S már nem élek> mert e'Létek itt hadgya lzerelinesit.
Ez a kit Lelkemnek vélek , valóban ollyan vaja,
Mint edgy éggd frigyes Lélek, mint edgy Iftea A»*
gyala.
A* Léleknek mntsen tefte* ennek niots teftiség«?
A\ Lilék javát kerafte^ a^yólt gyönyörűsége*
LdH vala bívatala 9 £<?/££ Papság Papsága.
Jbe/ta teftben Lelki vala a' rinus' valósága.
Ö volt
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O vált Ze7íeKlaftromomnak,meUy vtflt nyugovó hellyé*
De kedves Szarándokomnak Jki-tolt már az ideje*
Szegényimnek Lelke vala, Ö Tartott* Lelkeket
Bennek: de Tihan* Angyala el-haggya már ezeked
Lelke volt Pap Tárfainak j. '& Lelkek' gyönyörűsége
Volt,' e* kegyes Atyafinak vélek volt edgyeíTége*
Ez jó Lélek az ífteni Lelket a' fzent féregben
Meg-nem fzűnt dítsoiteni valóságban 's Lélekben—•
Hlyen Atya kvízül útnak, illyen Lélek költözik,
'S már Fiai mire jutnak ? —• Tihan gyáfzba öltözik —
Édes Atyám] Izraelnek fzekere ?s lovagjai!
Illy kegyes Atyát hol kinek a5 Próféták' Fiai?
A* kik Attyoknak tartották', már árván kefergrenefr,
O h , de ez árván hagyattak már hova lejéndenek?
Lefzfz-é TihanyDH ezután annyi ííren' áldáfa ?
A* mennyit vont maga után a7 kbgyes Illyés' 'mafla.
Marad-é Klizéufla ? ki keferü vizemet
Edesíttfe, ésle-mofTaOrtzámróI könyveimet?
Ah qem — hát Atyáskodáfod1 kezét míg tsokoJgaeom,
Tíbkoíora — és el-váláfod mind örökké siratom.
Jer velem Somogy! Könyvezni; és ekbózzad jaj-fzómat.
Hadd tudja jól meg-érzeni hiv Atyám, síralmomau
Mond könyvezve velem edgyűtt; Somogy-is sírhat —
"sírhat*
Somogy '* Tiban gyáfeosverfet edgy másnak írhat —é
írhat*
El-mégy Atyám; mégy Fo Papom ; mégy Angyalom
— Angijülom;
Mégy, és az én bútsűzáfomtsak síralom — slfalom*
Tettzettlften&ek. -—. hát ífteo* hírével mennyen • -*.
mennyen:
hegy áldott kegyes Fö Papom FÖkíun és mennyen
— mennyen.
Irta Füreden" 1. $unii9 a "Djtcxttoűns Terminus döti thtn*
tdgy n$pp*l Horváth AMm* '
' "•
Ugyan
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l)'gyan, azon Tihanyi Elaílromrdl írta ez előtt kevés híjján öt
-' Hónappal Tihanban , az alatt, míg a' F. Királyi Parancso
lat el-olvafratqtt, ugyan ezen vers író mint jó fzomfz£-q.
II. Jau. 1787- ezeket.
iVota: O ine mocílnm Bellograduui.
(f^h
siralmas Tihan* Vára! Oh. fö'omoní íféndeíTég n
^LJ* Mellyben volt hajdan tsudára A oáráli- édgyefleg
KlaAronípd,niagánoflággl, javad,másrafzaltjófzággá
L e t t , óh kemény békeíleg!
: "" ' ' "
Míkof .c?nek fzoval, langs?!, Ama* lelki áldozat
Somogj'bűl vifzfza vert hangái Hangzik a3 ízent
boltozat 5
Melíyre nioft az Orfzág' Áttya ? Utolsó pára'ntsolatja
Bétsbol új fíkhót hozat. ' . t . * *
A' miből kegyes Fö Papod Számos fáeg&ríyítáplála ft
Abból e*"fzbmoni napod Vallás^erfzénVt tsrnála.
Engedj; máfok-is ehgjpdfiek É\ ÍZehiCfeUkenéttQt";

*•*** •'; •;;' teafiqk*;::

•

Mert hatalom van 'nila."
Engedj óh víz koztt épült fold, Földünk Fejedelmének;,
Mar a' máíbdik téli-zÖtd Fo Papod' Ofz Fejének
Elég: ''smígjez el-érkezétt 5 Lám máfödízor adott
kezet l "
Már ^ fzeni Benedekjének, — .
Válé hát fzeiit Papi féreg! Válé boldog tirfaságí
Im'éi-multodon ^efereg^' (ryáfzol mincten mulatság,
Jtöojryeznek Tihan* hértzei. Nyögnek Balaton' vizei,
Oízlik minden vígafFág.
Moft a* vfeeknek Iftene A'Tengeri Nimfákkal
* Gyáfzbs énekkel zengene , 'S fekete tintorpákkal
Szűrné favanyű forrását,* Ha látnáTinán'sírását
Küízkc^ni a' próbákkal,
Válé óh jó lelkű Fo Pap! Válé btfldog lelkeddel,
Boldog voltál, hát mai nap A' bal íoríbt fzenvedd-e],
Tudom: Te meg-eíégett^I Sorfodda^'skedyeílé.lettél
. :^
*r '
' A
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A1 'SÍ Pataki Másaknak fzokott Exámenjekré
hívja a ^ál-tévőket JBáy Faiay Andrási
n p i , kik a? köz-jónak gondját' /vifelítek ^
JL
E S ÓZ azzal járó terhet emelitek ^
Közéig, 's távÖl lévő minden '...Uraságok ;"'.'.•'Atyák > édes Anyák, és íb méltóságok*
íiízteletes tudós Ejgyh.ázi_ Férjfiak5
*S minden rendű., ?s rangú igaz Hazafiak?
Et'leli mar Ceres e'i-vetett búzáját,
'S az áratásra-is kéfzíti "kaízájác.
A* fzántój és vet6 fziv fzakadva várja 4
Hogy ismét meg-teijen üres biizancárja.
En> ba meg-gondolőní a"' jó Tanítókat 9
. t;gy tartom $ mint ugyan annyi foldízántokái;
1 Tsak hogy itten nem fold? a* mi muuk ál tátik $
Hanem gyenge elme, 's az palléroztatik.
A' mag, az líreni 's világi b&ltsefleg ,
Az ezekben való öregbedés a' vég,
itten ; efzfzel jfzántnak, hém pedig ekével,
'S a* nagy elme bánik z gyengébb elmével*
A* Tanító 5 és a' magot vető örül»
Ha nmnkájok bérit láttyá'k magok körűi.
Még illy edgyezés-is vagyon e kettőben ?
Hogy az aratáíbk efik edgy idöbeu,
1 ' fzerént, ha Ceres fog-aratásához;
Minerva-is hozzá kezd az éfz-nniftráhosöEnnek moít-is ollyan terminuft tevének,
A5 köz ját vállakon hordó tifztés Vének ^
Hogy jovo Július nyól'tzadik napjára ^
Kiki kéfzen légyen a* fzokott próbára..-'
. Ha azért akarják tneg-tudni a' Vének %
Hogy a mi Miísáink"' mire mehetnének^-
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Gyűljenek Patakra a' rendelt időre 9
'3 vegyék az ott lévő ifjakat kérdőre.
En a7 felöl bátran parolázni merek.
Hogy kéfzen lefzfz mind a' deák, mind a" gyerek*
Edgy fogja az írás értelmét kurkáfzni,
Más a' terméfzetnek mellyen fog-butykáfzni.
Máfok emlegetni fognak olly dolgokat* *****
Mellyek híresítik a* volt Királyokat.
Máfok nyelve 'Sidó, 's görög nyelven pereg,
- A' der, die^ djfi^ dér dúr közt mondja más féreg:,
De nem elég pennám a' le-írására,
Annak, ja' mi kéfzült a' meg-írt muftrára.
Leg-jobb lefzfz Patakra gyűlnie mindennek,
A* ki halgatója akar lenni ennek*

Chriflián Kleift nírntt verfeibül fordítás. Edgy
tsillagotvisgálónak
gondolkodáji.

boros

$> mint látom 0 forog e' föld' karikája ,
JLJL Hogy hát kételkedjem, nints okom reája ^
Helyes Eoperniknek már a* Syílemáj-a 5
Hibázik, a kinek azt gyalázza fzája*
iíem feíbázik pedig, a* ki azt állíttya *
Mivel a' terméfzet ugyan azt taníttya.
Mind a? két izemem-is azt meg-bizonyíttya ,
\Mert a' ház-is magát velem fel-fbxdíttya.
Hanem azt felette bámulva tsudálom,
Hogy ja' napot akar -miképpen visgálom,
Még-is azt fzüntelen kettőnek találom;
Ezen tsudálkozsin* ezt nemt fuptrálonu
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