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I. 
£ G G T 

ERDÉLYBEN BRASSÓ 
KÖRÜL isiben TALÁLTT 

V A D - E M B E R N EK 
L E J R Á S i 

T^T intsen femmi a* Termettben, a* mel-
J~^ lyet a' Phlloíbphiai Szemlélő érde« 
inetleniiek állithafson figyeímetefebb meg-
tekintésére. Mind maga, mind az? a' mit 
maga körül lát, el-foglalhatja az Ö figyel-
metefségét, 's tárgyává válhatik elméiké-
défeinek. De vannak még is néminemű 
esméretlenebb ritkábban elő - forduló je-
lenségek.,. a' mellyek a' Phiíofophús előtt 
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annál kedvefebbek, mentől több és nyo-
mofabb világosítóit vonhat azoknak köze
lebbről való feeraléséböl. Hogyha pedig 
ezek a* jelenségek a' mi Önnön valóságun
kat, olly kevéfsé esmértt emberiségünket 
illetik 3 úgy kéttség kivíil a3 leg-méltóbb 
tárgyaivá lefenek meg-tekintésünknek. 

I Az utolsó nemébe fzámláíom én ezek
nek a" Terméfzet' tsudálláft érdemlő mun
káinak a' vadon-leltt emberek' .példáit. 
Ezek egéfzen él-foglalhatják a' Terméfzet' 
visgáiót, a' Pbilofophuft, és az emberi

ség Hiftoriographusát. — A5 Terméfzet-
visgáló itt az emberi nemnek reménytelen 
ki-fajzására- akad; -^ a9 Pliílofophus réft 
talál a' Pfychologiának leg - títkofabb rej
tekeibe bé - pillantani ; — az Emberiség 
Hiftoriographufa pedig belólle világofságot 
kap a* leg - nyomofabb tapogatáfaira; — 
nékünk pedig ? a* kik fzorofsan fem eg-
gyik 5 fem máfik rendibe nem tartozunk 

az 
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az Tudófoknak, alkalmatofságot ad a5 tár* 
fafsági élet igaz betűnek érzésére. 

E' fzerint azt tartom, nem té(%ek ha« 
fzontalan munkát 5 ha az Olvasók elibe 
eggy olly példát hozok, ay meilyiiek ma* 
gam fzemmel látott tanúja vagyok. Saj-
nálloin.: ugyan azt, hogy akkor, midőn 
azt láttam, nem voltam úgy el~kéfzuivet 
?s a' Termeiket munkáival az emberisége 
történeteivel, '/s a' Pfychologiával anayi-
ra nem voltam esméretes, hogy azt .az
zal ay haízonnal nézhettem volna, a' mint 
moft nézhetném. Történt ez ifiben* 
életemnek i7dik efztendejében, tsak ke-
véfsel az előtt, hogy a' külső Orfzági 
Univerfitáfokhoz tett útazáfomat meg-tet
tem. Azt tartom mindazáltal , .hogy 
azok a5 jegyzéfek, a' mellyekec akkor 
tettem, és a* mellyekre vlfsza^emlékezhe
tem, leg-alább azon okból fem lefznek 
egéfzen érdemetlenek a* közonségefsé té-
tetésre* minthogy ezen ritkábban elo for-
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dúló jelenségeknek Galleriájokat eggy Ori
ginális darabbal fogják gazdagítani. 

Történt az* a' mit befzélleni kezdek* 
a* hazafiban, Brafsóban. lEgy Oláh la-
kofa u kel-városnak nem tudom mi oki
ból a Btafsó és O.ah- Orfzág között fek
vő nagy erdőbe ment vak ; 's a' mint 
méljen be-hatóit az erdobé, valami'igen 
kíliönös áLa.-ot láta-meg eggy fön* E^e-
jéntén Medvének állította az t , 's nem 
mert fok ideig feléje közelíteni: de néki 
bátorodván5 látta, h^-gy az , a' mit med-
vékcií gondok , valami ol yas , mint az 
ember, üozzá feoliott 3 de nem , kapott 
feleletet; sőt inkább laica, hogy az -e.mé-
leden állat mindég fellyebb maizott a5 fa* 
ágain* Az Oláh el - álmélkodva nézett rá 
fjkáig, *s el-tsndáikozott, látván hogy 
ez az esméretlen teremtés , a' kit már ek
kor embernek kezde tartani, fa- levelet 
efzik. Hoíszas fóemléléfe, és az a" féle
lem 9 a5 meliyet ez az állat j ^ ö i á i x ^ ö t f c 
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való fellyebb máízáfsal mutatott, végtére 
reá vették ezt,' hogy a' fára utáiraa máf-
fzon, 's azzal a5 kötéllel, a meliy fze-
rentséjére tarisznyájában , volt, meg ~ köffe* 
Úgy is lett, el- érte ezt a\.fá tetején, 7s 
ofzve-kötvén lábak, le vonta a' fán, 's 
a' földre le- vetette, így könnyebb vak 
ofztáu kezeit öízve-kötni, mint kéttség 
kívül úgy lehetett volna, ha lábai meg 
nem lettének volna kötözve* Ekkor fel
oldozta a' lábait, meg-fordult Brafsó fe
lé* 's úgy hajtotta maga előtt rendes ta-
láimányját f mint a' rabot hajtani fzokás f 

bé a* Városba* 

Itt házról házra vezette ötét a2 
Oláh, \ pénzért mutogatta. E' feerint 
jutottam én is annak látásához. Termete 
középfzerü nagyságú vala 3 tekintete, vad * 
fzemei méljen bé-efettek, és fzilajon for
gók j homloka nem dombos, hanem bé* 
horpadtt;. rövid és bé-nött- hajai föürke 
fcíiíük , mint £ hamu; fzeiaÓldöke fertés , 
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*s fzemei felett te - fityegő ; orra pifze és 
bé-laptütt; fzája fel- thott ^ és azon a* 
lékkzetet nem ffcívta, hanem hörböke, 
öyaka fel puffadt, ?s gégéje tájin gelyvás 
formay nyéke nehezen forgó, >£íája előre 
nyúló 5 ortzája inkább bé-efett mint göm
bölyű, "s fzintéü úgy mint az egéfz ké
pe 5 motskos - sárga Színnél bé-fntott. El
ső mtg látáfa is. mutatta 9 hogy ez akép 
okos elmével bíró állat* képe nem lehet, 
annyira jelengette magát beloile a5 vadság; 
*s engemet meg- erősített azon vélekedé-
femben, meílyet már az -előtt' is tartot
tam , annak utánna pedig a' bolondok há* 
maiban ujjabban igaznak találtam, hogy az 
eíméfség, okofsággal bírás képeinkbe nyil-
vánságos jelenségeit nyomja* Tefte, ki
vált a* hátán és meljén egéfeen fzorös 
vált, karja és láb-fzarai izmofabb , hufo-
fabb* mint más embereknél látfzani fzokott; 
boré olly töpörödött és olly otfmány flb> 
gás fzínii mint képén; marka olly vaftag 
b8ru és körmei felette hofszak, Könyö« 

i é i 
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kén és térde5 kalátsán a* bor keményebb 
volt fokkal, mint ináfoknál lenni fzokott* 
Két lábon az az fel~egyenefedve járt 
ugyan, de iépéfei, reftek, lomhák voltak, 
's magát minden lépten eggy lábáról a* 
maiikra lökte* Feje előre hajlott , ineliy 
onnan eshetett , mivel az erdőben talám 
négy lábon járt. Bötskorban vagy tfismá-
ban elejéntén járni tellyefséggel nem akart. 

Eefzéllent nem tudott, hanem tfak 
áiormolrés érthetetlen hangot ejtett, mi
dőn Vezetője tovább hajtotta, 's az si
ránkozó nyivásra változott - el , midőn fá
kat, vagy erdőt látott. Ez történt véle 
azon háznál Is, a' meliyben én laktam, 
midőn ablakomból egynehány közel álló 
fákat fzemléle, *snékem úgy tetfzett, hogy 
az által oda való kívánkozásának igen vi
lágos jeleit adta. 

Nem lehetett az értelemnek benne 
femmi munkáját fejdítení; 's femmit fem 
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mutathattál: liékiollyat, a* mivel gyönyör
ködésre ragadtathatott volna. Sem ízét y 

lem iiitéft,-fem íammi jelt nem értett* 
fiiad eggy volt elorte nevetni 9 vagy ha
ragot mutatni: meg indulás nélkül nézte 
ő azt. Nem vaía benne femmi terméfzeti 
gyorfaság* vagy valami érint való hajlan
dóság, a' melyet más efetekben az illyen 
vad - emberek körül tapafztalni lehet 5 és, 
&' meliyet Condamine$ Hiftoire d* une jen** 
me fiile fauvage nevii írásában említ azon 
vad leányról,•"••«*'.kinek történeteit elő
adja. Nem vett femmin réfzt5 nem ka
pott femmin^ midőn leg - elof^ör láttam , 
snellynek oka az lehetett 5 hogy új állapo
tával egáfzen esméretlen volt "y *s a* régi
re kívánkozott vifsza* Éppen ennek tu
laj doitítam még azt is , hogy az első efe-
iendőben az Afszonyok láttáfa mellett feni 
Hm tata femmi meg-indúláft^ femmi öfz-
tont: holott három efztendok el-múlásá
val már illykor kívánságát mindég orvén* 
dezo nevetéfsel > sSfc gyakorta mozdáíafai;* 

' vil Is .jelengette* ; ' Be -
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De valamiképpen kedves hajlandósá
gokat nem lehete első efztendejébén ben
ne tapafztalni 9 úgy nem mutatott kedvet
leneket is külömben, hanemha valóságos 
fájdalmat érze. Mert a* mi "máfok előtt 
tsak első meg-látásra is borzadáű. indított, 
o azt minden meg indulás nélkiit nézte, 
fs abban femmi vefzedelmet nem fejdített* 
Efa eggy gombos tővel valaki az eleven
jéig hatott, futásnak iramodott: de meg
indulás ?s meg-rettenés nélkül nézte mi
dőn a' ki-vontt kardot valaki előtte for
gatta vagy meljének fzegezte. Azt fem 
lehet mondani 5 a* mit más vadon találtt 

t emberek mutatni feoktak 9 hogy ez fék 
volna az Idegenektől: néki mind eggy 
vak 5 akár tsoportofan gyülekeztek - öfeve 
köríillötte a' Nézők ? akár magának hagy
va volt. — Semmiféle Muzflka nem ér-
deklette fzívét; 's tsak azt lehetett éfzre 
venni ? hogy a' dob-fzó által meg rettent^ 
fs el-távozni igyekezett* 

P £* Ázott 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



%\% ^ 

Azon hevefebb- indulatok közzííl, a* 
méllyeket mi paffióknak nevezünk, tsak 
az eggy régi honnya felé való kívánko-
záft leliete fcapafztalui; raelly idővel mi
dőn, újjabb állapotához fzokni kezde, el
múlni látfzatott; és bizonyos . mértékű 
kedvetlenséget és haragot«, ha éhségét és 
fzo.mjúságát annak idejében le nem tfila* 
píthatta. Ilyenkor talám az embereket is 
Bfzve- marta, holott egyébkor fem em-
bért, €em más v féle állatot nem bántott. 

Azon emberi alakon kívül y mellyet 
le-nem vetkezhete5 és ffcerentsétlen álla-
pótja egéfzlen el-nem változtathata % nem 
lehetett benne azokat a' meg külömbozte-
to jeleket látni, a* meily az embert más 
teremtéfektől oily világofan ki-esmértetL 
Sot inkább fzomorá tekintet vala az y a* 
mellyel látta az ember* hogy Vezetője 
előtt idébb odább miként bitzegett, vad 
fzeme forgatásával mint mormogott, 's 
nem vévén femmiben réfzty akár mit lá

tott 
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tott maga körül..a* vadak lakó helyje-felé 
©int kívánkozott. Valamikor a* Váróiba 
kívíil vitette tett 5 mtg- kellett néki kötöz
tetni^ inert külöraben ki - fejtette, vól-
na magát Vezetője karjai közzul, ?s a 
kerteknek ment volna f melíyeket erdők
nek gondola* 

Míg a' főtt ételekhez fzokott, elede
le fa-le vél, fű és nyers hús volt. Közel 
el - múlt fél efötendeje míg a' foztteket 
ehette; mellynek ntánna vadsága fzemlá-
tomáft kezde fzelídolni. 

Mennyi efzt^ndos lehetett, .meg "ha
tározni nehéz. Én Öt 23. vagy 25. efz-
tendosnek véltem. Leg- alább azt mutat-
ja az 9 hogy annakutánna magafságában fem-
mit nem nőtt, és feinmi befzélléíl nem 
tanúihatott. Három efztendovel azután 
hogy Őt leg-elofzöf láttam 9 még fídnfc 
olly fzótalan valat mint azelőtt, noha 
másban fokban változott*, Tekintete» ké-



« 4 r ^ w * ^ ^ 

pe még ugyan mindég ollyan teremtett 
mutata, n ki értelemmel nem bír, de fok
kal ftelídebb 's nyzlgaMmuíabb, 's járá-
fa könnyebb és rendefebb valsf. Leg ked-
vefebb eledele eVáor a' káfa volt,, 5s éh
ségét érthetetlen mormogáísal jelentette, \ 
valamint azon támadott örömét, hogy ha 
ezen kívánságát te'lyesítettéfc, fzemláto-
máft való vidámsággal; 's már ekkor ka
nállal is tudott enni. A* tüsma és ruházat 
hordáshoz is néki fzokott, de azoknak 
rongyofságökkai nem gondolt leg - kifseb* 
bet is. Idővel magától is haza tudott 
akadni; *s ha valaki az üress korsót kézé* -
be adta, a' kútra ment, meg-merítette, 
*s vifsza -hozta. Ez vak az az eggy 
feolgálat, a' melLyet gazdája körül tett. 
Azon házakhoz is el tudott magától men
ni * a* hol néha jól tartották* ; 

Mindazáltal, ámbár fok!tselekedetei-
bol az látfeott, hogy o némelly előtte 
el-követett tselekedeíeket követni* hí

mez* ; 
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Hteziii nem egéfzen alkalmatlan": még feni 
lehet mondani, hogy-azon terméfzeti mun
kákon kíviil , a' mellyek az evéshez , 
iváshoz alváshoz igen közel járnak , egye
beket is úgy tanúk volna meg, hogy-él
ne felejtse ismét. Délben és eftve azok
hoz a' házakhoz me't-el , a' hol vala
mit kapni reménylett; éjt&afcára pedig 
vatzkát el - kéfzitette. 

A* pénzel való élés e'otíe mind vé
gig esméretleiv volt. Bl-veLte. azt , de 
tsak azért hogy véle mint-a* gyermekek 
játfzhafson; 's nem mutatta femmi kedvet
lenségét 5 ha azt el vefztetíe is. Hafon-
ló volt az olly gyermekhez, a* kinek 
terméfzeti tebettségei ki-fejtozni kezde
nek, tfak hogy 6 abban femmi feemláto-
máít való elo-mereteit nem teheie, ha
nem mindég tsak az alsó gráditson marada* 

Abban is hafonlított a\gyermekhez, 
hogy mindenre el-bámult, de föemeit is

mét 
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mét meg illetődés nélkül fordította tovább y 

hogy újjabb tárgyra báműlhafson.. -Mint 
a* gyermek mikor tükröt lát maga előtt 5 

a* .benne látott képet a* tükör megett ke-
refte 5 de tsendefen vefzteg-ett f ha meg 
nem találta* így halgatta a' Muzfikát is* 
Űgy tetfzett, • mintha gyönyörködve haF-
gatta volna Claviercmnak hangjait;, de 
félve vonta félre magát 9 midőn arra kén-
íkerítettem, hogy rajta hangot ejtfeiL, 

El-hagyván Brafsót 1784-ben,, még 
életben hagytam öt; szólta nem értekez
tem eránta. 

Jámbof Jéan Jaqnes Rouffeaii \ nem -
fojthatom - meg magamban azt a' bofszan-
kodáft, a9 mellyet a' te álmodozáfod tá-
mafzta 9 azt állítván, hogy azok a' bol
dog Halandók 5 a' kik magokat a tárfasági 
élet kebeléből erdőségekbe vonják. Te
kinthettél volna erre a* Nyomorúlttra, . 
*s meg láttad volna mennyivel boldogabb 
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a' Te állapotod az Övénél Ha igaz az-> 
hogy az értelem bíráfa emel bennünket fel-
lyebb av barmoknál, úgy az is igaz9 he gy 
az tsak a' tárfaságos élet kebelében lép
het óhajtott tökélletefségre; eggy ollyan 
tárfaságos élet kebelében 5 a' melynek 
tagjaí az értelemmel tökélletefen bírnak. 

Hogy ezen hónapos írásnak Olvasói 
több hafonló példákkal is esmértethefie-
nek-meg, azon léfzek, hogy a' követke
zendő darabokba némelly efféle tudosítá-
fok ifetattathafsanak, 

FRÓNIUS MIHÁLY. 
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A' H A Z A T É R T T 

MAGYAR KORONÁNAK 
Ö R Ö M Ü N N E P E R E . .' 

O ditsŐ Koronánk ! Törvényünk* Ereje ! 
Mellyel fénylett minden Igaz Urunk Feje: 

Te Egekből fzállott fzentséges Ajándék, _ 
Hozzád-hív keblünkből a' helytelen fzándák 
Bányfzor ragadott el? de el-nem rejthetett, 
Hory bús árván hagynád -a* Magyar Nemzetet.,. 
Mindég gondot vifelt reád a' kegyes Ég s 

Meg tért mindég veled a' kiv^ntt idvefség. 
Akkor is, hogy utóbb eggy Tanáts adónak, '•_ 
A* Haza vefztonek, a' jó rend bontónak 
El-lopatott tőlünk gonofz fugalláfa, 
*S dűlő Nemzetünknek már sír gödröt áfa : 

r 

Nem tetfzett az Égnek, 's haragját dörgefsel t 

Nyilrán jelentette gyáfzos konnyezéfsel 
Jaj I miként fordult - fel minden a' Hazában ." 
Keresni kellett már a' Magyart Honnyában. 
Távol léted' kára : házunk' béllyegzéfe, . • 
Szabad ugarinkoxt mérő lántz t&örgéfefl — 
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Távol léted' kára; kintsünk* el-rablífa? 

Sok jámbor fzándéknak híjúltt máíbláfa* — 
Távol léted' kára: Bányánk' Mfsebbsége , 
Magyar Aranyunknak ki - toltt ditsosége. — 
Távol léted' kára: Nyelvünk' ki vefztéfe 3 

Hitvány gyülevéfszel Tifztünk' tneg teléfe. —» 
Erre 's még többekre a* fzívünk repedett 9 

'S bánat' záporával bús artzánk epedett* 
Az Iften lágyítja a' kemény fzíveket, 
Tetfzésére hajtja a' Fejedelmeket: 
*S á* melíy vefizőt emelt meg-veretesünkre f 

Ofzloppá váltatta fel-emelésünkre. 
Az efzközök, mellyek aláztatáfunkra 5 

Nyilván koholtattak végső romláfunkra , 
Ellenkező munkát tettek eréjekkel 9 

Mis tárgyra rugrfdtak torekedéfekkel. 
A* Kevély Béts Ura bámul e' tsudára. 
Józanabb Tanátsnak hallgat már fzavára* 
?S hihető, maga is átkozza sírjában 
Azt a' büdös Dogot rothadó porában; 
Ki nemes érzésre meg-tompúltt ízívével, 
Udvart el-tsábító rút fzövevényével. 
A ' fzabad Nemzetre nyűgöt akart vetni , 
'S omlott falai közt Nevét el-temetni. 
Élünk tehát még mi , *s novtön emelkedünk i 
Usi Törvéi)yin£ben sértéft nem fzenvedűnk. 

' Q - Leg 
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Leg-fobb kír-ralláfunk már meg-téríttetik. 
*S ennek erejívol vifsza - ízereztetik, 
Valamit el-tsípttt a*1 hatalom dolga, 
Kinek már me£* hajlott fok alatsony fzolga. 
Be Te bá-scrr Magyai ! nagy lelkű fzirmazatí 
Ki mec nem tsükkenttl még a5 járom alatt, 
Rúgd felre vérétől el-íajúltt fojtódat, 
Ki efzkoz volt benne , hogy fel - egyék jódat. 
*S mikor gőggel tiprod gjTalázato§ teliét,' 
Ki'kerefte hitvány bérért Nemed7 eftét: 
Ragaízkodj forróan meg-tértt Koronádhoz, 
Brofsebben tsatlódj újuló- Hazádhoz. 
Szánakodj azután a5 ízomfzéd rabokon,. 
Kiknek hogy kemény bor. törődött nyakokoü 
Nem érezvén fiüyját meg - fzokott jármoknak * 
Bofsziiságot törnek a' víg Magyaroknak. 
Már meg-kapták, úgy mond, tsetseze bábjokat, 
A5 síró gyemének. ?s íizik játékjökat. 
Nem báb a' Korona ? fzegény nyavalyáfok! 
Nem gézengúz Zsibság e5 fzent rendtartáfok* 
Kötés kezdett lenni Király 's a' Nép, között, 
Mikor e' Sokaság Városba költözött, 
Hogy eggy Fotói függjön, ?s éljen bátorságban* 
üMeg-tartsa vagyon ját fzabad tárfaságban. 
Már akkor a' kötés meg-hitt tartóságra „ " 
Erőt Koronától vett állandóságra. 
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Bátorság' kedvéért keskeny telekedrö % 

Petsétes levelet váltafz kis pénzedre > 
Bizonyságra téízefz alkut fzomfzédoddal 
Hogy jégre ne vigyen tsekéíy íajátoddai : 
Még is , bátor Lélek i h'űízke birodalmat 
Zálog nélkül adhatfz egynek fő hatalmat ? 
Ki nyakadon ülvén vagyoiiodbaii bízzék $ 
Véres verétéked' erejével hizzék * 
'S Fiaidból fzedett haddal feriyegefscn, • 
Minden falatodra vámot 's adót vefseu. 
Zálog a' Korona, melly inti Királyját, 
Hogy határán kívül íie-vigye dagályát. 
Zálog a* Korona : melíy hódúit népekben 
Állandó hívséget iievel a* fzívekben. 
Mikor ez a' zálog fénylett Anyád* Fején 

* Dűlő Házatoknak Ínséges idejéö : 

JÓZSEF! mit tett akkor a' Magyar' íiívsége, 
Villogó kardokkal ki-kelt vitézsége? 
Érzékeny Anyádnak gördültek kötíytí, 
Ragyogtak artzájári az öröm' gyöngyei. 
A ' mi erőnk volt az , meliy hartzolt ettetek, 
Általunk mentődött meg-rendűlt fzéketek: 
A ' mi villáinkon nyugodt örökséged, 
Kiért mint fizetett hideg keménységed ? 
Rútul meg vetetted arany koronánkat, 
El-keferitelteJ aazal jó Hazánkat, 

, Q * Rsfsz 
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Rofsz hitű Orofzra akartál fzorűlni, 
Mikor tatalmádat kívántad tágulni. 
Bifz e még? — De bátor már hamuvá lettél, ..." 
Árnyékod is érzi, hogy nagyot vétettél* 
Azzal jobbíts rajta, hogy a' más világon 
Örülj a' fel-támadt Magyar Méltóságon; 
Mikor Koronánkkal Ötséd fog ragyogni : 
*S hivebb fegedelmet lát bennünk buzogni* 
Ha erőfzak alatt a' tábor' veleje, 
Volt a' Magyar Nemzet aJ hadnak ereje:. 
Mit tefz fzabadságát nem sértő Királyért ? 
Miként tékozolja kíntset, *s a' vitéz vért ? 
Majd Várnáig vifzi hatalma* határát % 

Hogy jobb bátorságba tegye Nándor-Várát. 
*S akkor a' fzabad Rend az Orfzág Nagyjátó , 
Boldogabb tanácsát tartja Királyával* * 
Jobb elő-menettel fzab új törvényeket, 
Feí-ofztja közöttünk a' tagos földeket: 
*S ha igaz, hogy eddig fetétben bolyongott 
A* Magyar, *s fülében tsak bomlott réz dongott •; 
Nyájasban ferjefzti a' tifztább világot , 
Tsinnyábban vezeti erre az Orfzágot... 
Elevenebb öfztönt ád a'"fzebb Lelkeknek,-
Nyertefsebb keletet a1 kézi-müveknek. 
Bátrabb utat töret a9 kereskedőnek,. 
Boldogságot íz erez a5 fzántó-vetohejc,-, • 

'/'De ; •' 
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De nem erőltetve idegen fzokásra : 
Mert mi kórság kiíztet illyen tsigázásra ? 
Tennéízete' rendjén nagyobb hafznát vefzed, 
Míg kínnal a' Magyart más Nemzetté téfzed* 

R É V A í M I K L Ó S . 

III. 
A' HAJNAL 

K A Z I N C Z Y F E R E N T Z H E Z . 

J^lfz hát én örömöm \ *s én kedves Páfzíorom! a' ki 
Még az arany kertben fzüz-fbld termetté-virágból 
Fontt kofzorus Eratöt 3 mint - eggy Fejedelmi 

Menyafszonyt, 
Gefzner' karja közül ki-vevéd > 's terméfzetí 

fzínét 
Közbe fzagos fűvel gyönyörűn bodrozvá vezet* 

ted 
Ez Rödas* fzigetét haladó térségre; hol annak 

Q3 A> 
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A' tsBpa - terméfzet, titkos keze mívivel Angim 
Kertet kéfzített; a' Másak régi Hazáját 
Fefti-le, 's a' mennyet' fzomfzédos halmokat épít* 
Effz, és örvendezz a' Német Gefzner öléből 
Bl'Voiitt, és igazán fsiiletett Parnafszuű fzíized 
Karjai közt, 5s Eratód is Örül 5 mikor a* ki me§ 

zonket 
Birtokul *) adja cekr ' s **} ritkás ligetinkbe, 

levél fzínt 
AUit"J Va1 sűrűbb berkekbe vadáfzatot indít; 
Ismeri Venufl is, Zefirus fzárnyakra feWilvéti 
Kergeti "Bácsmegyqit; —- —* • — •-—• —• 

így van e* Bácsmegyeim. 1. 5s én Pannoni Gefznéh 
nerem ! úgy e? 

Hogy Titirus E.rátőt öleli '& a' Műfa Ka2.lncz.iu 

Én pedig % t gyönyörű ? Lelkem kedveltté 
vidéken % 

Hol tán még maga. is íkáliáít válafztna magának 
~ . A' 

^) Birtokéi/az utolsó fzótag hofszá; de nálunk 
a5, Dialectus, meg rövidíti. 

**)• Néki 7s? a5 magyarnál poűtio; ha pedig m 
• #S_ntán vocalis következik % conununidT 
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A*, vidám Erató', érzékeny, fs 'hajdan enyelgő 
Kedvemet, eggy fzomorá temeto-ház forma fzo-

bába 
Tömlötzözöm: Marshoz Belgrádra fíjetetem innem 
Kalliopét; hadi kürtjeivel tova tőlem el-űzöm 
Bellónit; s'ót fére rakom tüzes Utániamnál 
Öblös üveg-fzemeit, 's komoran bé-takarva ho-

r * mályos 
Ablakomat sárgás fátyollal, az Eliziumban 
Zöld-fa-levél., árnyékok alatt a' néma • ligeűbea 
Sátorózó Plató*'.,'-Leibnitz' Lock', járva tanító 
Éles Áriftoteles' 's más több áj *s hajdani Bol* 

tsek' 
Lelkeífcet kérdőre fzedem , 5s mélly fzenderedés' 

közt ^ 
Faggatom: úgy van e moft, a' mint ok hittek, 

- - az életi 

Még ragyogott A eleven súgárt eregetve íze
méből 

A* tüzes artzulatá Titán , de homályba takarták 
Házamat , ablakomon a* kárpitok % — el - vonom 

én is 
A1 fátyolt, és udvaromon a* májva virággal 
?S fzürke üröm fűvel tarkás, zőld-gyepre tekintvén 
Meg-látom rajtok kettős kémény emec,-és a* 

Q 4 Ház« 
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Ház-fedelét, mint terjed 5 egéfz a' kertig az Ár
nyék, 

Fel-nyitom ajtómat, 9s- amaz alkonyodáfi fa
rokra 

Fordítom fzememet hol gyenge fzerelmek enyelgő 
Szárny - hegyekenn emelik fejeket, repdesve ki 

nyújtják •, 
Sarjaikat , hogy majd ha botsátkozik angyali 

fzárnyán 
Hefpems: el-fogják 5 és lágy kebelekbe fogadják. 
Nézem: ^ e r t eleven fzínneí rajzolja Hazámnak 
Tengere, mint állnak tüzes ofzlopok ott az ezüft 

fzín 
Viz* tetején, — hajtat Fébtis nyargalva; kaput 

nyit 
Oceatf és éjjelre fetét kamarába fogadja. 

Oh gyönyörű Balaton! Te mesés képzésűmet 
' i g y > .. 

Feftegetedj 9$ a5 mit régen magyaráztak Atyáink, 
A' tüzet y ezt a' tűz fzekeret tengerbe meríted* 

Ekkor el~andalodám 9 *s kedvefsebb tárgyra 
találván 

Gondolatim P fzabadafab fzárnyaix repdesnek; az 
áldott 

"Ter-
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Terméfzetre vetett figyelem bé zára fetétes 
Rejtekit , a' tágas Labirintus módra kerengő 
Titkoknak, *s nem erefzt a* teftbe' lakozni gya

nított 
Teftetlen hatalom' képzésire vifsza-rohannú 
Jer hát víg Lelkem! közelebb e* Pannoni Tenger' 
Partjaihoz, 's eregesd víz-fzínt, amaz égi vidékre 
Szárnyaidat, hol az Eft-hajnal' fzép kertje* ví-

rígin 
Leged ez a' ZeSrus, 7s a' játfzi fzerelmek ajánlott 
Tsókokkal várják oleléfeit.,_— Ismerik itten 
A' Te fzerelmedet is : fzálláít engednek enyelgő 
Músádnak, mikor a' gondok közül. *) el-fzaba* 

dúlván 
Tomlötzödet ki-tori ? 's a* fzepnek fzenteli,fzívét* 

Ah bizony engednek! mert lám! alig érek 
el e* nagy 

Tó-parthoz; még lengedező fzellőtske íem érte 
Jó formán bodros hajamat; még meg fe tekintem 
A ' Piros eft-hajnar terméfzeti renddel el-ofztott 
Feftéfit; mint vonta veres bárfonyba közepett 

Q 5 A ' 

*) Közül nálunk, per Diale&am pofterior eom* 
snunis* 
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A* tűzés ég fariot; 's fél fzámyja kí^nyülva 
• _ magasra 

Mint kever a* vérrelf hó fzínt, a* m^fsze ki
terjedt -

Szárny-hegyeken; mig a* hova már kereken' ki 
.'fzivárgd' 

'Tányje nem érs t?irkalma korul hefyt foglal $z 
ég-CzÍB:. 

Még az eziift habokon nem is indult képezetim-
nek. 

Szépe hajókázni - 9s már el-ragad eggy de ta-
:[•"•• lám már 
Érzett történet; várt már 's kebelembe "repülni 
Óhajtott Erató > már által - evezve találtam 
A' tsendes habokon; 9s tsak azért tartózkoda^ 

vélem, 
Chpon karjai közt, hogy az én mélíy gondola

tomnak 
Félbe fzakafztását x 's tomlotz ki-töréfemet ezzel 
Két&et kedvefsé tegye, hogy maga lelte SzV 
- relmem -
A* Partonn Ératót, mikor éppen gondomat űzni 
Serkenek, el-váltván hajlékomat, a' fzabad éggeh 
Ott volt már — 's tőled fzárnyalla Füredre Ka-

zinczim ! 
Tőled*. Arany fzázadba tanűltt tréfákkal e^relgo 

Gefz-
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Gefzne'rem ! érzékeny- fzívekaek tíiköre, kedves 
:BácsmegyeimI - . D e kihez? -.fzomorá Kripta* 

. bá' bolyongó 
Eggy ollyLélekhez; kinek a' Hadi Trombita 

. feni fzép; 
Mellyet elébb kedvelt; a' Ródufi kertbe' mpfolygd 
Játfzi fzerelnieket is , kiknek vak nála Hazája 
Szám --ki * veté: — . de kiért ? , ab l fzívet örökre 

Iq-folytd 
Terhi te valál az oka, 9S hát eggy bír hosfa" 

:•• . halaiból, 
Kőltt bánat vehet ollyan erőt, az előre komorrá 
Váltt. emlékezeten ? ?s az' ör'ém, melly élni Ka-

zinczit' 
Élni kiáltja,, tabun foba. Feni tudhatja fel-érni 
Azt a5 félelmet, melly fzent fogadásba tetette 
Másammal hogy tsak fzomorút, 's el-fzánva ha-

. -Mloft,, 
Tsak fzo.tnorút vsrfez 's fzomorát fog zengeni 

nyelve* 

0fa Erató!. ferkents, ferkents Erató í ki fze** 
rentsés 

Képezitek* fzárnyján repdesve 5 tsinálfz Te m%* 
gadnak 

Ott is Mrefségeí5 mikor a5 gond' terhe tetézi 
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Meüyedet* —"A* Jordán folyamaíja rekefzti Ke» 
refct.eft . 

Távoly Tornától, éltét rettenti Pogány kard, 
'S míg Margitja felé Mágnesként vonja Hazája, 
A' vártt győzedelem - kofzorú' tsálogatja remény-. 

jét. 
ügy de talál Erátó febjének flaftromöt, -és bás 
Asdalgáű között, meg tsalja Kerefztes' unalmit; 
És haza -vágyaik Tornáig erefzti; repülő 
Szárnyakat ád; Bálint teüét fetskére tseréli. 
Eftye midőn Margit nyofzolyába feküdt, be-bo* 

tsátja 
-A* Tontt-kárpit alá — hajnalba* mikor maga Hy~ 

'; • * ••• , men 

Szokta kí-nyitm fzemét, a5 fetske fel-ébrednek 
űzi 

Tőle Is -a' Cupidora törő baj-tarfat,, azr Almát*, 

— — — .' —*•'-.-•— •. — O h Era tó! - - h á t ••' 

így hoz e fzárnyaidon 'a* fzáinklyetésbe Kerefz-
'••ties 

Tomiról örömöt? 's hát, így lop e néha maga* 
• - • . . . a a k ; ' : ".-

: - 1 _ / Á* ' 
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A* gondtól « fzabadabb képzéfívelj a? Csere-' 
lemből 

KŐltt 8röm eggy kis időt? és igy tud e leg-te-
temefsebb 

gűján Bálintnak távolyrá fegiteni Margit 1 — 

-Jer velem, én EratémI nyugvó Kamarám* 
ba, jer ahhoz 

*S halhasd énekeit; ki ha még maga Páfztorl 
. Nimfát .'.-' 

Nem tifztelt, ?s Téged' közelebb nem Öleltis5 

ugyan tsak 
Ismeri Gefzneredet: *s e' zöld Erdőkbe Kazin* 

czit 
Képzeli a' hajadon Dafnéra mofolygani, érzi 
A5 gyönyörűségek' 5s terméfzet fzűlte fzerelinek* 
Ártatlan nemeit: sötnéha Uránia nélkül 
Nézi az ég tüzeit, 's úgy képzeli,' mint tsnpa 

Szépet. 
Örvend eflenden, mikor a9 nappalt be-rekefzti 
A' tüzes eft-hajnal; míg végre panafzra fakafztja 
yíg Örömét, 7s fzomorú dallal tsalogatja Kazin* 

czit. 

El-jött hát, el-jott Erató - Házamba be* 
késért'--

' . Tife-
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Tifztitgatta feevertt izléfemet -*. é| tele fziViní1 

El-tikkadtt étzéü között, nyofzolyáinba le-fektet*' 
Meg-ragad a' képzés fzivemen ^ *) valamint 

toiaz enyves 
Léf etiö a* madarak",. Js által vifzi gondolatimnak 
Rendjeit elmémnek Tikét álmodozáfira Lelkem 
Így telik, el-ragadó víg képzéfekkel az édes 
Ejtízaka; - moft, mint fetske repül Tornára 

KereföteSj' 
Majd maga karjai közt Théze&ft • tsókolja Jfca« 

zinczim* 

Ah l de fokallja talám örömöm' mértékjeit ̂  
a' fzép 

Fosforus; a' ragyogó Hajnal melőllem el-iízi 
Ezt a' fzánakozó jő lítenséget, az Álmát* 
Fel-keres. Uránia, ?s még Kárpitomon fé botsátja 
Jó formán által fűgárit* az égnek ez a* fzép 
Kéne; mát él-tel; hamar el-foglalja magának 
Szívemet j e' menyből ide fzállott Vefzta* Leányja* 
Mennyei vágyodáft gerjefzt lelkembe, fegítő 
Szárnyakat ad:, fzememetfel-eínelvén a'leve^őrf 
Hajnali énekemet-ekkép' eregettem az égre ; 

*) Szivemen prima longa", d@ náilünk. a9'Diafo 
•••/ftús communifsá teíii* , ; : '...:'• , '". ' 
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Piros Hajnal! fényes nap T sugarak ! 
Engem is , M itt homálybann-járok, 

Sebes' fzániyatokra 
Fel*vévén7 azokra 

Az ég-farkokra -
Ragadjatok t 

A* hol rendelt a' Teremtő nékcek 
Lakait, ' s í hol ered,,féayefségte&; 

Hadd legyek táríatok, 
Es • a' mint útatok : 

Terjed, vonjatok 
Utánnatok* 

Ott lakik az Egek*- alkotója; 
Te vagy fzép Hajnal az udvarlója* 

Vígy-fel udvarába* 
Te, ki tornátzába* 

Bárfony ruhába5 

EkeskedeL 

Ha te is illyen ditsofséges vagy, 
Hát Annak ditsófsége millyen nagy, 
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A' ki teremtette 
E* Mindent, *s azt tette 

Hogy közepette 
PényeskedeL 

Ki jöfsz ama pompás Palotából 
Mint eggy Vőlegény ágyas - házából, 

Arany Öltözettel 
Fényes tekintettel 

• ÖjítCs élettel' * -
Mindeneket* t! 

Veres bárfony fzíned fejéredik* 
*S fejérséged jobban* tuzefsedik 

Ha izélés határod 
El -futja sűgárod 

És körül-járod -
Az-Egeket. 

Hol vetted fogyhatatlan tiizedet ? 
Ki tett illy tűz -tengerré tégedet ? 

Mikor Volt.; kezdeted 2 
Hány már -•kerületed ? • 

?S még fem eméfzted* 
• Meg magadatt á 

Iftenl 
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Htenl Te vagy az a* Hatalmafság* 
Tiéd a7 mélység és a' magafság 

A'- Nap prédikálja 
Mint kezed munkája y 

'S Leikém tsudálja 
Hatalmadat" • 

Ekképp', énekelék 3 vagy-is igy- hangzék-tí. 
; belőlem 

Uránia> *s az alatt fel-emelte., magát az Apolló 
Tfülagaf; képzéfim fzomorodnak, jönnek unalmas 
Gondolatim; komoran emlékezem éjjeli tsendes 
Aimadozáfimra 's kerefem,' "hova tűnt-el előlem 
Tegnapi víg Eratőm ? hogy van? hogy igy el* 

ragadának 
Hajnali gondolatim; 's hát így egyfzerre fel-ol-

vadt 
Szívemről -az az enyv > Js lelkem nem is ügye-*. 

le femmit 
* A' mikor álmámból vígan fei-kőltem, azokra • 
A' miket álmadozott, amaz éjjeli nyugodalomban. 
Míg így búslakodom; lágy lengedezes.jon az égi 

nek 
Hajíía î farka felöl, *s -annak föányjára fel-iilvéa 

- R Ura-
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Urániám, így Sz&\ tsendefsen fiígva fülembe : 
Már Erató ekment.; én is megyek, engedek utat 
Gondolatidnak, azon titkokba bolyongani,, -kik 

közt 
Jártatod elmédet: de ne félj , el-küldi Kazinczíd 
Még hozzád Eratdt , kedves Teftvéremet, a" kit 
Ö fzeret, és tifztel, lefz még ( ' s áh ! lefz e '?) 

fzerentsés 
Ejtfzaka Js eft-hajnal; mellyen maga fogja fzerel-

• me$ 
Músáját, kedveltt Kunyhódba vezetni Kazinczy. * 
Már el-tíin, látom nyomait,., fzaga mefsze.xaeg-

érzik % 

Ambroziát -tsepeget sűgiízé fzárnya JbegyérŐL 
., Már a' fellegekéin lebeg; és tüz fátyoia még is 

Tűllog az ablakomon,, --már. el-takará £deli fé-

nyjét 

Egy felleg. — Menj-el, menj Mennyei Múfa! á« 

hozd-el 

Hozd-el fzárnyaidon honyomba Kazinczimat, a9 

kit 

Moft.fem fzfin,''* míg él fem fzün óhajtani . 

- „ - H 0 1 Y Á T H , 
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IV. 
...P-'A N Á S Z . 

Ovid* BúsLeveleiből.' 

A5 barom is az idővel .• 
Szokik a' vas ekének; 

Tört* nyakkal Yle-sütött_ fővel 
'Enged járma' terhének 

A*'vidám ló idő múlva 
Szokván -meg az oskolát j 

Kemény fzája el-lágyulva, 
VeCsi-fel a' zabolát* 

:Az Orofzlán oliy erővel % 

Sem marad mindég vadul; 
A' nagy elefánt idővel 

Embert fzolgálni tanúi. 

Idővel a* vad egrefek 
Lágy fzolő ízemmé nőnek: 

Hogy az almák jők 's édefek 
Köfzonjük az időnek 

R * A 
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A' kaláfzt a" búza - ízemet . ! 
Az ido meg - érleli \ 

Ay leg - keményebb értz nemet i 
IZre' porra tördeli | 

A* Í2omorá fzív himtjít,. . j 
Az ido • el-pfzlatjá - I 

'S as könnyes ízem bús harmatját I 
Jobb kézzel ízárítgatja. 

Az ido hát mindeneken 
Segít tsalhatatlanúl: j 

De Szívem a' kerefzteken • 
Szenvedni még fem tanúi. * 

Már két nyár kétfzer aratott,- j 
'S két fzüret múlt-el vélek " j 

Hogy- hazáptől el -tiltatott | 
Számkivetésben élek: 

Még is azólta békével • \ , 
Szenvedni nem tanultam; • 

*S küfeködöm kínom' .terhével, "•, j 
Mint mikor el-iadúltam. ' i J 

I 
; -' - í 
: if' - i 
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így fél a' fzbkott tinó is . 
Görbe járma' terhétől; 

Roíteg az oskolás ló is 
Vas - zabola9 élétŐL 

De moít én is sűlyofabban 
Szenvedek, mint az előtt: 

Mert, hogy érezhefsem jobban % 

Kínom as idővel nőtt, 

*S e9 keíerves rab - életet 
• Ha még így nem esmértem'« 

Moft hogy esmérnem kelletett 
Szívem kettőzve sértem* 

De hogy is bírjam kerefztem 
ÍUy tsüggedo erővel. 

Vidámságom ha mind vefztem 
- Avulok az idővel. • 

Az új Bajnok is erofebb 
Sokkal az új homokon, 

Mint a' ki ott* lett' ídőíebb 
A* vivó piatzokon* -

R j Lan* 
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Laftiad a* Vitéz , és vére 
KI - ontott ferdojébe*; 

*S Unvánn tsorba fegyverére 
El-megy lakta földébe 

Nem árthat az- új hajónak 
A9 fzélvéfz dühöfsége; 

De lehet, 's lefsz is az,ónak 
Eggy hullám által vége* 

Én..is kínom fiilyja alatt :.í 
Már lettem b éké telén, 

Mert a* mint az idő haladt , 
Kínom is nőtt fzüntelen9 

Bidjétek-el ? már lankadok, 
'S gyengül ina lábomnak 3 

fíofszil időt nem is adok 
Hogy vége lefsz kínomnak 

. Mert ah-! erőm fogyatkozott, 
Oda fzínem mindenem, 

Teftem bSr* 5s tsonttá változott 3 

Alig bírom .tetemem. 
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«4* 
'S.Esotelenültt téliemben 

Erőtlenebb a* lélek 
Midőn minden lépéfemben 

Tsak kínt, tsak jajt fzemlélekt 

Ab nints Roma, és Romával 
Barátaim öntsenek ! 

Kedves életem párjával 
El - maradtak mindenek! 

'5 Helyjettek rajtam sz átok9 ' 
Vad néppel lévén téli, , 

így as mit látok *s nem látok, 
• Mind tsak kínom neveli. 

.'• ' vNints is'-egyéb.-reménységem* \ 
Melly lelkem élefztgeti, 

Hogy kínom *s keferüségem 
A* halál el-temeti* 

Nagy-Bányán, 1790* 

SZABÓ L Á S Z L Ó 

R 4 V. 
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V. 
D I E N E S. 

Vtfgiliosnak első Ecclogája, megjna*. 
gyarosítva 2 és I. Mátyás < Királyunk 

idejéhez alkalmaztatva® 

K E L E M É N. 

Te Dieiies terepély bik~ fának alatta hevervén 
Nád - ujon mezei dallal rövidíted idődet: 

MirJc futjuk édes honnyimknak « sírva megyéit; 
Mink £zaiadtmk5 te pedig kies árnyékokba' da-

üolgatfz; 
U ott gyönyörű Katidat M •» nevezat taníto4 aaj. 

erdőt*. 

- D ' I E N E S , 
Oh leieméi!* -wii ez egyedül. Iftei tselo^ 

••. k e d t e r . 
Mert ugyan is lefsz .0 mindenkor Iftepem^ é% 

fzetit 
gyakran vérzi nyájambeli bárány. 

Hogy 
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Pogy tehenim5 legelőre 'vifzera, *s hogy jáífzani 

verfsel 
yan3 mint .Játod idom, mind néki köfzönlietem 

én azt. 

K E L E M B ' N . " • -• 
Nem irigylem ugyan forfod , Dienes : de t$u« 

dalom 
Inkább , a' inikoron mink mind prédára jutottunk, 
lm láfsd inelly nehezen vezetem ketskéiiHet; ezt 

is 
Tsak allíg hajtom ? minthogy kettofl ma fiadzott; 
Oh de fzép fijait ko-fzirton hagyta vefzobe. 
jE' tetemes romláft, ha reá lett volna figyelmünk 
•-£.' mennykővel ütött tser-fák régen ki-jelenték 
f$ a' varjak balról „mind tsak kárt! kirtí Mabát* 

tak. -
Pe> np>nd-megi .ki légyen az az Iften, a* kit 

imádói?' 

• D I E N E S . 
Én , Kelemen, ez-előtt Buda várát a*] mi 

helylinkkel 
:A* mellyben fiatalbb juhainkat fzoktuk el-adni 9 

gfztelení eggybetsben tettem, 9s azt véltem f 

egyenlők. 
R s . ^ 
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Így láttam a* ketske-Mt, 's a* kölyköket' ütni 
Anyjokra: nagyokat így fzabtam - Öfzve kitsín-

nyel ; 
Moíi látom Buda már olly fennyen emelte f^ét 

fel, 
Mint mikor a' nagy tölgy alatsonyfab berkekbe 

ki«tetfzik» 

K E L E M E N . 
5S vaUyon melly nagy okod lehetett látni 

Buda várát? 

' D I E N E S , 
'A* fzabados maradás; 's noha' késobbetske 

jutottam 
Ahhoz 5 mert kezd már lafsafi fzürkűlni haja-* 

fzom ; 
De tsak-ugyan még is végét érem fok időre, ^ 
*S ^z Katitzám' dolga; jnerts mirlt tudod", el-

hagya 'Dorkó; 
Nem tagadom, valamíg a? buízke Dorottya ve« 

• ' . .• •, :'zérlett".,' 

Nem ísak ezentzélom ment,filftbe;,de minde« 
'..."neme'íi. is 

Fel-hagytam; 9s noha fok tehenim* hajtottam el* 
adni 

' , . E ' ;.-
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E5 városkánkba, 3s fok zsíros fajtom Is ették 
Ottan meg,-. tsak ürefs erfzényt iioztam haza 

ínég is. 

K E L E M E N . 
Éppen nem tsuda már ? Kati, nálam, min 

pityeregtél 
És kinek Őrzotted a* fán almáidat; íme 
Nem volt ott Dienes! --E&dd-'el, •••Dienes,' ez 

- . .az erdő, 
*S e?forafos béttz *s minden völgy zenge ne-

.veddel! 

D I E N E S . 
Mit tudtam tenni? — itten* tsendes -maradás-

. •: B'OZ 

Bíznom nerá letetett; — nem lévén femmi fegá* 
'•"' ••' . • •' d i m • • " ' : 

És kBtíyorűlőim: d® amott gyámolra találtam, 
A' ki is így felele efdekléflmre: Legeltesd 
Mint az-elott tehenid/*s válafsz közikbe bikákat* 
Két Hete, hogy mindég filftöl oltárom azóita > 
9S ezt efztendonként így meg~űjjít&ni tzélom« 

SE-
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Í E L E M E E 
• Oh te boldog Üreg! hát a' te faját orofeots-

kéd 
Mind feámodra marad ? *s mezeiH noha míg ide-

gen kéz 
MiVelte, — valami kevefet meg-parlagofodtak, 
De tsak- ugyan borjas tehenid' jó páftra botsát* 

hadd 
*8 nem félfz, hogy nyavalyát a' fzomfzéd bar*. 

ma be-hozzon. 

• Oh te_bóldog Öreg í te tsergedezo patakié* 
nak 

'Árnyékos forrifaiuál liívesb^' heverhetfz: 
Itten eme' füzes, melly ketté vágja határíd, 
*S ágain a'_ foha fem-henye méhek dongva legek 

nek, 
Szenderedéft *s álmot javafbl kedves MbgáfsaL . 
Ott a' nyefsegeto Páftor örömödre danolgat; 
Itt ismét a* berki galamb nyögdétseli társát,-
y a | j hű párja körűi a* nyájas gerlitze búkol^ 

D I E N E S . ••.-. ' % 
Ez okon: a* fearvas hamarább legel a*' lere^ 

gőben, 
A' halak is páöra költöznek - ki vizeikből; •. 

. ; . . . • " S Ő t . . 
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mi 
Sőt hamarább fzeretsen* földén fog a' Duna folyni, 
*S a- náiok fakadóit Nílus vizesíti Hazánkat: 
Mint fem -melyjemből foha is jó-téte ki-folyjon. 

K E L E M E N , 
Mink az alatt idegen földön finlődve nyor 

morgunk 
?S némelly réfz ismét Tanaiíl válafztja Hazának 
Más réfz vándorlván tudakozza hol van EgyV 

ptom 
*S ha valaha ne-talám Honnyomba vífsza - vetőt 

dom5 

Annyi fok efztendok folyván-el, míg odajárék^ 
Pufztúltt földeimet 5 tudom azt, könnyezve tsu-

: dalom. • 
Hát illy •• fzép mezeim' trágár "Katonáknak adódtak ? 

\*S e* gyönyörű- földek Hajdiílé? Nézd, mire vitte 
A' ' rűt vifeza-vonás dolgunk. Oltsál nofza kört* 

; ' vélyt 
Moft Kelemen, '$ últefs fzőlot; kinek óh! Ide-

. génnek. 

Oh ez-elott boldog nyájam! ballagjatok k 
nen; 

Én titeket ketskék, zöld barlangban heveréfzvt 
Nem látlak többé kó-fzixton függni ezentúl* 

' *• . Meg-
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Meg-fzön énekein i s ; 's tőlem legelőre vezérivé 
Kern rágtok ez-után fe'zanótot, fein keferű füzt. 

D I 'E N E S. 
Ugy de ezen ejt még nálam töltöd te re-

„ ' - 'menyiem. .. 
Lefsz zöld gally ágynak 5 lefsz válogatott .piros 

almám, 
Van lágy- gefztenye i s , 's éppen tsak moft ki* 

nyomott fajt* 
Nézd ! nézd 1 melly tova van a' .leg-fzomfzédbb 

tanj7a fűíii is 1 
*S a' tegyek is .már moft feketés "árnyékot erefzt« 

mek.. 

B* Id. RÁDAY GEDEON, 

JEGYZÉSEK. 

E2en Eccloga fordításában' főbb igyeke* 
zeteoi az,vókj hogy- m mentől jofc-

bau hafonlÍBon.az kötteti en\be&édhez:> 
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így hogy . ha eggy húzómban iratatnéfr, 
V Commák fzerént olvastatnék, majd alig 
lehetne az köz befzédtól azt meg kiilöm-
böztecnL 

i» Mink- futjuk édes Honnymiknak firva 
megyéit* JJonn: Hazát jelent, meliy. fzó-
val váló élés a7 régi Magyaroknál na
gyobb' fzokásba lehetett; azért énekel-
lyuk még' moft is'.Molnár" Albert fordítáfa 
után^ a' Soltárban; És Hornyába Mttd fetske* 

2. Oltárit. gyakran xérzi nyájamheli Bá
rány* Minthogy a* Magyaroknál a* véres • 
áldozat 5 már fzokásban nints,' itt ezt 
morális értelemben kell venni* 

£ ' tetemes romláji* &c Érti ezen ax 
hazájokból való ki-vándorláfl^ és Örök
ségeitől való meg fofetatáft, 

4. '<$ d varjak' halról mint- ísdk tart! 
kart! kiabáltak* Ha uz varjak bal felöl* 

; . feol-
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fzóllottak, rofsz jelnek magyarázták a" 
Romaiak: még a' Magyar Orfzági köz-nép 
is 5 a' varjak gyakori kdrogatdfaibol, kár-
valiáft jövendöl. 

5» Mofi látom Buda máf olly fénnyel 
tmelte fejét fel. Régi fényefség^ Budának, 
leg-inkább illik a Mátyás Király idejére: 
de maga Magyar Orfzág is minémíi lehe
tett akkor, arra egyedül ama' nagy hirü 
és ugyan Mátyás Király idejében élö 
ARIOSTO -verfeit hozom 'elS,' ki is igy 
fzólla harmadik Satyrájában: : 

Chi vtiol a jtorno a tomo vada, 

Vegga higliterra, Ungheiia Francia et Spagnaf 

A me piacé abitar la mi a contrada. 

Ez itt meg jegyzésre méltó, hogy 
Magyar Orfzágot mindjárt Anglia után te-* 
fzi. Ezen vérieknek Francia fordítója leg
elöl tefzr ugyan £ maga Orfzágát, hihe
tő hazájához vaíó fzeretetéboi,, de 6 is 
meg tartja a' máfodik helyet Magyar Or~ 
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fzágnak, midőn ezei vérieket igy fordí
tja : Ceure le mondequi vot&dra-, en Francé., 
en Hongrie, en Efpange en Anglaterrc &c. 
Hogy Angliát lég-utoljára nevezi, M tet-
fzik azon Orfzágra való irigysége: holott 
Prósában fordítván, nem kötötte meg a*-
Rhythmus gondolatit, hogy azért• lelett 
volna az Orfzágok forát meg változtatni* 
Méltó még Budáról, és Vifegráiról a* 
meg-olvasásra Oláh Miklós Eíztergomi Ér-
féknek Hungária nevezetű deák murkája : 
aki mind a' két nevezett helyedet'még az 
5 fenyefségekben látván jelentett munká
jának-V-dik és VI-dik Réfzeiben, azokat 
Je-írja. 

6* Mint • mikor a tölgy fa alatsonjb 
lerhkbe E tetfzik. ViróiEis Cupreftuft 
tefz: de minthogy annak nrgofsabb ne
me f nálunk tsafc üveg házakban marad 
meg; én (a' magyarosítás i; azt kívánván) 
más esméretefseb.b fát tettem helyette* 

. • * ^ " 
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7. A fzabados maradás. Stcnzi az hogy 
jófzágát vifsza nyerje, ' és abban tsen* 
defsea meg - msradhafccn. 

8« Ez Katüzám dolga Sec* Itt Katitza 
jó gazdatfzQuyságát veti öfeve a' Dorot
tya tékozlásával, mintha mondaná, Ka* 
íitzdnak h/ztfibetem , hogy Ő .még meg 
maradott kertiemet jobb rendbe hozta, 
*s jófcágotskám vi&za nysréfáe'nógatott*" 

9* Tsdk ürefs erfzmyf hoztam haza még 
is: Hihető Dorottya az árát, még hely
ben hafzoncalan^ág >kra e l -kőkó t t e , *s 
mikor tsuk fíem inindenenihül ki-pú&ií-
tót t , háladadanúl ei-is hagyott.' 

i c . Éppen nem tsuda mar Kati nálam 
mm pityeregtél. Minthogy én af- Virgilius 
Amaryllisét Katalinnal váltoítsm. fel, 'azért 
itt is meg tartottam azon nevet*" Tudom 
ugyan azt, hogy de la Cerda és-.'ncmelly 
Követői, arra láttatnak hajlani , hogy 

• , "ezen 
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ezen Verfek Jobban illenánek Galateára, 
de., még ők is peg tartották a' Textusban 
a* régi olvasati* A5 kik itt Galateát fvere
tik inkább érteni, azokat az vitte árrá, 

-hogy némelly Magyarázok Am*ryiiifen 
Romát, Gaiatean padig Mmm&t értik: 
Be hogy ezen. Allegória Virgiliusnak efoé-
ben fem volt, azt bizváft merném állat* 
m: Ugyanis Romát nem 'alkgmcc + hanem 
maga nevével Romának .nevezi; Urhem, 
quam dicunt Romám &c* Ismétt Aiiguíius-
ról azt írja, hogy Ötét ottan látta : Hic 
illum vidi Juvenem9 De Titytusnak az Ő 
Mantoai öröksége helyett, nem is Romá
ban adcak uj földeket, hanem tsak a* ré
gieket adták vifsza* Ergo tua ruta ma-
nebunt. Ezekbői azt hozom ki, hogy Ti-
tyrus fzeretői, mind Galatea, mind Ama-
ryllis Mantuában laktanaks Már így fok
kal hitelefsebb az, hogy otet az utolsó 
fzeretoje • Amaryllis kefergette, és 6 tar
totta ijieg fzámára az almákat, 's nem 
Galatea, aki rajta fel-hagyott; -Fojtquam 

S 2- m>s 
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nos Jmaryüis habét9 Galaiea reliquit: Ez a* 
reliquít önként való éi-hagyáft jelent* 
Hogy ezen moftani elo* adott magyaráza
tommal 5 Araaryllisre nézve m*jd " minden 
hirefsebb ki-adói, ?s magyarázói Virgi-
liusnak meg eggycznek, azt íbk példák
kal meg tudnám mutatni; de tsak némely 
bíreftebb magyarázóit hozom .elő 5 ugy 
mint SERVIÜST (ki is még'az Sioáik 
fzázadnak kezdetében ék ) BURMÁN PÓ

TÉRT és HEYNéT." 

SERVIÜS ama* leg-első Commenta-
tora Vi:giliusnak, midőn áma versét ma
gyarázná : Formofam refonare doces Amarü* 
lida Syfaasi így fzóíl: Id efl Carmen tuum 
de amica Amarjllide compo/ztum doces Silvas 
f&nare; et melius efl' ut fimpliáter intelliga-
mus: Mak enim qnidam allegóriám volunt: 
Tu carmen de Roma componis celebrandum 

omnibus geniihus. Phis enim fiupet Melihse-
US) fi ille ita fecurrn efl^ ut tantum de fui$ 
amoribuf ccmUt^ 

Ezek-
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EzekbSl a' SEKVIUS fzavaiböl ki tet-
•feik: ? hogy Ő hibásnak tartja' azoknak vé-
lekedáfeket9 a* .kik itten allegóriát'keres* 

. nek 9 és Ammyllifen Romát érrik. 

A máük magyarázó BURMÁIN eg^y 
Mufonius névií Tüdős embernek érteimét 
hozza ezen vérire eío: Mirobat qultl mx-
fla Deos Amarylli vocares* Ez az IVIUCJJÍUS 

azt tartja: hogy ha mindjár: Amaryíliíeii 
Romát 5 Galatean pedig * Maiimat a elles is 
érteni, még is innen nem következnék, 
hogy azért mind Amaryllisy mind Galatea 
Mantuaiak ne lehetnének: midőn igy fzáh 

Lictt p$r Amaryttim Romám, per Gála-
•Uam Mantuam intelligamus, non tamen ut 
quídam fufpicatt firnt dictndum efty alteram 
Roma) alteram Mantuce fniffe a Tityro ada-* 
maiam, nifi velimus h^c Melibm verha pror~ 
fus ejfe abfurda: íu potius utramque Man* 
tua- 'wgnitam intellige* Ezek a* Mufonius % 

fkavai > mellyek után azt írja, Burmán: Re-
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Be, fiam Amaryllis amiea Tityrí abfintis de-
fiderio tabefcens omrda negligebat y quod mir 
rabatur Melibteus: ita praemte Roma rcBc 
Ruaus: 'Catroeus verő Galatea tuebatur. 
E u i M ANNUS 

HETNE az harmadik általam .ki vá-
lafetott magyarázó: ez nem-tsak meg;tar
totta az Ő mindenek előtt igen bétses Edi-
tiojá ban, ezen az helyen az Amaryllis ne
vét >íaae;n az Ö magyarázatja fzerint, 
2Z mindjárt titánná következendő Tityms 
felelete B3m e^yéb hanem az Amaryllis ke
fe: veire való mentség. HEYNE maga fza-
Vai ezek*' 

QuidK facetem ? necejfario mihi Romám 
pföficifcendum erat y nulla Amaryllidis quere-
larum ratione kabiiay cum neque libertatém 
recuperare aliUy neque'. tam ptcefentes hic 
fropit'ms faventes* Deos ; tam pi&fms eorum 
•beneficium alibi expenn poffem* He*NE,' ' 

. B i « •' 
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Bizony amaz őtet önként - hagyó 
Galatea fopáakodáfaira fzemügyet feni ve
tett volna Tityrus, nem hogy tőle lett 
el-távozá-áért, magát mentegette volna, 
és bizony Meliboeus fem hozta volna elo. 
Tityru-^nak, Gaiatea kefervét ollyaiv ér
zékenyen , tudván azt, hogy'azzal Öcet 
hamarébb bofsz^nkodásra,-mint .sem fzaiia-
kozásra fogja indítani. — Ugy remény
iem , hogy ezen íérdés: eránt AmaryUif ne
vét kellefsek e* itten meg-tartani vagy 
Galatedjét? eléggé ki adtam emémet. De 
azért fenkit is ar maga értelmétől el-von-, 
n i , ?s az""enyIiiH:e kéiifzefkeni nem.kívá
nok ; haílem kiki ugy. ítéljen, erről*, a*" 
mint néki tetfúk* 

- n* Mit tudtam fenni? Ezen mentege-
téfeiben f mintha azt mondana: Mit tudtam 
tenni? énnékem ugyan igen nehezen efett 
Katitzác (AmaryllM) el-hagyni, de il-
lyen állapotomban mej kellett- ma^amit 
győznöm, és az o esdpkléfeire aiöft nem 

' S 4 te-
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tekinthettem, löert egyedül Budán re-
-ménylheáem 'ügyem ofvosiásái^ és abban 
meg feni tsalattam* 

12. De amott Gyamolra találtam: tud
ni illik Mátyás Királyra 9 ki engemet vifr 
fsa te*.t döbbeni örökségembe* 

13. Két hete hogy mindég fűjiöl oltárom 
ttzóltcu Valmínt fellyebb, úgy itt i s , az 
oltárt moráliter kell érteni: az az , Örök
ké háládatos léfoek,' meliy háládatoíságá-
nak állandóságát, még nagyobb ki tété* 
leJtel iejezi-ki alább, 

14. — — — -— Mezeid 3 noha 
mlg idegen kéz* Mívelte valami kevefet meg 
parlagofodták. Hogy valósággal el - vettek ̂  
és nem t:ak akarták a' Xityrus földeit is 3 

M tetföik* a' Mteris névii EeclogábuL ne-
vezeteísen ezm verfekbüL 

01 Liáde vivi pervenimu*: Advena noflrí 
( J~hiQ4 nun%mm veriti fumiis ) %t pjfejjfc? 

égsüi 
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Diceret has 9 mea fant veteres migrats Cohnl 

Num vi&i trijtes, qmniam fors omnia verfat> 

Hos üli, Qquod nec bene vertat ) mittimuske* 

Eleket Meeris Menalkásrul mondja ̂  
akiii ottan minden. Magyarázok t valamint 
itt Tytlriifon, Firgümjt éitik. 

15. Itten eme füzes y melly letté vágja 
határid. — —* — •— — Szendére* 
déjt *s álmot javafol kedves fufogáfsal* It
ten én az álomra való nogatáíl inkább 
tulajd mitottam a' Füzesnek, és az o 
fzellökmatt való fusogasáúakj mint feni 
a méhek dongasáak. Ugyan is Virgilius 
fzavaiból egyebét nem hozhattam k i , 
melyet ha terméízeti rendben ( in ordi-
"nem naturalem) helyheztetSnk, igy foly
nak:' Sepes fali£tif depajia fiorem apihus ki* 
blaicis 5 fvadebit fomnum fepe leni' Jhfurro^ 
És igy a* Füzes fuíbgáfaazr, as melly' 
álmot tsíuál, és nem a5 méiieké 5 akik 
annak virágjét még an:;aki. eiotte már fe 
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legeitek Vlrgüiusnak tulajdon Tzaval ízt-
rént, ki in prseterito mondgya a" Füzes-
•rul5 florem depafta apibus. J$e bizony, ha 
%z méhek a5 nyugodni kívánóhoz közel 
vágynak; nem hogy néki dongátokkal ál
mot okoznának ? söt inkább az ö falánk-
jóktól való félelem,- Ötét attól el-idege
níti ? és el-ijeföti. 

ló. Söit hamarébb fzeretsen földért fog 
-az Duna folyni • Itt is, tzélom fzerént 9 

meg-akartam magyaroíitani' ezen verfe-
ket, és a' köz nép előtt (ugyan is itten 
Magyar Páíztorok befzélnek: az éppen * 
nem esméretes Ararís és Tigris hellyett:, 
•av Dnnác Zot;tzm* 

17* Némelly Réfz ismét Tanuijl válafz-
iya Hazának. Á' Tanais környéke volt 3' 
a9.. Magyarok régi lakó helye . 

ig* Más- réfz vdndorhán > .iiulahzza 
hol van Egyiptom? Jobban osméri.a* Ma

gyar 
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gyár köz ember Egyiptom földét 5 (avagy 
fcafc a' Mofes-könyveiből) mint Cretat, 
Oa-reft vagy az Britaiinufofcat; itt is az-
é i t , fokfzor említett tzélomioz képeit, 
ö?méretefsebb Or.zággal kellett, amazo
kat fel,-csehekém* 

* 19. Hat illy fzép mezeim trágár Kaio-
náknak adódtak? \9 e gyönyörű földek Haj
dúké? A' fellyebb va!ók fzerénfc, ezen 
f< ecloga a* Mátyás Király idejéhez lévén 
alkalmaztatva: Igen hihető hogy Mátyás 
miit nagy Hadakozó y némelly határokat 
(kivált az ugy neveztetett Végeket) vi
tézlő néppel ültetett meg; és igy az Ö 
előbbi Lakofaiknak 5 mis Hazát keltett 
keresni. A7 Mátyás Király Afzrali. bo
londját Tragemek hívták , innen eredtek 
ezen fzók Trágár, trágárság; valamint a* 
Fraíieziáknál Turlepintül, egy Comediás 
bolondtól 5 Tnriepinade* 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



f VL 
NAGYON T I S Z T E L . ű 

B É L I I Í JÓ S E . F 
. U R N A ! :. ^ 

Előbb 2z Erköltfi Tudomány érdemes 
Oktaíójáfiak, moft pedig & Pofonyi Ne-

vendékség eggyik Ál - Igazgatójának 
'Neve napjáraé 1788* 

l*edvre! magyar Múzsám! a5 bűt vefd félre, 
Töróld-ki 

Fel-pötztzett könnyes fzemedet. Szállítsd - le 
meg -.aggott 

Rántzait arízádról a' fojtó gondnak. Emeld-fel 
Régem alá Csüggő fejedet. Szedd egybe le-búllott 
Ekefségeldet.; 's -aggafs'ad vifzfza magadra , 
A* miket a* mérgek búnak vad körme le- tépett 
Rőiad: Szüntelenül-új- fájdalmakba kevervén 
Lelkedet. Ébredjen Szived. Tűiiogva fésüljön 
-Homlokod a5' Ködből; valamint a' -gyenge virág-

föál, 
. . " M^Iíy j 
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Melly (mikor a' jéggel zajgó tél fogytig el-ol
vad , 

És a' Nap melegebb súgárokat hint-le nyakunk
ba) 

Meg-repédett kis tokjából mofolyogva teként-kí; 
íme orom tsillag vidám nap támad az Égen: — 
Mindenek újainak; vígadnak mindenek. A* rét 
És erdő ferken; kéfzúl fel vonni ruháját. 
A* mord férgetegek gyorfan takarodnak előlünk* 
Meg-dűltt már Boreás; fáradtt pihegéfeket ugrat 
MellyébŐl; sírp r i ; nyökörög; nem emelheti 

' . rontsos 
Szárnyait; el -gyengűltt3 ki-rekedtt a* vafiag 

erőből, 
A' nyájas Zephirns kezd már repdesni helyette^ 
Melly a' fel-költott fzín port karikákba tekervén, 
'S így a' fényt tolunk meg-lopván egy kis időre 
Szem-be-kötéft játfzik. Minden völgy melly az 

el-ázott 
Hóból többetskét horpentett, nyijik ez által 5 

Józanodik y ki-derúl. — BŐves nedv Öfzve fo-
godzván 

Lépdegel ? és fzörŐdik alá a* törpe hegyeknek 
Oldaliról, minthogy Zephirns nyalogatja azok* 

nak 
Bértzeit. A' fzárnyas nép tollát rázza: hi-nézgél 
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Téli lakásába!; billegted fzámyáit; a* lágy 
Égnek örül: vidám tsevegéft ereget-ki begyébtR* 
Három négy nap után minden:vvölgy, hegy,' be-* 

rek5 erdő 
Zengeni fog, 9s az egéfz Terméízet örömre fa* 

kadni. -: 

Mind ezeken, kinek- úgy tetfzik köfzörülhetí 
kedvét: 

Engem más újít — J<5fef kies hajnala virrad — 
Nofsza pitzín lantom 1 fzedegesd hamar húrodat. 

. . öfzve: 
Peng] örömet í Neve BéuKNEK futamodjon a& 

. ': égig -
Hangoddal — vigyázz: BéLiKNEK drága Nevéről 
Szóllok. Melly nagy Név! te pedig melly gyen

ge vagy hozzá! 
Félek igen ne talán töredezvén hangod alatta, 
A' mikoron vele kívánnál fel-evezni t te-tsep* 

penj. — 
Kezd-el Mtízsára már kéfzen van, egyengeti 

torkát % - • \ 
Eggyütt fogja kötött dalait pergetni te véled i 
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A' Lant meg-pendül; 
énekel • mellette a5 Műzfa* 

Oh orom 2 melly nyájas kézzel 
Ölelgeted fzfvemet. 

Be édeíen kéfzültt. ízzel 
Tapogatod kedvemeL 

Mind eddig tsak a' panaízra 
Vettem-elő nyelvemett 

Tsak könnyeknek ontására 
Nyitottam - meg fzememeL 

Azt gondoláin 3 hogy az orom . 
Nem-is ismer engemet, 

Mitic hogy tsak nem mindig üröm 
Keí'erété lelkemet* 

"Ezer gondok ezer baják 
Oílromlották fejemet; 

Foháfzkodő aggodalmak 
Düllefztgették mellyemet* 
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Fel - élefzt ez a* nap ; artzám vídól; 
Szelídül bánatod!, 9s alám kódiíL 

Vérem ébrenttebben ^ • 
Szokdétsel mellyembea „ 

Gondom el-fái! 
Fel - élefzt ez a' nap, artzám vídál* 

Béliknefe Örvendek; azt tifzteletri. 
Kit maga nemzett, 's fizuit a' Kegyelem* 

Valaki így érzel 9 

!S. Szívemmel eggyezél # 

Jöfzte velem! 
Béliknek örvendek; azt tífztelemk 

Ó benne minden jó rakásba gyúlf 

Ajakin nevető fzelédít'g ül, 
A* bölts fzó , melly nyelves 
Heg - érett ki - kelvén 

Mézzel vegyül! 
Ö benne minden jó rakásba gyűl, 

Elméje bé - ható miíit a' frifs Tűz; 
,|Iellyel fok Tudományt tsomdba fűz. 
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Akar melly gátofeat1 

Vakító' gáiitsokat 

Gyorfan el-üz.; 

Elméje be-ható mint a* frift. Tuz, 

Nagy $ még., is kitsínynek tartja ' magát ^ 

Mindenhez kegyefen ofztja fzavát, 

' Okofan intézi 

Emberül végezi 

* - Minden dolgát 

Nagy, még is,kitsinynek tartja tnagáti 

Szívének ereje mint a* gyémánt: 

Rajta a* fzerentse nem fzéd JZsákínánt* 

Mind üldözésire, 

„Mind kedvezéfire, 

Néz eggy aránt. 

Szívének ereje mint a' gyémánt; 

A*-rofe nyelv* nyilait tsak neveti^ 

; A* bofszút bofsziíval nem fizeti f 

Mire más háborog, 

Ó arra mofolyog 

- - Kedvét tölti 

AV'-rofz- nyelv' nyilait tsak neveti.^ 

• • • ^ V - . ' • ' • : ' • • " ' 

i • . • . / • • • • '•. • 
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Az ékes erkőltsre utat terét , 
Be "tömi a' bűnnek minden erét, 

•Mint keljen azt űzni. 
Ezt pedig el-űzni 

Adja fzerét. 
Az ékes erkőltsre utat terét, * 

•Maga - is be - vefzi a' mit ki - ád; 
Szép oktatáíkak nagy erőt ád: 

Mert panafzt ki tehet 
Éltére?, ki lehet 

Ellene vád? 
Maga-is be-vefzi a' mit M~ád; 

Boldog toll! melly ®tet hirdetheti, t -
Ritka 1 melly eléggé dítsérheti 

Itt tárgyát mind Máro 
Mind maga, Apolló 

El-vétheti. 
Boldog toll! melly otet hirdetheti, 

Engedj - meg kegyes Úr !' nem lehet már! 
Hu Szivem még ugyan többet-is zár, 

De ízavam ki-fogyott ^ • 
Nyelvem el - faradott" 

'S dübögve jcír ?' 
En^ed]-meg vegyes &cv 

"• VII* 
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VII. 
A' H A B O K . * 

Carlo Magginak Ölafz Sonnetje titánt 

Uurilla indul a' partról. Én efze-ve'zve 
•a-^ fzaiadok a' víz-fzélhez 's kérdem a* 
habokat: Mit tsiiiáltok ?. Eggyike felel: 
Én, a' ki Iften-afszonyodat leg-g'őzör 
vettem-fel, háládatofan tsókolom ezért 
a' fzép ajándékért a' tenger partját. — 
Kérdem a' máfikat: Midőn le - botsátocták 
a' vitorlát vígnak látfeott é? Felel ez: 
Vidám tekintete el-tsendesítette a' fzele-
ket, 's mofolygásra vonta a' hullámot. — 
Felém jő a' harmadik, 's ezt a' hírt hoz
za: Éppen moft láttam mint ingérlette 
fzép fzemeit fel - emelvén irigykedésre a* 
Nereiíekec. Mondom ennek. Nem bízott 
é rád valamit hogy nékem mondj ? nem 
izent é eggy Iflen - hozzádott ? '•— A* 
goromba hab megfordult, 's nem. felelt. 

T a Azok-
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.. Azoknak kedvekért a' kik az Olafzt 
érteni ízerentséfek^ ide téfzem azt: 

Sciogíie Eurilla dal lido. Jo corro e ftolto 
Grido alF onde: che fate? ima rifponde 
Jo che la prima ho il tuo bel Nume accolto 
Grata ái ü bel don , bacio le fponde, 

Dímatido all9 altra : Allor che '1 pin fu fciolto 
Moítrő le luci al dipartir gioconde? 
E F altra dice: Ánzi ferena il yolto 
Feee tacere il vento3 e rider V onde„ 

Viene un altra,-é" mi affermá: Or la víd ío 
Empier di geloíia le Ninfe algofe 
Mentre fui maré i fuoi begli occhi aprió, 

Dico a quefta: E per me nulla f impofe 9 
Diffe almen la Crudel dí dirmi Addio ? 
PaiTo F onda villana, e non rifpofe! — 

Ö ! mikor fogjuk ezt Magyarul éne-
kelhetni 5? 

S Z É P H A L M I / -• 

VIII. 
i 
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viir. 
VISZONTAGSÁGOK. 

Dolgom mikor folyt kedvemre, 
Puhaság fisállott fzívemre; 

A' mikor volt bőségem, 
Nevelkedett' reftságem; 

A* Hír ha fzárnyán hordozott, 
Reám kevélykedéít hozott;.. 
Ártott minden énnekem, 
Tsaka' Nyomorúság — nem! 

B A R I P É T E R , 

Ts IX. 
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S Ö H A J T Á S. 
(Lásd nz Orpbeus i. Darab. 48dik óid.) 

S zülongozó ZepBytke* 
Ha kérdez Laiiía : Honnan ? — 

Súgd - meg, Talál Sóhajtás: 
De meg ne mond 3 kié J 

Kis tsergeteg, ha téged 
Illy nagy mért vagy, tsudál f 

Mond azt: Sírás nevelt; 
De már azt, melly ízem* nedv© 
Nagyított j meg ne ifiond! 

• ; : .X.-... 
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X. 
UGYAN-AZON DAL 

MEG-HOSSZÁBBÍTVA. 

Kis bujdosó Szeletske 
Keresd Laurámat fel 

*S mondjad voltál főhajtás; 
De hallgasd-el kié* 

Gyors tsergeteg! ha benned 
Mosná talám kezét; 

yalld-meg? hogy könny tol nőttél 
De meg ne mond3 ki sírt. ) 

Nem Is fzukség: ez ligy Is 
Előtte nem titok* 

?S hogy mind ketten ti-tőlem •• 
Eredtek, tudja ől ..._...._. 

A h , tudja jól; *s ím.! még is 
Irgalmatlankodik; 

Mert nála a' főhajtás 
•Á A Tsak pára; — víz$ a* könny,, 

T 4 
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XL 

A' GYERMEK POÉTA 
SUPERINT. GÖTZ VERSEIBŐI,. 

Rozsnyón, December, isdik. 1783* 

N e fufs - el Ámor 
Elől ? kis Iri&J 

Meit '©y akármint 
* Futfz,. meg - ragad, 

Éfi tegnap' eggy fzép 
Szegfőt fzakafzték, 
•*S — képzeld í — az áltioli 

Abban feküdt* 

Kern láttam én azt;-,.... 
*S virágom' • édes :' < -
^agával eggyatt / . 

• Fel? fzÍYtm; Őí » • ; 

i i 
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Ki fzán meg engem • 
Kis gyermeket már ? 
Bódúltt fejemben 

Moft Ő az Űr! 

fS ím e? kis ének — -
parányi^" mint 6 , 
Ez a5 kis ének 

Már tőle van. • 

... KAZINCZY. 

V" *: XII, • 
A' HINYE BIBLIOTHECAR1US. 

G ö C K I N ö UTÍN« V 

J edd Add - ízeidnek >s bízzd Cafsád' kezére I 
Nem- nyúl ahhoz a' mit vállalt hűségére, v 

• SZifEALMY, 

^ ' • ' ; ••• . T 5 .- " ' X I X L 
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XIII. 
ANAKREONNAK Xldik DALA: i 

Azyovfm & i •yuv&oti ?. 

Szepes Vármegyében, Decemh. 1788. 

Igy fzollnak a* Leányok i ; 

Anákreon , te vén vagy ; j 
Végy tükröt és tekintsed '! 
Mind el-repült fejedről j 
Hajad, 's kopafz vagy immár. 
Van é hajam? biz' én nem 
Tudom: de azt tudom, hogy 
A' vígadás az agg kort 
El-ért t Öreghez annál .-
Illőbb, minél kbvésbb van 
Már hátra életéből ;*). 

K A Z I N C Z Y * " 

*) cO^' .vrgAotö- 7<»'Ma îjfj ; az az, mennél k<>* 
xelébb vágynak hozzá a5 Párcák* 
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XIV. 
ANAKREONNAK XXIIdik DAL A: 

Napkoron 5 Szabóltsban, Jul.4dik.efl5' 1790* 

T eányka, dítlj - le , kérlek 
•*-J E' fzép fa* hívesébe* 
Nézd mint inog füfogio 
Harafztja minden ágán; 
5S a5 tlfzta tsevmély — hallod ? 
Túl rajta mint herétsel! 
JJints fenki a' ki e' fzép 
Bellynél tovább meheffen. 

K A Z I N C Z Y . 

*) Anakreonnak eggy énekét fem fordítottam 
még nagyobb gonddal mint ezt, és — ha 
meg nem tsal érzéfem — egg^ikét fem for
dítottam, még'fzerentsétlenebbűl mint ugyan
ezt. A' harmadik és negyedik íor a*: *A?r̂ ~ 

éppen nem téfzi-kL Mint ingatja a* leg-kis* 
febb ágain is lágy leveleit! mert a* '%*ft*s 
haj-fürtnek nem merném tenni. — — Bol
dog! boldog a' ki a* Görög dal* fzépségét 
tsak úgy-is érezheti, mint Ón. 
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XV. 
PROF. B' ESTE VICTOR 

Ú R N A K -
BÍVATALBELI JELENTÉSE 

MELT. GRÓF TÖRÖK LAJOS 
Ú R H O Z , 

A" Tudományoknak Kafsal Megye
beli Királyi FÖ-Dire&orokhoz, a* 

Dobfzai hegynek le - onüáfa fe-
löL 1787*, 

TBÍS fatisfadinms imperiis', liluftriffime 
Comes ! praeterlapfa ám Mercurii f 

comite mihi amiciffimo Heinzely, Caffovia'' 
difcefferam, alterave die Megyafzovianr 
appuli. Tum mox accxrl juífum loci Judí* 
€:em lateri admnxi meo«" ut me ad . bina 
promontoria Tölgyes et Sólymos, in qui-
tous mons • délliftére dicebatur 5 deduceret; 
<jui eo.lubenthis operám ínam hae m re 

. contulit, quo major, ejus rei percrebuk 
fáma. Verum haud- aliud'obfervare„mihi 

• " - . ' • . ' " H -
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Ecuit, quam quod pars quadamy vitibü* 
eoiifita5 in proximam valiem praceps'rue-
Tit. Multum itaque -a-veritate abludit ru-
mor totum motttem fubfidiffe. Hüjus au-
tem phcenomenir canffam a veliementi lm-
brlum vi repetendam ]udico« • Nam. térre- ; 
iium illud copiofam finn fiio ccratiiiei ar* 
giliam ; cujus- indoles eft5 'vtcceleftes aqnas 
non forbeat faci«ef abferbtasqiie tenaciter 
retineat,' folibusque perüftum contrahatur, 
ex quo facillime perrumpitur, praebetque 
xlmas ? quod curiofe a me obfervatum .fii-' 
i t ; totum enirn laté folum rimás altiífimas 
'ágit. HÍÜC íupexveniente rüinoíb ' imbre 9 -. 
neceffe eft^ vt integrum terreni ftrattiffiy 
vi in fuperiorem •partém/ faétay lubrieo fa-
:fiigio- non iecns5. ac per p'antim incüna-. 
tűm devöluatur. • Nec minim fi" fimilem 
cafum plurá' comitentur' damna, perinde • 
atque in confragofo monte lapfus pr^gtan-
"dis faxi non modo• multorum'.prsecedéntitaia'• 
ftragem aidducity verum etiam plnriüm $öffc 
íe'miiiam tr&Mt* -Ex quo-.intelligítur, qiao* 

inam: •-
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nam pado vineaj-loco mote, cavítatesqiie 
in monte enate5 ¥ix tamen orgyam ada> 
quantes , dicantur. Non infrequens Id 
phsnomenon In hac eadem plaga; quisi 
fmgulis .ferme annis obfervatur; verum 
quod hoc anno majns damnuin illatúm fit, 
debuit quoque major aquarum inipetus 
fuiffe, vei forte nubifragium montem op-
preflit. Accedit dari in illó monte partes 
aliis exporre&iores, quse cum ab ..avara 
Agricolse mami viridi cefpite fpoliantur, 
vinetum ampliancjii eaüffa5 fua' fortitudme 
deftitmintiir; ^radicibus enim herbarum. & 
dumetorum terrénum facile. folubile fortií-

•fime coliígatur* Hoc autem In illis loeis 
ubrmlna contigit fa&um fiúffe .11011 fine 
fundamento ..fufpicor. Nam dantur & .ali» 
complures fimiles ex'porredfcje. terreni lin-
gutef, quse cum adhuc manibus hominum 
intaéfca? fint , laetiffnnoque cefpite. virefcant, 
quamuis ruinam • mlnari videantur9 tamea, 
imbrium injuriam . fuftinent 9 fuftinébunt-
•que.' Gtuamobrem id a. me. .Rufticis darain 
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eft confilium 5, nt talia lóca denudare non 
attententf et denudata illico fparfo femiae 
veftiant, .ni máliüt omni anno Vindemiam 
alese exponere. Haec.cum ita fint, dam-
num qiiidem infigne decem circiter'Com-
poffeffores paffi funt , veram propterea 
Bee Pago nec'Viciniss iiifortraiium' május 
imminet, neque periculum efty.nt fiuvius 
ad radicem montis praeterfluens a collapfa 
terra' fuo ledo éxturbetur, cum- fpatiofis 
paludibus a - pede montis diferetus fit* 
Obferuatoris autem phyíid difquirere non 
eft, an aequum fit, u t i i qui-dammim. tű
iére a vedigali' pr^ftando' liberentür^,:id * 
illius érit, cujus officium eft juftitiam elé-
menter adminiftrare* Ne autem mancsé ob-
fervationis inlimuler,- filentio prseterirene-
queo, frufta lapidisy quss intra páftinatio-
nis opus a rufticis e -profundo edu&a 
funt 5 pafticulas ta'ntum effe lapidis fpecii-
laris, non autem uri'ab imperito;i rufticö 
putabatur; effe; mercHrium eondenfatuni* 
Pneterea ex relatíprúftus-Riifticoriim, quo* 

rum 
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rum plures interrogatri, qui tutic markán-
dis vitibus ftudebant* ultro innotuit, nul* 
lum terrse motum fuiffe aut flammas un-
quam e monte ernpiffe, aut aquas odora 
graves pröfiluiffe 5 quorum omnium nec 
yeftígium detexi, quod temen acckHíe per* 
latum fűit* Hinc fi. mea expeditio hpc in 
parte inutilis videri pofiit, forte ea utili-
tate non caruit, quod edodi fimus, quati* 
tum impofteraia in fimilibus eventibus me-
tkulofi Rníiici felatiönibus deferendum fit* 
Cceterum milii gratulabor-, Hlufiriffime Co-
mes f fi. in rebus majori?;'momenti mea 
opera pro tua fumma In me huraanitate 
uú volueris , ubicumque feaicet eam Pa-. 
trise prodeffe. intelliges,' adnitar cert^ , vt 
omnes intelligant y . milii nihil- antiquius ef-
fe, quam honor Academise, bonique pu-
blici incrementum* Vale. 

•Dabam'Caffov./i8*-Junii 1787* 

;"VICTOR D' ESTE... \ 
•'in -Reg* Acad. CaíT. Phy& & 

Rei ruíh Prof. publ. & OrcU 
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XVI 
SZEMIRA ÉS SZEMIN. 

GESZNEPt SALAMON ÚRNAK 
Í R Á S A I B Ó L , 

J *t/f élyeii a" víz alatt feküdtek már tf 
* l*-k márvány tornyosatok, ys a'hegyek* 
í teteji felett fzöniyu Labok hemlergettek* 

jsak a' leg-ma:.afsabb he.y bértze állott-
ki még az áradásból. Irtózható- zajgás 

| hallarfzoít bé-fertsegtetett oldalain: azok-
t „cak a' boldogtalanoknak jajgatá/ai, a* kik 
, el-tsüggedtten kerefték itt menedék-Lel-
j lyekei:; * a' kiket a' habokra ültt bálái a" 
: köföirtokiiak 'űzött. — Ict eggy d;.*mb 

válk-el a1 hegysol, 9s a' reája kapafz-
, k-..dott emberekkel fcakad a tai.ékzó víz

be; amott eggy zápor-patak mof a-el a* 
. fiút, a? ki haldokló Atjsk íellyebb VOE-

- U izor* 
i 
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.tzorfatta; vagy a' gyermekeit öfzve-i 
ölelő Anyát, 

A' begynek már" tsak a* leg-fels<$bb 
ormó;a állott-ki az ózonból; ide ragadta 
Szemín, eggy jámbor Ifjú, -—tsak moft 
eküdöttnékí Szemíra3 a* fzeretetre leg
méltóbb f'Leány Örökös hűséget5 —• imá* 
dott Kedvesét. Ma^ánc fan állottak 6k5 

(a1 többieket ínár mind el*feprette a2 
áradó víz)' itten az üyókő fztlvéfzbem 
A hánykódó hullámok rajok rohantak.; 
felettek a mennykő, akttok a' tenger 
dördíílt-'meg. Rettentő homály vette*kö* 
rxíl okét 5

 ?s tsak a' fel-lobbant villám 
vetett irtóztató efetekre vílágofságot. Ve-
fzélyel ije-zte minden felleg 5 's minden 
hab ezer hólttakat zavart eggyiivé 5 t o 
vább bemberge,t a7 fergetegben5

 ?$- ú§ 
Zsákmányt kerefett. 

-— Szemírá dobogó fzív.ére- fzorítoi* 
" ta Kedvesét i könnyek folytak- le az efr 
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so - vízzel el - balaványúltt t ortzájiin $ 's. 
»így ízóUa el-gyengultt hanggal ' Továb

bá nints • fzabadúlás -9 Édefem ! körül „va
gyunk véve az ordító halál áltaL 0 Sze* 
inín! mindég közelebb-közelebb jön az ! 

„.Ah! mellyik. hab fog bennünket- el-te
metni ? Tarts 5 tarts engemet reízketa 
karjaid közt 3 Édefem ! Moíl: mindjárt, nerii 
lefzek j líioft mindjáit Bem leízek; *ek 
nyel a' közönséges ítélet. Moft - - -
ó Ifíeíi! eminneti JŐ felénk. Közelebb lá
tom már a' villant' fényjében. Moft ó 
ífteü! Ken! ítélő »bíró ! — így fzóHa^ 
*s Szemínre diile~eL 

RettegS karja átláí- Ölelte el - ájulté 
Kedvesét; dadogó ajakai nem föóEottakj 

-nem. látta a' véfzélyt, tsak meljére fzo-
ráltt Kedvesét látta; 's több volt a' mii 
érzett a" halál borzafztafaináL Megcsó
kolta a* hideg- eísotöl áztatott ""halvány 

• örtzáit , erőfsebben íkorította meljére/'s 
;igy föóilott; Szemím% éd^B' Bzemíúmí 

' - :-. ' ^' .'.U'áí. 'gfeedj^ 
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Ébredj-fely 6 tsakmég egyfizer térj vif-
sza erre az. Ítélet vefzélyére, hogy föe-
meid még eggyfeer láthafsaiiak, hogy még 
eggyfzer moridhafsák el-kekultt a;akid 5 

hogy hé-tiglan fzeretfz; egyfzer még mi
nek •előtte a' hab el-ragad, 

. Ezt monda- ő , 's Szemíra fel-ébredé. 
Eggy izerelemmel meg-toltt 5 el-tsüggedtt 
tekintetet' vetett Szemíre, 's köríil nézett 
a* veföélyben. ' Iflen !•" Biró ! így ' kiálta-. 
fél; ?s nintseii é fzabadúlás ? nints é irga
lom ? Ó mint fzaka'dnak * a habok I Miat 
boaíil-meg a' Menny' köve 1-Mitsoda ve~ 
fzély jelenti engefztelhetetlen bofszádatl. 
O Iften ! Árta:lan$ágb:aa.-műl.ak - el a' mi > 
e.zrendeink, (Szeretetre leg-méltóbb Ifjú!: 
Jaj! jaj! oda van élecemnek minden ÖrÖ-
me; oda vannak azok* a? kik élesemet 
kedvefsé títceki T e v a' ki nékem aiitad 
azcl ó gyötrelmes,látás ! óldalbm mellől 
ÍZdkafzta-el ..téged a víz'•; mag egyfzer 
emelted-íöl fejedet és karodat; meg .akar, 

rál 
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rál áldani 's - el-nyelettettél! Ah 9 oda van
nak ok mind! és még is 9 -ó Szem'n! Sze~ 
min! az el-dűltt 9 el-pufiztitott V'iág né
kem te melletted paradicsom vól.ia. Óh 
Ilten ! ártatlanságban foly*ak-el. efzten-
deink! Ah! nints é fzabadúlás ? nintsen é 
irgalom ? —-De mit mond meg-keferedett 
fzivem? Oh Ifién! botsáfs-meg! Meg kell 
halnunk! Mitsoda az ember5 fedhetetlen-
sége te előtted?, 

Gondofan támogatta Szemín tántorgó 
Kedvesét 5

 ?s ügy fzólla: Az .áradás el-
feprett a' föld Csínéról minden élőket , a* 
vefzély zajgáfaiból nem hallatfzik fémml 
emberi nyögés. Ó Édefem! - édes Szemí-
rám.l a* leg-közélébbi pertzentés nékiiük 
végső pertzentésünk lefsz. Ennék az élet* 
nek minden reménységei el-múltak! mind 
azon vártt -boldogságok', mellyeket fze~ 
reímllnknek Örvendező óráiban képzel
tünk, oda vannak; meg kell halnunk! A* 
Halál közelpt felénk! már tsapkodja lá-

U 3 bain-
I ' • ' .. •• 

! ^ • ' • Y • 

I , / ' ' : • •• : * 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet. 757.164 



bair.kat az emelkedő vízzel; de, jer, ne j 
várjuk azt úgy, mint a' gonofzok. Meg ; 

kell halnunk i *s ó Édefem, mi volna a" ; 

mi hofszan tartó víg életünk is ? Eggy 
haimat tepp, melly a kőfziklán függ, '3 j 
még Nap-koitte elótt el-tseppen. •-- Emeld, j 
fel magadat, édes Szemírámí ezen az éle- j 

.ten-túl van az Öröm és a' boldogság, 1 
He rettegi moft midőn által-mégy 5 öleljr I. 
m-g engemet, 's várd úgy . a' ki-mene
telt. Maid ezen pufztúlás felett fog le- j 
begni lelkünk 5 kÍTbefzéllhetetlen boldog- 1 
ság' érzésében lebegnek majd fel-felé azok,, j 
Ó Iften í illyen erŐfsen bízik Te benned az j 
én lelkem. Emeljük fel 6 hozzá fzemein-
ket, Szemíra. Kárhoztathatja é a' Halandó 
az Ó lkait? Az, a' ki a'lélekzetet fújta 
belénk, az küldi a' Halált az Igazhoz és-
Gonoízhoz. De boldog az, a' ki az ártat-: ' 
lanság Ösvényén járt. Nem életünknek i 
meg-hofszabbítá,áéít efedezünk mi, íté
lő -Bírd! Végy -el minket a' Te átélletedU 
fcjai: de elevenítsd-meg bennünk annak a* 
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}ci - Befzélíhetetlen boldogságnak reméry- < 
. ségét, melyet nem hábcjíthat-fel a"' ha

lál. Úgy ofztán dördülj menny-.ko!. dúj-
oízve mindenty áradás! mosatok ~ei ben-* 
niinket habok! Áldott légyen Ö,azl,;&z! 
áldott légyen ó \ Ez légyen iitókó gon
dolatunk,, mellyet haldokló telteinkben 
leikeink gondolni íogirak, 

Örök és TÍdámság téf-vifszaSzémí* 
rának fzebbé váló artzúiatjába* Fei emel
te kezét a'' fergetegben 5 's így fzól-a : 
Érzem, érzem azokat a* .nagy remá«ysá-

\ geket. Magafztald az Urat % ízám! sírja
tok Öröm-tseppeket fzemetm,."míg.a' ka-

\ zelgeto halál bé-fog.. " Boldogsággal bö-
yölködŐ Ég vár kéfzen bennünket. Ti 

í Kedvefelm előttünk mentetek, oda; már 
I 
j követülik, 's majd .- - - ó majd meg - lát

juk egymáüv Az 6 királyi-fzéke előtt 
állanak ök5 az igazakl Áz/ítéllet* féíge-
tegéböl győjtötte okét az Úr-'maga-elébe. 

; lördfiljetek menny-kövek! -. Üvölts zivatar f. 
" ; • • ' . . / ' ' Ü 4 - . t i 
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ti az o ígafságának hirdetői vagytolu 
Hullámok;, jertek felinkbe! Nézd, kedves 
Szeniíaeitt nézd, és Ölelj - meg; ímhol 
jön 6 , a" halál! Ezen av fetét habon jön 
felénk. Ölelj-meg Szemín! ne- erefe-
el - magadtól! Ó már emelget a* tóduló 
víz. 

' Ölellek Szemíra, felele ag Ifjú $ ölel
lek ! Idvezz légy , JHalál! ímhol vagyunk \ 
Áldott légyen ág. Igag-.í 

Így feállának; 's-a*-Víz él-raofta a$ 
Öfeve - ölelkezttekett 

'Ej? a* Oefzner Salamon Úr f eggy ré
gi *s nevezetes famíliából' fzülejtett, y3 
pagy tekintetben lévő Helvetus volt,. 
égy mint »'• ki a? Zürichi "belsá Tanátsnafe 
valóságos Tagja vahu ." Meg-hólt 'záik 

Mar* 
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Martiusban. — Két kötetbe fzoritott írá-
fai, jnellyek Zíirichbén ugyan ezett efz-
teiidobeii jöttek-ki utoljára és a* mellyé* 
ket tulajdon kezének rézre-mettfztettjeivel 
ékesíts, következS darabokat foglal ma
gában: i. Az Ábel halála. — 2. Baphnis* 
«— 3. Az első Hajós* — 4, ÁZ Éjtfzaka* 
— 5. Idyliiumoft. -^ 6. Evaader és Al-
cimna. — 7. . Urait* — g9, Levél Fttfslin 
Űrhöz, a? Vidékek feftéfe felöl, (fibct fcfc 
gattDfcfjaP * matcreo '•) - meüyben Gefziier 
nagy tökélietefségre lépett 

Mylfmmit én itten < Landerernél 1787-
ben adtam.-ki; EjifzaMja pedig a' MA
GYAR MÚZEUMNAK, első' .darabjában -vé-
tettetett-fel. Az Ábel'-halálét ez-előtt 
már jóval le-fordítá az,a"* jó igyekezetü 
Kónyi, kit Befsenyei a' Marmontel Me
séinek, el-tsúfitáfok miatt érzékenyal ,meg-
korbátsola, Szerentséjekre azoknak, -Bá~ 
tőtzy kevéfsel azután tijjabb fordításban 
adta-kit

 3s ez által tqkélietefen hellyre 
U 5 * 'hozta 
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hozta a* Maraontelen ejtett gyalázatot, 
Bár. én is o ly fzerentsés lehetnék az Ábel 
halálának -ujjábbi fordításában. Az tsak 
ugyan igaz9 hogy egéfz .erővel azon le-
feek, hogy Gefznernek mihdeji íráfait f 

mellyek kozul már tsak Ábel és Evandet 
vagyon fordítatIanúl9 a5 leg-közelebb bé-> 
állandó eíztendöben ki-botsáthafsam; a* 
minthogy már rendeiéfeket is tettem rézre 
tnettCsettjemek kéfzítéfek eránt* 

KAZINC&T. 

• XVK, 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



" — 393 

XVII, 
&NAKREONNAK Illőik DALA: 

SZABADON FORDÍTVA. 

Fejéi>Gyarmat, Szatthmárban, Jul, lődik 
i " 

A z éjjel a' midőn tah 
*• *• El-fzimny adtam vala % 

Be-zártt ajtómon Ámor 
Látmáfan zörgetett, 

I f vagy? mi kell? (kiálték,) 
Illy későn mit keresfz? —-

p Fogadj-be kérlek, •„ úgymond, 
^ E g g y kis fzegény fiút. H 

„ Régőlta a' fetétben 
35 Tévellygek fel 's alá; 

%? 'S.ha meg-nem ízíníz 9 az ofzi 
35 Efsőben meg-fagyok. ~^ 

: fgy fzőlla. — En azonnal 
j Meg-gyüjtám métsiemet, 
I " ; • • . * " ' * • " • • . - ' • • ~ ' a S | 

5*. , *•* 
\ . . . . _ • 
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*S: a* Jajgatót fel-éiedtt 
Tűzemhez ültetem* 

*S fagyos kezét kezem ko^t 
Melengettem; 5s haja* 

El-ázott fürtje kozzűl 
Tsafartam A a1 viZQt* 

Magamhoz tértem,- úgymond ; 
De* láffuk, húromat 

Jő Gazda, a' nagy efső 
Meg-tágítetfa- é ? 

*S ím* Hrtden febefs nyi! • 
Járt'-által melyemet, 

'„ Jől hord! úgymond- „.de fzíVed 
„ Gazdátskám fájni fog 1 35 

S Z É P H A L M I * 

xvur. 
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5 .. m 
• x v n i 

TISZTEL. DÖME KÁROLY 
Ű R H Ö Z , 

Bacsmegyeim' Levelelnek egynehány 
példányival* 

' Kafsán; Jsra* íjén 1790. 

A' melly nyalábot kt vifzefzy Dömém f 

Ha-nyugodalmad kedves3 hirtelen 
Vesd tűzre, másként égni 's sírni fogfz. 

] -Ezt nékem Ámor adta, a' ki rád 
Hogy meg-fzökéi előle — ( ó baMl 
Tevéd azt ! ) '.-—. Sebző nyilait' feni 
El-rejtett méreg ez! Pandorai 
Szelentze, melly a' megnyitásra tsal > 
J>e majd ? ha engedfz, bé-füt mergiveL 
Vesd-tűzre —-•-kérlek! -intitek! —hirtelen*. , 
O tsak vefztedre vágy; nem esméred 
Te még haragját; kedvezéfe is 
Kegyetlen;' álnok, bofízűs és hazug*. . 

Meg-tsalt az álnok engem Is, pedig 
, . En nem kerültem Vrab*lántzökav • 
! ^ " . . . . . / • • "M • 
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A i mellyeket rám fűze Czeiiczlje. 
*S mind a2t fzenvedtem a* mit Báesmegyéíüi" 
ínséges örvényében Csenvede* — 

Szokott! _ hát már te mit vátfz, hogyha 
majdg 

Nyalábom által el~fzédítve3 a* 
Ki-tett keleptze* mélységébe bukfz? 
Vesd tűzre mondom ajándékomat! 
7S átkozd 5s kerüld a' repdeső gonofz 
Iftent! -"- őt véled én-is átkozom: 
De ah! ez a* fzíV égni 's sírni kéíz 
*S Sfófae hordja "s énként lantsait* 

.: K A Z I N C Z Y * 

Xt%. 
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XIX. 
BÉLAKÚTI FÉMIÜS. *) 

Homérus Odifízéa nev'ü első, és hu-
fzon-kettodik Könyvének, 325.336.347<lik, 

és egyéb Verfeiben F É M I U S igy iratik 
élőnkbe. 

Kedveze Pénelopé NeH, 's Tékmahijjal Ulijjzes .• 
Hárfával fziveht győzött; hangzattyctpveniolu -

A' TISZT. T. MÉLT* STÁTUSOKHOZ 
ÉS RENDEKHEZ, 

'S AZOKNAK SEPES- VÁR -MEGYEI 
FÖ-ÍS,PÁNN,YOKHOZ: KEGYELMES, GRÓF 

CSÁKI JÁNOS ÚRHOZ SZ. ,IST,VÁN K. 
NAGY KERESZTU VITÉZÉHEZ/ 

(TIT.) 

Ö R Ö M É N E K> 

'. :. *• 

Ifabella idejébeiia j 
•Ördög - hozta Török télben* 

El-hagytál KORONÁNK« 
Luifa-

*) Kánonok Molnár Ur egyfzer'smind Béla Kú
tjának Apátura, Abbas Bel* Fontis, 
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Luifabella idejére 
Lédpold Király Fejére 

Mcg-jöttél Koronánk.- *) 

Örvendj Orfeág.! örvendj Törvény! 
^Örvendj Király ! fzaladj örvény! 

. Meg-jöttél Öröiniink* 
Gondolkodván Koronánkról í 

*S avval járó fzabadságról, 
•• Űjjúlyon Örömünk 1 

3* 
t\) a* Király ; *s meg - tSjjíttya, 
A'mit BÁTTYÁ-jtneg-avíttá, 

5S űjjónnan' le-törült: 
Eggy az Írás ; eggyezö hÍY9 

Arany Tábla a? Magyar Sziv: 
• llly pontzpE> meg-örülté **} 

• • ' "'•• •:•' • . • • ' . - ' " ü t t e s d 

. *) Luifabella, Ifabella nálunk mind eggy. 
•**) PONTZ — Ataéljrésö, pontzolai, be
vésni mind eggy. 
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j Üttesd Kaükitz , Laudoii hevét 
íde? és az Orfzág Rendét, 

| ?S gázolfz a' Törkön:' 
| így Leápold > Luifabella 7 

í Eggy fziV? de két Mirabélla^ 
j Tsúdát .téffz örököm 
I 
| Majd majd kérni fognak, Mdd-éí; 
j Hogy nagy Károly tzimjét *) vedd-éí I 
i . Majd Katalin még-ölél: 
f , Holland, Brabant, majd tőled függ ^ 
j Frantz > Burg ? Lengyel fzint9 e* kéj/ 
I , tsügg: 
, Orfzág-uiik meg-öleU 

! * 
; Örvendj Orfzág, örvendj Törvény! 
| Ötvendj Király: Szaladj örvény; 

Szem-Könyvét törülünk t 
; Páp, Világi: Boldog5 Szegény: 
f Afzföony, Férfi: Ifjú, és Véö; 

]Viindj&3án' örülünk,. 

I *) A5 Tsáfzár Koronát* ' 
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.. CSAU JÁNOS 6 Kegyelme, 
Szepefség , 's Orfzág fzerelme^ 
Szent Ifiváti Király vitéze • 

Kormányos nagy ErÖ ! -
A' Szepefi Záfzló —. Allya *) . 
Ezt' ím', örvendezve . ballya; 

I'gy űjjűl az Erö» 

8* ' 
Ó Magyar fízv! arany Tábla, 

• JVíelljbe a ' Király van ásva3 

O nagj^' ígéretível: 
A' Törvénnyel ?s Orfzág-Rendel^ 

Ama- drága eggy'pár névvel 9 

.. líien erős KeziveL 

9. ^ 
> Ali! Mindén jót jövendőlly -ívív ;• • 

A5 Gjulésre "bátran menny l ár 
'S illy Énekre fakadj:, 

- Szíven , vállon' hordozunk már_5 

Tréíia vtrü Magyar Királyi 
Tsak vállunkra ragaaj. 

10, 

•• *) Eándel-iu — ^áizló. ^úí'zió alllya — Bán-
deriihikt"" 
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Mezfik j Peru, Spanyol világ: *) 
Kábellá inelljén virág t 

Lédpold * gyüril gyöngy! 
'Magyar^ Horváth7 Kirttses Erdély f 

"Moldva, Bosxiyü, Szerv, Lodoméíi 
Királyné * Fülű * gyöngy!. 

* 

Kerefzt tzimer petsétünkoü: 
Koronánkon, 's a* meljyünköns 

• Ah üj' fényre deriUly ! 
Ez aá ZiMó; MI az Allya; 
Orfzág , Király, verfent - valíya 

Rá nézvén meg-örül. 

Örvendj Orfzág, örvendj Térvény f 

örvendj Király : fzaladj örvény ^ 
Szem - Könyvet terülünk : 

Pap , Világi: Boldog, Szegény, 
Aizfzony j Férfi: Ifjü * és vén •: 

Minnyájaii örülünk* .. 

- X 2 • • • • " * & 

*^ Peru, Mexicum '•«*• Mezük* .Ez mind a4 

Spanyolé* ... -
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13. 

Trombita fzólly! dobb örülly! ágyuk 
durrogjatok erre: 

Áldás! hálá-adas^ azkEget kerekítse 
röpülve* 

EÁNÖNOÍ MÓLNAR JÁNOS,' 

A.-&• 
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• ERDÉLY! KÁEMENTA. " 
Temisf avagy Kármenta, Evándernek 
Annya, igy iratik eloiiAfae Halifcá.* áízufi. 
JHénesnek a* Régiségekről ki-adott első Kony .̂ 

vének 35 - dik levelén , és Virgilins' 8-dik 
Könyvé 3.35. és egyéb' vériéiben: 

ü5 bús Eneaddi feUjótt Tfillagjokat 3 hangos 
Verséivel, kg-elore3 Teww Kár-menta köfaonté* 

AZ ÚJ KIRÁLY JÖVETELEKOR 
A* M A G Y A R 

ASZ SZONYSÁG OKNAK 

Ö R Ö M D A L L Y O K 

JLÍ£M». CJzittyai Klára hol valfl? 
$ZITTY. ^ Budán a9 tornyok-közt:" 

Ott val& vélem-'Bükkine;;. 
Fátyol a' Szalup - közt : 

Tétova ne2énk, Rátzira, 
Tétova- juránk , Partira., 

jBamula fzemünk, fzánk* 

X3 t . 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



JCÁM-M, Szittyái Klára melly m$yok . 
A5 Budai Báftyik? 

•SZXTTY* Ut:, piatz, ház? ruha, mind ragyog ; 
Falait el-,hányták : 

A' fala volt a* Klára Szűz : 
Kánrtel hegy ott Zfidó bűz$ 

• "Sí'jr ott avSzt Egyház, 

3* 
KÁBMt Szittyái Klára fzcpeké 

Ott a* Kontyok, párták ? 
S'ZíTrFo Bódnla Buda nints ott Konty % 

A' pártát el-hányták; 
Tarajos, ottan mindeii búb; 
Beléje" férne egéfz zsúp?. ' 

Sátor ott minden Konty* 

4® 
MÁRMi••• Szittyái .Klára üflököt 

Nyomé ott a' tsákdf -'••,••;•• 
SZITTV. Hátul 'az ilftök ," és tsak "eggy i 

HoJMM mint a* kákó;, .̂̂ . 

A* 
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' A? Kalap allya lifztes zsík. 
| ' Hajókat botból hor.iattyák , 
| . Magokét el.- adják* 

i ;' s. 
j J L Í R M . Szittya! Klára bor- ivó ' . 
! f ., Üle'a'^' tsaptorkán?. " " 

SZITTY* Pintzetok ott a* korhely! ízi], 
Bor foly ingen fzoknyán: 

' Könyves, Kardos, mind piros ott, 
Nádrág , bugyogó tántorog ott, 

Kurjogát minden ház* 

. • ; 6 . 

KÁRM. Szittyái Klára vatae tántz, 
Duda ízót Ballálé -1 

SZITTÍ.""Éjjeli nappali ptt: V :tántz: 
Azt kérd, ha el-állé-

A5J3uda yólté? de bögott: 
Fruglya volté ? filttyöt' tött / 

Szüíiteleii a9 iip ropp* 

'; ' . " - . - • . ? • . ' v - . ^ . ' - ' v •'••'.. "' ' • • ' : 

KÁRM* Szittyái Klára", régi tántay-
• .Mellyét ottan jártál; ' 
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Ptíl , Buda Vára nem olly már. 
AVxni némüt lattal: 

A* Koronánk oda ért; 
Afzfzony, Férfi jpbra tért : 

Yáltozik ^s* SzíV ̂  Száj* 

. 8t 
jí̂ tRAÍ* Szittyái Klára, tudom én ,. 

Látta Szemem fénye : 
Miheíyeíi oda érkezett 
As frigynek fzekrénnye^ 
, A' férfi Rend •lop ült ,/ 

Párna Rendünk egybe gyülfc* ' 
• - ^'Magyar Aízfeonyá letto 

Szittyái "Klára, tőlünk függ 
A' Magyar* Szerentse* 
Eleink, öfeink Képeket 
A' fzemünktekéntse; 

Szív, ruha, nyelv, tör eggyiítt jfe-
, i Szőlly ide Törvény, 9s Te frigy bár^ 

|J | Király fziVünk yá^ 

••'-. :, . 1 0 , . 

. . / • - , . 
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Szityai Klára vefs fzemet 
Áz O.rfzág Egére.:í. 
Már ragyog ott a* Napkelet. 
Tfillag jön előre. 

Gyönyörű fénye gyöngyöt hány* 
Tfillagi for vele latodé hány, 

Új 'Király fziVüak vár, 

• I I . 

Hűth 3 Lia ? Debora, Szittyáínét 
Mennyünk - ki Elejbe: 
Trombita, Tqmbora hang - alatt 
Fogadjuk térdelve.: . 

Fel-fcele; mond Lia, 's Debora bír., 
t • AVMa^ai: Ég 's Haza Tí^llap már̂  

Üj Király fziyünk vár. 

' KÁNONOK MOLNÁR, JÁNOS, 

e ••„,"• »"JJ r^-r——~**t. 

3 . 5 -XX'L 
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XXL 
AZ EL-HAGYOTT .LEÁNY. 

' -1788* 9-dik Odob. 

fafzontalaii kerefem 
E í - távozott kedveiéin5: 

Meg-vetétte kérelemét 9 
SS ím árván hagyott engemet. 

Ha máfízor menni Kelte, . 
RefzketŐ tekintete ••" 
*S eggy .kéz-fzorítás mondotta 
Az el-válás mint kínzotta* " 

De-moft mint az idegen 
Bűtsűt véve hidegen ? 
5S el-tsüggedtt fzívem érzette —. 
Bánatomat mint nevette! 

Nézd tsak, nézd tsak Kegyetlen 
Könnyem mint föly fzürietlen / 
'S emelkedő bús melyem bűi 
Sóhaj táíbm miként - repül,.' • 

Ta^ 
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Tudósi hogy ha ezt látnád 
Kedvefedet nieg-fzánnád ? 

Hozzája viflza - repülnél 
9S hív ölébe sírya dűlnél* 

*S ortzájának árjait • 
Szárazgatnák tsókjaid. 
De — hafadj-meg nyomor últt fzív! 
JMtert Ö hozzád már nem lelíz hív! 

F E N Y V E S I . 

IXIL 
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H Á R O M " . M E S E 
L E S S I N- G B Ó U 

L 
. H E R .C ü L E "S. 

Midőn Hercules" az Iftenek közzé ,vi-.' 
tetet fel 5 • leg-elSffizör-ds Juno Iften-

Aífzotiynál tette-meg á? ' tifö$eletet. Mind 
Juno' mind • a' több •:. Iftenek .<' • tsudálkozva 

1 néztét ezt* Hát az ellenségedet-. tifzteled-$ 
elébb-is? Kérdek ezek. Igen-is , felele 
Hercules* Tsak ellenem- tett' íildözéfei 
adtak nékem alkamatofságo's * azokra,, a? tse^: 

lékedete^re-j' a' meilyek nekem, az Mének 
közzé -utat nyitottaké. 

Áz Olympus'líelybs •hagyta feleletét.; 
. az új- Iftennek% 'és Ju.tip meg-.engefzte--

•Iqxiött* 
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A' fŰNDÉREK AJÁNDÉKA, ' 

Két jóltévo Tündér jelent -meg egykor 
egy Király-fi boltsojénél, a' ki idő

vel eggyike lett a" leg-nevezetefebb .Ural
kodóknak* 

Én ezen Kisdednek . így fzolla az 
eggyike, olly Sas-fzemeket adok * a* mel-
lyek a leg*ki'ffebb fkúnyogot-is ki-látják* 

Á* te ajándékod fzép : így felel a" 
ittáfik Tündér. Ez a' Király-fi okos előre*, 
látó leffe. De a' Sas nem tsak annyira 
éles látású, hogy a' -leg-kiffebb légyets*:' 
kéket-is éfzre vefzi; más Nemes, tulajdon
ság -is találtatik még 6" bernié 9 az „tudni
illik j hogy ezeket nem íildÖzL Ezt've
gye tőllem• a5 Jürály-fi'.ajándékul*• ••'• 

•• ' Köízönőín: édes Tárfam ezen' oko$ 
fcaüátsodat, felele 'az els& Igáz."dolog, 

• * ' ;.'. ' ; . . hogy. 
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hogy fok'Királyok még nagyobbak lehet
tek volna 5" ha éles látáíbkkal'' alatsony 
dolgokra nem fzáilottak_ volna* •. 

' • " /m. 
•Ay JUH ÉS'- A* f ETSKG* 

Eggy fetske eggy Julira fzáll 5 hogy af 

gyapjából egynehány ' £?álat' féfzek-
nek ki - tsípheffen. A? Juh' ide Y tova 
ugrándozik belé* # JDe hogy lehetfz kérlek 
erántam olly fösvény ? kérdé a? Fetske* 
A' Juháfznak meg-engeded hogy a? gyap* 
jadtól "egéflzen meg-fofízon; én toltm pe
dig eggy két föálatskát - is fajnálaííz* Mi 
annak az oka ? 

•. :Az onnan, van, felele a9 Juh, mert 
te nem tudfz olly jó móddal az en gyam
jaidhoz nyúlni, mint a' Juháfz* 

ASZALAY JÁNOS,/, 
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LITTERÁTORT TUDÓSÍTÁSOK. 

C^fulíának Levelei Ovídimboz, (lásd az 
J Orpheus. 8t5dik oldalát'az első., hónapi 
darabban) a' jövő Szent-Mihály napig ke
fe en leftneL — Ugyan-tsak' Kafsán 
nyomtatódik Stella is 9 • és Miffz Szára 
Szampfzon y mint a' Kazinczy,, külföldi ját-
'fzó-fzínjénék máíbdik4 és harmadik \da--. 
r a b j a i * • . • • • 

'Komáromban Wéber .Úr Heliconi Fi-
rágok alatt': nyomtat .egy. -.olly - Magyar' 
Gyűjteményt,"mint a" millyenek a' Fran-' 
tzok és Németek Mufeh-almanachjai. • Ez; 
aJ leg-elsŐ darab a^cdikre leffz ; de eík-
tendonként ójjabb kötetek fogják -ezt kö-

"vetni.j •' s nevezeteién a' jövő- efztendq 
elejéit, már uz ^cjidikre való -kötet-is• 
meg-jelenik; / ;' " 

Ne-
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Nemes Horváth Andris Űr.j Bódvá 
Helységnek .Notáriufa, Ovidiusnak Méta* 
morphoíifait négy íbrá kadéntziás verfek-
re fordította - le> Hafonló verfelbea fors 
dílja moft az iEmeift5 mellynék már Miit* 
eggy VIdik énekéig hatotta Jelenti $ 
hogy kéz-írását bizonyos jutalomért kitz 
által-adnia' 'Nyomtatásira: mellyre taéltáö 
is feámot tarthát, mert ideje ;vóliia hogy 
Nyomtatóink már egyfzef az Iiróktentá* 
jóknak. ?s papkoffoknafc árrát fize&éfcínég* 
—--Eggyik darabjában OrpheuForanak ' %éh 
dáját fogom-adtai ."; ^ , •;••••• 
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