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Kőít Bétsben ix. Novemberben 1787^

-*f Üe'tri Magyar Mufahoz.
Füredrül
Novemberben. 1787*

3fdik

1% /ü ivei a foröitáfokrál befzéigetS Magyar Mnfa ,
JLVjL azt az én ígéretemet, riiellyet a' Virgilius Eöeifssrul tettem, d l y a n forma fzókkal tette ki meU
lyekbul éfzré vehettsm, hogy az én ígéretein adosfággá v á l t ; jdl-Iehet abbdl hogy minekelőtte még a*
négy forú verfékSe lett fordittáír látta volna, már-is
károllya, hogy két farkakba nem fordítottam; kön
nyen gyanakodhattam, hogy fokán fogják az én mun
kámat fetét ejtfzaka nézni: a- mikor a Magyar példa
befzéd fzerént a Fejér tehén-is fekete ; mindazáltal
azokbíü a' mellyek kéfzen vágynak kó'zönfégefsé tefzek edgy-néhányat, még pedig a i Eneis* első Köny
vének ugyan' azt a' réfzét j méllyet á\ Magyar Műfa
markét forá Verfekben kUdött 17-dik Octobérben:
nem azért mintha a magamét azoknál •fzebbiteném j
mert én igazáti vallom , hogy iiefeem azon 8a cíik
Müsában való fordítás igen tetzík; Ijanent tsak-ázérti
hogy ki-tefsék, hogy V négy íbrú Versben való fom
íitás-ts íehet fzínt oilyaa érthetS mint amaz; hogy
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pedig nehezebb; a* való. y de azért engem fenki fem
fog fajtiálni: a* Másának a' forditáíbkriíl ki-adott törTényeire már kés& vigyáznom »-mert régen kéfz af
mit ki adok, régi igéretemnek-is negyed réfzenkénfc
eleget fogok tenni^ ha jobban rá érek; d e . a ' m e l l y
©egyed réfz rooft'kéfzen van," nem edgymás után következik; kéfzen van tudi illik az elsÖ, rnáfodik, és
hatodik Könyv.

A mofi igért egynéhány Vtrs tehát igy vagyon*

M

ég Sziciliáibúl alig indáiénak
Vigann a' vitorlát tsendes fzél fujtanak
Erefztvén, Vrz ízűién* a' hajó Órának
Rezes bórítáfi jókat bafitának !
Már Junó vifelvén meg-ÖrökösödÖtt
'
\ Sebet a' ízivében ? ekképpen küfzködött
Magában ; En lefzek tehát meg győződött ?
'S nem ni egyen úgy véghez dolgóni ^ mint kez
dődött.
S nem tudok Trójai Király ellen alpi ?
j Hogy Olafz Orfzágban meg-ne tudjon fzálni
'S tiltják h végzéfek dolgom' jóra v á l n i ? —
*S hát — énnálom Pallás többet tud tsinálni ?
Pallás 2L Görögök' hajóa Seregértek
Tüzet vetett: kik mind a' vizbe vefzének
\S az Ojleus Ajáks fertehnefségének
Büntetéfíj 's bűne' bérivé levének*
Pallás Jupitertűi febes menyköveket
N y e r t , ' s a ' fellégekbíil le-fzórván ezeket;
Széllyel ront fok hajót | bajos Seregeket 9
Fel
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Fel forgatta fóéllel a* nagy tengereket*
Amazt f míg a* folytós lángot lehellette ,
Mikor már menykö'vel lelkét ki-kergette';'
Vízi zűrzavarba belé keren^ette
*S edgy hegyes kft-fzikla éléhez ütette.
'S hát nekem 7 kit az ég Királyi Felféggel
Tifztel ? és a* kivel él mint Peleféggel
Teftvérem Jupiter ; eddig 's illy refzfz véggel
Kell e' hadakoznom tsak edgy Nemzetiséggel*
*S hat Iefzfz e' ezután tsak e g y ? ki engemet
Mint Iíteat imádjon 5 és tiszteletemet
Meg-adja, *s keresvén fok fzentelt helyimet
Várja oltáromra! Szent fegedelmemet.
Illyeneket lángal lobogó fzívére
Forralván, Eolis' fúflas fzigetjére
E l m e g y , ama fzélvefz hazája helyére*
Hol fok fzél háborog egy-más ellenére*,
A* Király Eolus birja mind ejseket,
Temérdek barlangban tartja Seregjeket 9
r ,
Békónn az egymáfsal küfzködp fzeleket
*S tömlöezben a' zúgva morgó fzél-vefzeket*
Azok nagy zugáfsal jelentvén mérgeket QL)
El-járnak a5 hegyben miden fzegleteket,
Eolus a' Várban fent-űl — a' fzeleket
Bírja, 's pálczájával lafsitja nefzeket.
Mert ha mint-egy zabián nem tartattatnának*
Eget földet tengert öfzve rontanának,
*S mindent a' mit elöl utói találnának
Q q q q .2
Ase
(a.) A* mint a*'két íbrú végezet kevés, a' négy elég, ugy
az fok ha valahol nyólcz for egyaránt talál végezödni-, és
-egy kitsinyt izetien, de már meg van; moft nem tehe
tek róiia,*
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Az élterS égen fzéllyel hurczolnának,
EtniI nr r ván letét barlang' üregébe
Zárta-bé '$ nagy terhet tett a* tetejébe
Jupiter, hogy fok hegy zárná és fedné-be*
Hogy kárt ne tegyenek fold" kerekíégébe,
SSt Kiráfyt-is rendelt igazgatáfokra,
Hogy vigyázzon rendes törvénnyel azokra f
*S várván az adandó parantsolatokra
, Tiltsa, vagy erefzfze fzabadabb fzájokra.'
Ebez megy hát Jur.o, $ így kezd könyörgeni
Eole (Jnpiter 5s az egek Ifteni
Rád bízták a- tengert vagy tsendefiteni
• "Vagy fzélvefzek által zúgni fegíteni)
Egy nép, kikkel é n , *s kik velem ellenkeznek,.
Tnfczia tengerén ellenein eveznek,
Lácziambtfl Tróját tenni igyekeznek,
*S bomlott házaiknak ij beílyetfzereznek.
Kemény fzái-véizekkel inditrs nagy habokat, '
SííUyefzá és a' vi/.be merítsd hajrfjúkat,
Vagy pedig föaggasd-el egy-mástól a z o k a t r "
'S feőrdízéüyel a' izélés tengeren magokat.
Szép teűti Nimfáim vágynak tizen-négyea 5
A ' k i k közt -válafztáft bár akárki tegyen
. Dejopéja legszebb; a* ki tiéd légyen,•S föga^pia hogy, hozzád Felefégul mégyen.
?
S ha tselekfzel értem illy kedves dolgokat , '
Megörököfitem én Házáfságtokat,
Hogy te-veled éllyen örökös n a p o k a t , . . ' . .
Es f Űllyön Férjének fpk fzép magzatokat,
így felel Eolus akarván fzólgálni j
Te dolgod királyné a?t jól meg vjsgálni,
Hogy a? miket kivánfz mire fognak válni ? ' .

ti ekem 3 ha parantsolfz illendő helyt ifal
* '" • T *
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Te meg-tarthadt tiekély Uralkodáfomat,
Te meg-engefztelhetd Férjed* Királyomat;
ll-vehetd ? 's mcg-tarthatd Iíteni rangomat,
'S a* fzelekenn valá minden hatalmomat.'
Szavait végezvén hegyes pálczájával (b.)
Ajtét nyit az üres hegyen; tsóppftjával
Rohannak a fzelek barlang* meg-nyijtával
'S borzaf7tják a' íoldet zűrzavar lármával.
Meg-fekfzi a" tengert a' Izél 's ifeonyitja 3
Délrúl *s Nap-kelerrűl egyfzemnind indítja
Futtát, AfriKus-is femmit íem tágítja.
'S fok fzélvefzes habbal a* partot borítja*
Hangzik az emberek' jajos kiáltífa
Harfog a fok vaííag kötél* tsikorgáfa 5
El-fogia a' felbök öfzve tódálá'ía
K napot 's az eget, hogy fénlíi fe Iáfsa«
Meg vakultak minden Trójai Seregek ,
Mert éjjelt mutatnak a\ fetét feliegek;
Zugnak a meny kővel elegy fergetegek
. Szapora tüzekkel tfillognak az egek/
Minden halált mutat* minden véfztit várja,
Eneás Ragjait a* hideg el-járja as a' t.

\

En ennél jobban már alig tudnám Virgiliuít for
dítani két farkú Verfekben-is, mert itt nem a'Vers tsiuáíás , hanein maga a5, fordítás, nehéz. Vajha ezen
én négy főni Verfeim lehetnének már azok, a* mellyek az 5 nemeket azon bal ítélet alól felszabadíta
nák 9 melly-fzeréat ennek gyijtlöloi bántáa-nélkul el
ljem
(b,) Seryiiis-is alig ha igy nem értette: mert ezen Yetfet haíbnlitja amahoz: In latus ihque-ftri Curvaw vompaginis
alvum cotitorfit.
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nem mehaínek mellette, vagy tálára tsak én magam
vagyok az» a* ki miatt ezeket nem betsűlik ? avagy
tsak'tudom/azt» hogy kevefebbén irunk íllyeneket,
mint a' mennyin törekednek ellenek ; ugy hogy én
ke'nteíen vagyok minden levél zörgésre tolvajt kiálta
ni, és minden Hunyadi nevet alkalinatoftágűl venni
fel a' Vériek' ezen nemének oltalmazására, éu ugyaa
a' Forditáfokrűl befzélgeto Musátúl elÖ hozatott Ifjú
Poétának a* mint tudtam feleltem; úgy hifzera, hogy
vele meg-is békéltem , 's mentegettem kfjzelebb ép
pen e2í>is , mert az Poéta, a* maga* hozzám kűldő'tt
levelében-is tsak nem hafonló ki-raondáíokkal adá e16 ezt a'fzemre vetéft (Be furtsa a* Világi) moft
hát-magamat'nem-is mentegetem* mivel az elten móriclás-is meg-Vau tiltva; de égy-is mutatják azon Mik
fának egy-néhány forai, hogy valamely nagy Ember
irta: hanem egyenes fzivüfégemnek ki-jelenteiére ide
írom egynéhány fotómat5 meílyekkel az ugy neve
zett líju Poétának kúlá'óct válafzomat ki-tóidottam?
tudni-üJlik: —
Ha már elore-is meg-bötlott útjában levelem;
gyanakfzom , 's tán nem-is hijjíban gyanakfzom ;
hogy a' melly Sáfrányt viíz magában , tö'rok-borsá
válik barátom' órában. —• No — de a' Pindusra Fébus azért hív e ? hogy új huzáft fzűljöa ez barátság'
mivé: Oh bizony akárkit nevetésre hiv e* mikor egyPiáft bántja a^MáaáV két hive ~ Nem , s 6 t \uzgo
harczai 's nem nevetségefsel fzívem I Kedvefedért
tís febbe •> s6t efs-el — Moft, moft, Statiráért viv
Orondatefsel Ártakfzerkfzes, a* hív teftvér a* Jegyesfel# _ A' mi fzerelmeíink a' PinduY Szüzei ? És
hogy mi o nekik hív fzetelmefei lehefsünk v ©Hyaaok kettőnk levelei 5 ráíot a2 Afzfzony-féítok ellen-
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iezéíei, — Hibázok, mert vétkünk másképjHs ment
hető — Egy a* Sziíz ~ (5s minket egy-fonnán fzeret o r Külömbö'z időre ez a* két fzet*t6 — 'S úgy
bánunk e' fél-öfz Másával hihető: hogy egyik fekete
„„baj fzálát fzagatja; A' máíik a* haja' ofzit írtogatja ;
hogy ollyan lehefsen e' Szűz ábrázatja, mint magát
mindenik ellen-társ mutatja. — De ne —^ jdbb feke
tét az öfzre rfggatni 9 mint Öfzit fzegénynek töböl
ki-fzaggatni , Jobb nékünk a'.Mását egj r ütt tsokolgatni, mint néki miattunk kopaíz@n ÍLagyatni,

Toldalékul légyen e fzomorú Ének. Nohai TI
G. Anyós Fal lafsú Márfsa
Nótájára.
^ r víz mádra fzemeímbSl * nedves fzemeimbSl
jClk, folynak alá könyveim;
Apadhatatlan forralok 3 kettős könyv forráfok let-,
tenek két fzemeim ,
. y
Minden Ora refzketésre kénfzeriti fzívemeu
. A ' Gond$ a1 j a j , a* búbánat* fok ezer búbánat $
Háláira hív engemet, Rövidíti életemen
A* hajnalnak repedéfinn, pícos repedéfin 5 más altifzik édefen*
Más fzereime' koltsönöísét Szive* " kÖUsönöfsét tsokollya fzerelmefen?
JEn- a Hajnalra tekintve ííralmam'7 kettőztetem,
Sirok — hogy míg életemnek , komor életemnek
Eft-hajnalát érhetem, Gyotrettetem —=- gy£>«
trettetemu
K gyenge Fülemülének 9 kis Fülemülének Énekléí*
hangjai ?
\
\
!
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Es mis a' fzelid erdőknek árnyékos erdőknek ked
ves Mufikafsai.,
Kékem ts?k fzornoru bangái érdekelik Fü T emet,
Kit vifzfza vervén az E k h ó , a' keíerves e&ho ,
kettőzi kétségemet, fokfzon5zza kefervemeti
Aznapnak fényes ftigári, raggogó íugári másba kedvet
öntenek*
De engem már virradtára, oli már virradtára firni
kérifzeritenek
íjyfttör gyanús félelemmel minden orom engemet,
Es még az elevenség is — az elevenség-is folyton
gátja fzivemet, Felháborítja véremet.
Titkos én keferíiségem , nagy- keftrüségein — az él
tető állatok
" Magok tudják f s együtt-iirnak- T veÍeía együtt Crnak, a ' m i n t , és mit Uratok.
A' harmatos Jbáld fennyétül, kérd-meg fzivem titkait,
O balja pihés -nyögéfem $ keferves fiyögéTem
~
Erzi lelkem kínjait 5 tudja nehéz fájdalmait.
A' tsillagok ragyogáíi túzea ragyogáíi pislogó fényt
mutatnak*
Mig álmatlan éjtfzakákon, néma ejtfzakákön firók
Ök-is firatnaké
A' tif2ta ég könyvet hullat, *s harmatozva engemet
K ö p y v e z , de mi hafzna ennek; oh mi hafzna en
nek. Egy rieiu fzánnya fíivemet Egy nagyítja
gyötrelmemet - ^
• _

Horváth
-ÍB3SSSBÍ
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