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1 ' , • 
M O L N Á R A L B E R T , 

MAGYAR SÓLTÁRINAK / 
ELSŐ 'Él -ADÁSÁRÓL. 

lőttek-ki Herbornában 1 öcsben* 

Ama Jó-Hazafi Molnár Albertnek nagy 
híre neve -9 annyira esméretes a' Ha

zában, fok hafznos munkáira nézve, hogy 
azokról mofl különöffen fzóllanom fisuk-
ségesnek nem tartom. Hanem talám :ked-
yes dolog fog-lenní,. a' régibb és ritkább 
Magyar könyvekben gyönyörködök e\ottf 

ha az 5 Magyar Sóltárjainak, első ki
nyomtatását ösméreteíebbé téfeem nálok 

iLjíQtcu ' : •••<$"• r Én 
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Én ezt az első ki-adáft ollyan ritkának 
tartom QrizYgunkban, hegy nem hiízem, 
hegy tsak eggy Éxemplár is abból talál-
tathafsék ; Ez is.9 a' mellyet én moíl elő
adok , Lipfeiai-könyv-kótyayetyeben vé
tetett. l%yan is , a* meily Exempiárok, 
z ki-nyomtátás alkalmatofságával Magy r 
Orfó'ágba jöhettenek, bizony azok (mint 
olíjáíi könyvek 5 melyek mindennap kéz
ben forgott k ) úgy el -vife!tettének és 
rongyollcttanak > hogy alig maradhattak 
tsak darabjaik is. a 

De hogy már ezen első ki adásra 
vifíza-térjsk y méltónak tartom y hogy. an
nak egéiz Titulusát ^ úgy az Ajánló-leve
lét 5 és Elöljáró beízéojétr a' ritkasága* 
gon kapókkal közöljem:-.;• kivált az Elöl
járó befzedje világosi ja , az ' akkori-Ver* 
felédnek módját; és miképpen kivánta azt 
Molnár Albert .jobbítani* és más formába 
önteni, — Ezen első ki-ádásnak Tituluí* 
íöy vagyon: 

" -. - » Psak 
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„ Psalterium Ungaricum, —SZENT 

„ DÁVID - KIRÁLYNAK 

„ ÉS — PRÓFÉTÁNAK SZÁZ 

„ - ÖTVEN SOLTÁRI a2 

„ FRANCIÁI Nótáknak és ver-

„ féknek mddgyoira moft újon-

„ nan Magyar verfekre fordíttat* 

„ tik és rendeltettek — az — 

„ Szenei MÓLNÁÍl ALBERT 

által.— MPCVII - HER. 

BORNÁBAN — Nyomtattá. 

„ tott Hollós Chriflof által. 

n 

0 *•'. M 
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Az ajánló levélben azoknak neveik, a' 
kiknek dedicalja nintsenek Magyarra 

fordítva; hanem deákul így folynak. 

„ Sermijjimo Principi ac Domi-
„ not D. Friderko JVto. Comiti Pa-
„ latino ad Hhenum, Sacri Romani 
„ Imperiii EteBori Primario, Báva-
„ rm Buci &c. 

„ item 

'„ Ittufiriffimo Principi m Domi-
,» »o, Dominó Mauritio Landgravio 
w Eaffiw , Comiti Catiimelilocorum, 
„ Deciorum, Zigelhani & Mddce. &c 

„ D.Dnk fuis Clemmtijjimis^ 

„ Gratiam & pacem precatur ex 
„ crnimo. 

Mint 
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. n Mint Kegyelmes Fejedelmeinek, 

99 Kegyelmet és békefséget az 
^ Úrtól kíyán feíve figerénC. 

*, A R I S T I D E S N E K - imez mondáik 
-̂  *• ^ nékem ékesnek látízik , Felsé

rt ges' Fe>delmek,' mellyel, így . foól: j&flfc 
>, Iflennek bizonyára- templomokat fzent élni 9 

55 az betsületes embereket pedig könyveknek 
n dedikálásával tifztehL Melly .Senten-
^ cziat ánnyéval követek örömesben, im~ 
j>5 velhogy látom 5 hogy még; Csent em-
5, .bereknél is az nem volt kelleűen* Mert 
99 Szent L-/.k'áfcsEvangeMa, az. ..hatalmas 
5, -The'ophiluft;> két könyveinek iediká á~ 
>, sával tifztelte: MelIy'Apoftól kétkony* 
^véviek eggyikbol ki vévén amaz inon-
^ dá át Szent Péternek,. az én dedikáiá-
„ iomnak eleiben tefzem : 

?3 Ezüftöm és aranyom nintsen nekem ^ az 
n mi pedig vágjon $ azt adom* 
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m Be mutatom azért és dedikálom t! 
„Felségteknek az Dávid Sóltárlt5 mel-

fr lyeket nagy munkával 5 Magyar nyelv-

n re fordítottam, és az Fíantziai nóták-
. ^ ra 's a£ Lobvafzfzer Ambrós Doktor* 

v nak Német verfei fzerént formáltam és 

$9 ofzve ízorí tcttam. Moflan pedig fa 
£ barátimnak iaditáíbkból az község közé 

n ki botsátoms és azért botsátom az Ti 
<p Felségtek neve alatt ki , hogy az étí 
55 hálaadó voltomnak, és Ti Fe'ségtet-
3, hez való tifztel etemnek valami jele lé-* 
*> gyen, és ez Ti Peis, Német Orfzágá-

n ban tőlem Íratott könyvnek, az én fok 
ff demi nép közt böt̂ Öleti Öiregbüllyon* 

§) De ez én dedikáláfbmban 5 kéttség 
^nélkül , fokán íbk hibát talajnak, de 
„ kiváltképpen kettőt rongálnak leg* töb» 
^ ben* Hogy tudni-illik ez Magyar nyel* 
r ven *r:)tt könyvnek' I)eák elöljárá be* 
n fzédet téfzek eleiben. Ismét hogy Né-
lf imt'Qrfeágnak ez £ét .tündöklő'Feje- • 
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^ delmi iek idegen- nyelven való íráfi de-
9, dikálok. 

• *y Annakokáert eroíitö .okamat* mel* -
S3 lyékkel ez máréföségre indLtattamrÖ-
35 '"i'éden eo-hozom: É$ elo'jsíir pedig* 
35 látom nem rkkán lenni ez moftaii ido-
*, ben ̂  hogy az köz nyelven való íré-
35 foknak Deák elöljáró beízédet tsgy>. 
35 nek ekjokbüj Példa, erre* az Lob-
,3 vaízízer Árabros. Doktornak SóMios 
35 könyve ( kinec vezetőt finó;ját követ-
35 tem ez fórdíttásban-). Lipüában 1594* 
53 és az Magyaröc dolgairól vaió Német 
3̂ Kroniea Caffelba 1600 efzcendoben s 

33 Deák elöljáró befoédekkel vókae Né-
n iKefíü ki *botsáttatva: és. vagyon Mfe-
>5 gyár könyv kezemnél 5 mellyet hafon-
33 latosképpen Deák."dedíkáláffal,.nyomtat-

• $T tac.ki Bétsben* > , 

33 Hogy pedig ez könyveméi: % Ti 
\n Felség* ÖfzVeséggei akartam dedikálni 3 

... 6 4 /;': „ ugyau . , . 
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n tigy^B .azon erőségekkel indíttatta ra-
„ array a*' melyekkel én előttem az tjfz-
m tele:es férfiú Spethe András 5 ezen no-
f5 tákra Deákul irott Sőitárit 5 az Ti Fel* 
$J séges fceveteknee.. dedikálta: Melly^kefc 
v rövidtségnec -okáért el-hagyo(v 

y9 Mert nyilván vagyon mindenek* 
,,'nél^ és idegen nemzeteknél is már ré-
99 gen meg-tudatott, melly dltséreteffeii 
n érd^mlettenec az Ti Fels* eleji az Sói-
^ tár könyvről, az egi£z Szent írásról 
„ és az hivec feregirol: moftan-is melly' 

n kegyes ditséretet érdemellyenek Ti Fels. 

n zz Cfariftus Anyaszentegyházától, és'az 

15 irás tudóc renditől, érti az egéfz Ke-
55 reiztény fold kereksége, 

w Azoknac pediglen kik ez dedikált 
n köayvnec idegen voltát veténdic fze-
%y meoire, imefzt téízem isme elejékben, 
§J az mint elofeer4s akarái% hogy bána-

,9% tómra vagyon az nékem % hogy fem 
^.aranyi 
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n aranyi" fen,' ezüfti • méltóságú iráft nem 
, r hozhatoc elő: tudom azonközben hogy 
5, az Fejedelméének, nem mindenkor tsal( 
„ az hafenofoc ^ és fzukségeffec; hanem 
n néha még az rikák-is és idegen' aján-
iy dékoc is5'-kedveffec feöktac-lenni.- Tud-
„ gyák meg ofztán ez fzeiaemre hányok 
# &zt is : hogy éa kéfz vagyoc fzidalmat 
„ inkább el fzenvedni 5 hogy nem háiá-
5> adó vóltomn^c valami fele nélköl ki-
„ menni Német Orfzágból, úgy mint ta-
„ nújágomnac csendefz partyáról: holott 
5J> ez tizenhat ,efztendokben idonmec mayd 
r hafon-felet éltem-eh . 

^ Az Te Felség* Haidelbergai Aca~ 
9y demíá ában ped"g Felséges Falafzto Fe^ 
n jede'em (az hol ez Soltárokat így, ének-
53> leni tanoltam) ott eíztendö'nél többig 
5i, jotiteménnyel élo tanítvány véltam^ és 
5> Ti Fels« éa hozzám 9 és még illyen fee-
^ mailyekhez való.bövséges adakozó vóí-
*5 tát gyakran láttam, és vottcm efzem-

6 j • 5i bén. " 
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& httu IdŐ múlván pedig , ez el-múlt té-
t> len Féb eged engem kegyeffen az Sa-
5j plentia Colleglum Tanitoinae afztalához 
5> hel>heztetött> Mellyékért hogyha há~ 

. *, Iá adó vóltomnac femmi bizonyságát 
„ nem jelenteném méltán hálááatlannac 
., tanhatnám* 

,, Te - Felségeiét pedig , Hatalmas 
„ Mamid Fejedelem, mint eggy mi iiönk-
„ ben fénlo5 z SóLár énekio Dávidnac 
„ fiát Salamont ? úgy tifzcekem m'.ndnn-
„ kor és bötzü lőttem/ Továbbá h gy 
,, ez előtt három eíztendovel, midőn az 
$, Tsáfzár udvarfánát az én Dictiónári-
M nmomnae bé jelentésében volnék Piá-
9, gába, az Tsáfzár o Fals* Mathemati-
,5 cához való" fzerízáóios házában , talál-
,* koztara az Ti Fels* Aftronoranfira:4 kic 
9i látván azt, hogy az -én- dedicálábm 
^ CháfzáF o Fels* nem löt kedvetlen, 
*, diczérvén Ti FdU* kegyes voltát intet-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



„ tenec engem 5 hogy TI Fels, is"valaha 
v efféle alkalmatofsággal kölfzönteném** 

5> Melly intés elmémben mélyen bé-
„ hatván meg-maratt én nálam: meg-njiiít 
99 pedig az el-múlt ' efetendöben; midőn *• 
y} Noriber^ába Ti Fels, árnyéka alatt én, 
„ és az én tanitványim az Nemes Szen-
„ tzingufok 5 ez városnae nézelgetnöc 
3j fzép ékefségét és tárházait* 

-„ Harmaá nap után pedig $ hogy I I 
3, Feh. Ratisbonai utában, meg-nézelge-
„ tésével méltóztatná az Altoforium-béli 
f? Académia Collegiumát, (holott akkor 
„ fordítottam ez'SóItárok^t) fogadéit tot> 
3? tem menten 5 hogyha Xften kegyeimé-
„ bői ez könyv meg-kéfzíil, Ti Felsé-
n gednek is offerálom* Ez én fzándéko-
^ mat ofztan Haidelbergában meg-erofí-
f? tötte az Nagyságos ifjú az Eesmárkí 
55 Toköli Miklós , még - befzékén azt > 
w

;; hogy Te Felségedet az NaízCzoviai ne* 
/ » ve- " 
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yy vezetés Várban Billenbiirgban Magya-
55 ról fzó ni hallotta. Ó. fök tudoiiiányá 
39 Fejedelem l 

5!r Ezee vóltac okai 5 Felséges Feje-
55 <3elmec y az én fzéndékomnac ez Sói-
P5 tár könyvnec Ti Felség* dedikálláfa fe
jj löl; mellyei Iften ajándékából el - vé-
f> geztem az Noiibergaiak Academíájában, 
55 minec előtte azt az döghalál híre meg-
55 háborítaná: és ofztán az bötsliletes fér-
55 fiunac az /Frantzíai nembSl való Boéfi-
5? us Kelemennec 5 nékem nagy jó aka-
55 rómnac hiv fegedelmibŐl Örvendetesben 
f5 ékesgettem* Immár pedig ékes formá-
55 ban ki - nyomtattatván közönségese 
55 téfzem 5 az tiízteletes embemec 5 Ti-
55 guromi Hollós — Chriftofnac. a) az 

» Her-

a) A' Deák dedikatiójában, Corvinus Chri-
ftofiiak nevezi- — \ " 

( Németül talám Kib Chrifíopimak hívták* 
Széphalmy.) 
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n Herbonai 'tudós könyv* njom^t6m,c3 

35 "nékem • bizodalmas jó - tévomnec ditsé-
„ rétes gondvifUésébö!: ki ez Szent Dá-
35 vid Sói .árit ̂  mint eggy Btennec foga-
5. dásból igeit könyvet • úgy akart az Ö 
„ műhelyéből ki 'bocsátani , hogy ez ha-
„ lálos id'üben Iften otet ez ideig az övei-
n vei egyetemben; éppen meg - tartotta, 
„ és eltivén azt, hogy ezután h keg-
35 jeffen meg-akarja öriznL 

„ Ez könyvet annakokáért, Felséges 
„Fejedelmek, (melly az előtt is fok
aképpen Ti Felségteké, és m ílan, az 
„ Európai ennyi fok nemzetéé forditáfa 
„után én általom Magyar zubonkontös* 
„ kében Öltöztetett, és illy fegedelemmel 
„ ékefittetött, és Ti Fel?.- dütsöséges ne-
„ ve nec dedicáltatott; ti zceleteffen és 
„ alázatoffon offeráltatoit, Tekintsetek 
M fcérlec kedves crtzával, és az régi 
„Királyoknak példájokat nézvén ( t ik 
„ az mint olvaüuG tsak az parafzt aján-

„ dé-
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n dékokat fem vetettéc meg, ha mellyec 
» együgyüségbol fejekben vketteöeq);fa-. 
,9> gadgyátok el-kegyes kézzel > és a2 
^ több néfctec dedieá:t'könyvek közö tf 

„ ( kivel egéfz könyvet:rtó-heíy meg - tel-
3, réc) ennec bár tsak.az. ntóbó Ijelyet 
5a engedjétek^ nem az ajándéknak kisded 

' ,3 voltát nézvén 3 hanem az be-jelentő* 
33 nek báládó voltát 9 és jó fzándékát ja* 
35 válván* * 

„ És az myit máfutt a' Csáfzár o 
5, Felségetol alázatoífan kértem 3 úgy 
35 moll Ti FeK is kic ez Birodalom-
3> ban az Csáfzári Fe!séghez közelebb 
n való heljen 9 az Tsáfzár ő Felséges At-
5> tjafialval az Auftriai fo Hertzegéckel 
33 egyetemben 3 hatalommal és nagj jósa-
33 gokkai tündöklötöc 3 Felötte igen ké-
33 -rem* hogy nem tsak én magámat 3 hü-
33 nem az egéfz Magját nemzetet (ixielly-
33 nek ez könyv kiváltképpen fzolgálánd) 
33 jó akaratj okkal és kegyefségökvel mél* 

M - tp2- -
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n toztaffa Fels%tek. Kit ha Felsegtefctol 
3, meg-njeréndek x az mint remérlem,,h'á-
n Iá - adó voltomat igyekezem mutatni 
,9 egéfz életemben* és egyebeket is Iia-
f5 íbnló igjekezetre ízándékozom fel - in-
s9 ditani. Légyetec egéfségben Felséges 
?5 Fejedelmek. 

„ Az ür Ken Ti Felségteket tarrza 
3, meg jó áilapatban, legyen veletec 9 Ti-
3> tekét, Szent Le'kével igaigaffon5 és 
J? mindennemű aldáfival ekeíltsen és öreg-
yJ bitsen bSvségefen* Herbornábari, Pün
kösd ünnepiben. Az Urnae 1607. tízten-
^ dejében* 

'. i i* 21 Ftkégttknec 

Aldxam Szolgája 
' Sxmcxi Molnár Albert. 

,5ELÖL^ 
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"55 ELÖLJÁRÓ. BESZÉD. 
„ AZ MAGYAR ORSZÁGBAN, ÉS 

;, -ÍRDÉLYBFN VITÉZKEDŐ .Kerefztiay 
5,„Anya'fzen^gyházní2C.; és ennek Nagy-
3? ságos és Kegyes Gondvifelöinec,. Lelki 
w.Páfztorinac, Tanitbinac, és tanuló ta-
S5 gainac • . 

n £ Atya Iftennec legyeimét, #£ . m^g-

3̂  fzentelésnec és hékefségnec lelkét y az 

95 Chriftushm Evannyafzvvefzerént : 

Miúlta tanúságnak, kívánságából * ide* 

99 gen Orfzágban élek *". és látás 
hallásnac okáért néha vefzedelmekbe is 
forgóé 5 gyakran kérem azt az Ur ífteiK 
tol j hogy az 6 kegye mes akarattyá-
ból., avagy vigyen fel idein, ez büri 
fzaporkó világból az Ö mennyei Aka
démiájában ? és boltseíséggelbövölkodo 
paradicsomában 9 ayagy ez főidőn éle-

& temet % az Chríftusérty feent lelkével 
" • '• „ ú g y ... 
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>r ligj vezéreUye^ hogy feflkiíiec ne le-
w gyek botránkozására, hanem az hivek-
„ nek feregiben dhefíee egyebeknec hafo-
„ nokra, és az 6 Felséges nevénec ditsé-
n rétire* Innét Vagyon, hogy ez hires 
., Acadenoüákban fo Tanítói közt forog* 
„ van nem kapoe ez világon gazdagító 
n tudományokon, hanem ollyakat kivá* 
S5 noc, melly ékkel leg-többeknec hafz-
n nálhaffak az mi nyomorgó hazánkban* 

35 Ez előtt annakokáért hét efzten-
$f dovel, midőn Kafsán én tőlem Magyar 
w könyvet kért volna az tiízteletes Bé-
„ kéíi János (ki az én tanúságomra az 
„ Iftentol nékie engedett jókból más fél 
„ íz&z forintot adott, kit meg-fizet Iften 
n ö Knek) Mihelyt fel jutottam Hajdel-
w bergában, menten Magyaról fordítót-
.5r tam az Datíiel Töfsáaus Doktor Vlgaz-
n taló könyvét; melyet ö elöfzor Fran-
35" cia nyelven irt 5 ofztán Németül for-
5> ditott, és lelki Iskoláíxae mevezött* 
, m Km. "•;;... "H- : • , . ' -» , Mei-/ 
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n Mellyel én az meg-mondott Caflai" Cfce* 
5? mélynek akartam hála -• adó voltomat 
„ meg-mutatni. Azután pedig egynehány 
,? efztendövel fáradtságos nagy .munkávai 
„ ittam az Deák és Magyar Diöionariq-
35 inat* 

„ Ezeket pedig ó Ifteimél kedves 
3, anya fzent Egyház 5 nem dicsekedés-" 
w böl fzámlálom elődben (mert -akarom* 
„ hogy' csac azé légyen az dicsofség, 
„ az ki ezekre nékem érí5t és alkalma-
„ tofságot engedett) hanem kedvem el* 
„ len azért befzélíem meg jó Igyekeze-
59 temet és fáradtságomat 5 hogy láfcáe 
55 meg ezt némellyec, az kic engem te-
>? hozzád háládatlannac álitnac és hafeoi-
^ talán fíadnae itélnek9 ezec azért pedig -9 

55 hogy iiléndö hivatal nélkül, nem fu* 
,5 toc az néked fzolgálando íifzt keresés-
55 re. Be az én meg-váltó Chriftufom, 
>5 ,az. ki téged íkent vérével magánac 

-5> jedzetc 5 jól láttya minemű fzeretettel 
,' , .- . ;. ,5 'vól- .-
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m voltam és vagyoc hozzád: és t&igyt 
^ minee mikoi kell lenni/' 

jj Moftan azért ez Sóltár könyvet § 

33 mellyel én fok idötöl fogva az én in-
3, ségimben $ gyűlölőim él en vigaztaltsra 
33 magmát; immár pedig tenéked vigaíz* 
fj taláfodra és eggyiigyü tagaidfcac hafz-
33 iiokra Magyaréi fordítottam 3 kérlec 
33 tekincs engedelmes fzemmél, fzefe'mes 
^ ÁBjám Keresztény Anya fzent Egyház, 
3* és hozzád való há'á-adóságomnac ez 
^ küsded jelét vöd jö néven áddiglan 
33 mig az te fzerélméfed az Jéfus Clui 
^ ÍIÜS3 eMél nagyobbal fzeret. 

33 Kéríéc ézéníl-ís hagy fzéretetteí^ 
, 33 hogy ne bánnyad ez dolgot, hogy ez 
33 néked fzánt könyvet 3 elöfzffcer idegén 
3§ orfzági nagy Fejédelöieküec ajándékul 
33 mutattam bé. Mért ezek ̂  is tenéked 
33 égyébb IftenfelÖ nemzetek Fejedelmi-
3, vei egyetemben* igen jó akaróid 3 és n% 

H i 33 te 
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w te közebb való gondvifelöid-Is f ezek* 
9> nec fö Iskolájukban fzoktáe költségek* 
„ kel föl küldeni az néked feolgá aiiáo 
„ ifjakat szí' jfeent iráfi tannságra* Kie 
n között én leg - kiffebb, és alább való 
5,-vagyok y de az Chrifhis kegyelméből 
r vagyöc, az mi vagyok. 

„ Továbbá Nagyságos és Kegyes 
n Uraiul j kic ez Anya Üzent Egyháznac 
;» ifteu titán gondvifelöi és Daikai vat* 
n toc5 kérem alázatoffian Nagyságtokat 

:
n és Kegyelmeteket, hogy nem csak az 
„ én munkámat Magyarázza jó végre 
^ Ngtok és Krek * hanem egyébb hafznos 
a5 könyveknec ki ~ nyomtatásától-is böv-
fí> séges adakozó kezeit ne yonnya meg-

' n Nagíí-oc, kivált-képpen , ha Iften ray-
f3 tnnc kinyörülvén 3 állandó békefségefc 
», adandó 

95 Ti kegyelmeteket-is, tifztelendo 
93! Uraim 9 lelki Pafztoroc, és Schola me~ 

.» te-
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$r flerec, fölötte Igei kéíem azon, hogy 
r Kedk-is jó kedvel fogadgya ez kööy-
$> veczkét, mellyet im ki bocsátóé bará-
jy timnac javalláfbkból 9 és az rágalmazóé 
w ellen ez én munkámat oltalmazza ke-
#5 gyelmetec; Mivel hogy azhoz. nem 
>5 olly fzándékból fogtam 5 hogy azelöb-
f5 beni fzokott énekeket ki akarnám ven-
s r ni az hiveknec kezekből, avagy hogy 
M ezeket egyebeknél ékeffebbeknec áiíta-
35 nánu Mert látom hogy fö emberéé ál-
55 tal* az Sóltárnac nagy réfze meg*4 

99 vagyon fordítva, Czeh, Német és tu-
w lajdoa nótákra #) kic közül az én tet-
& tzéfem fzeréut leg-fzebbee az Szegedi 
^ Gergelyé f és Sztárai Mihályé y vadnae 
n Iftenee hála egyébb fzép. énekek-is5 Mel-
n lyekkel rakva az Debreczeui Anya fzent 

H 3 ..• „Egy-

á) Azt akarja jelenteni, hogy Ő az első, a* 
H a'.Sáltárokat Frantzía nótákra fzabta, mert 
az elöbbeni forditáfok Cseh vagy Németh^ vagy 
iülajdon^jüótaikra vólak kéfzítve* 
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p Egyház énekes könyve s azBornem 
p ifca Péteré, Hufzár Gálé 5 és BoytHe 
„ Ifiváflé": De az, egéfz'Sóltárt Magyar 
n veifekbes még fenki nem formálta az 
>% én tndafoia fzerént 3 Utóm pedig' azt 
t5..hogy az Dn: Scariceixs i>) és ez előtt 
p megTiBondott fö emberéc Pŝ Imufi kivöl* 
„ némellyec igen parafet vfrfekben vad-* 

/v nac foglalván: Noha még a* fzent lén 
35 lekneojs kedves a' verfec ízép edgye* 
%> zö volta; a* faiut meg-tettfzic az AU 
sy phabetamnac i^indeiúq botüin nyoltz-
„ nyoltz yerfet kezd el a* 'Sidó S oltár 
p könyvben. Áz régi Magyar énekekben 
»t pedig avagy íemmi egyenlő terminatioc 
3, nem yokac f avagy tiz verses egy-más, 
„ után mind egy igében ment ki % a* hon-. 
p nan az hiftoriás énekekben^ fzámtaían 
p az íbc mla vala vaktf Kin az idegén 
33 nemzetéé ̂  az kic ezt láttyác', nenv 

5) Ez a' Scaricza Matfaé a9 maga idejében 
', ieg^türlietöbb verfe&et irt. 
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3, gyöztiéc eleget rayta nevetni. Be há-
f? la Iftetraecj esi egynehány .efztendök-
p ben az mi emberink is a) ékesb verfe-
^ ket feoktac irni. Példának okáért egy 
3, vers neménec meg - jobbitott módgyait 
55 iroai ide: 

A« első és köz mód ez: 
jLfí/> &o££Ím £/r J/&n kegyelmes fzemeid* 

JVyontorúságimban vigafztaly Jzent lel
teddel 9 

Sú hofzusdgimat hogy el - fzenvefihejfem 
jó lelki UkefséggeL 

„ Máfodic azon nótára Imezt 

55 Czuda alb&tatlan 9 

p Lám ez világ dolgában f 

H. 4 „ Mint 

0) Itt érti talám Bjilafsát ( e z ugyan már ak
itor meg-holt volt) Rimáit, vagy Pétzeli Ki
rály Imrét 9 's máfokat, kik között az utólfzor 
nevezett, az akkori időhöz képeft fzebb éneke-
ket i r t , mint máíbk. 
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35 Mint kerekforogván 

sf Inkább minden órában 
„ Változik liliomhoz 

n' Számtalan fok bút Mz 
„• Minden fzempilkntáshm* 

Harmadic azon nótára, leg-fzebp* 

Bo:zásd meg Iftenem ifjúságomnál vétUt^ 
Sok hitetlenséget undok fórtelmefséget % 

Töröld el és ruttsdgát 1 
Minden álnolságdt 
Könny ebhicz telkem terhét* 

f, Az francia tythtm£oc pedig fok-

n J:al kiilömfa formán fogla!tatnac Özve f 

'i9 és az veríeknec focféle aemei iradiiac* 
ss Néhol az három első rytHiaus egy mc* 
n d >n éiegyeii ki,: de az negyedic ryth-
^ mm yégénec* az következendő vers 
35 rythraufi felelnee meg. lllyeii az 22* 
^ Soltár5 az 53/ le véért 9 eíz^eséggel az 
35 Sóltárok fzáz harmintz külömbözo IKK 
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3Í tákra vadnacV és maja meg mm a* ^ 
M fek nemei 

3, Annakokáért meg - gondolhattya 
- „.minden, minémü nagy munkával kelleti 

5, énnékem , ez hofzfzá Magyar Igéket a& 
35 Francia apró igékből álló vériekre for* 
,, mál&om, holott egy fyllabával fem te-
9y hettem többet hozzá, fem a' fenfnftoí 
„ nem kellett el •* távoznom. Mért na-
n gyobb gondom volt az fundamentom-
3f béli igax értelemnee fordítására, hogy 
^ nem az vérieknek ékesgetésére* Ha 
„ azért valaki én nálamnál módosban for-
„ ditándja. Örülőe rajta, és- azt félen té-
„ vén én-is azzal élec örömesben , az 
i, Iftennec ditsér étire*. 

„ Végezetre Atyámfiai legyetec jé 
tj egéfségben 3 épüllyetec , vigafztaltafla* 
'„ toc meg; egy értelemben tegyetec, b& 
„ kefségeffen lakjatoc és az fzeretetnec *t 
if az. békefségnec Iftene léízen veletec* 

H j 0 Az, 
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& Az Ur J^fus Chriflnsnac kegyelme 3 az 
39 Iften fcereirae és a* fzent léleknec vé-
55 lecec való közosüléfe légyen mlnduyá-
9% jaii ti veletec^ Ámen u Coi% 13. vers 
„ iá. & 13* 

„ MOLNÁR ALBERT, 

39 Az Clriftus befzéde lakozzéc ti ben* 
99 %etec bbvséggel minden bök sefseggel 1 ta~ 
n nitvdn és intvén egymdft^ ti magotoc 
p tűzött Pjdmufokkal dicséretekkel, és lelki 
35 énekekkel ? nagy kedvel énekelvén az ti fzU 
$3 veitekben az Umac* Colos* 3. f* 16. 

Minden lélek dicsérje az Iftent 
Palm* 150* 

MéLT, B, IÖ, RÁDAY GEDEON Uf̂  
K&nyv*GyűjtményébŐL 

Az orthographia $z akkorihoz van alkal
maztatva, és minden már moft fzqkásból ki-
mentt fzölláíbk Neme is tneg-hagyattattak, 

ri. 
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E.GGY VÉN EMBEBROX;.: 
Mefe5 Gellértet követve* 

lefagy történeteket.éneklek, *s olly öreg em-
X \ bért, 
A' ki kilentzvenfzer ért már aratót: Nofza ké-

fzíts 
Cailiope lauruft, kéüíts kofzorükat efzemnek 9 

Mert ha Boroftyánt 'moíl nem fog érdemleni 
munkám 5 

Énekeket azután elmém nem fog foha fzűlni. 

írjon más borról, irjon más a* fzerelemrŐi,' 
Sékiek engedem én a5 bornak Va* fzerelemnek 
Nyájas énekeit; énnékem Énekem a' Vén. 
ffartzakat írjon más 3 *$ fel-dúltt varak pora 

hamvát f , " • -
5S örökösítse nevét illy fzornyú verfei IltáL 
Hallgatok illyekröl: leffz nékem énekem a' Vén* 

ÓhI Hír név hafs-el aMeg-késobbi időkre, 
Hafs-el3 hadd vegyenek Jő példát máfok-ís 

- sbbŐL ... '-!.'. . -
. ' ' '.-'•"" ! ; • • • ^ . ;

: '. •.;; ,:'"': • ttúfc -....;. 

i . - . - • . • • " ; _ -
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Halljátok-meg idők, értsétek-meg Maradékok; 
Ezt a! nagy hírű férfit Anya fzűlte YÜágra, 
Élt? ~ meg-h&Maiott, — lett "Czimms gyer

meke 9 — meg-kJlt* 

Már híres munkán végzem. Tapfoljatok 
a* kik 

Tilkörkáit ve&Itek magatoknak érdemes éltét; 
$&atok-is, ha élni fogak, ülj yerfeket if©k* 

^: B. lé. RAPAT GEDEON. 

III. 
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HL 
A' J Í E - F E L E J T S . *) 

h mott, a* tsendes völgy "ölében 
.* * Hol zúgva, görg a' víz-követs s 

A' parton lengett a' fövenyben 
Eggy Ne-felejts* 

Ah l benne a* mint rám mofolygg 
Laurámnak-láttam kék fjemét; 
A' harmat éppen rá hullatta 

Gyenge tejét. 

Két tsöppet láttam, mint remegteK 
Oh kedves képzetI fzép ölén; 
Egymásba végre mint peregtek 

Sík levelén. 

Ezt* 

*) Eggy parányi, igen világos-kék fzínfi 
virág , többnyire a* patakok üélein nő; Ném«-
ál yergiefs Jjiein nichtnak hívják* 
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Ezt , Laura.! néked hogy le-tortem 
Sóhajtva mondtam : Ne-felejt s\ 

' .Ab9 minden a' te fzíved nékem; 
El ne * felejts* 

V É R S É G I * 

';' • IV. 
A* BORISKA KEPE ALÁ, 

f~*ymge rózsák 3 tavafz, két ajakotskáján > 
^-* Eejér hő , tsiga-vér laknak két ortzájám. 
Szemében bódító tüzek játfzodoznak 3 

Melyjén a* repdeső Grátziák lakoznak. 
Jó Mefter! líjúsig* eggy képét gondoltad, 
9S M€m tucMa, ama fzép Boriskát rajzoltad, 

, . . ^ , * A R A N K A . 

V. 
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V. 
BARÁTSÁG' TÜKÖitE. 

Boldog korodba* , látod, 
Igen fok a' barátod* 

Szorültt korodba', látod ? 

Igen kevés barátid. 
Ki úgy nevez ma, látod, 

Koránt fe' mind barátod* 
Ki rád mofolyga , látod, 

Gyakorta ném barátod* 
Bor közt akadtt barátod, 

Borod'barátja, látod* 
Si cl-felejte, látod, 

Nem volt igaz bas?át«L 
Holtig Cseretne , látod, 

Ha volna hív barátod* 
E\tukörötske, látod, 

Tanít, ki iát-barátod^ 
Szorúltt korodba' -látod, 

Ha volt igaz barátod* 

'- ' " • : ' ' * / . ••••'• J Q 
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Mi adfides ügybe*, látod 9 

l§eg~ áll, az ám barátod* 
A® ü l y i p z barátod* 

BeCsfild örökre, látod* * 

D. F Ö L D I . 

VL 
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VL 
A1 C 2 E N C Z I M SZÁJA.. 

JANüS SECüNDUSBÓL. *) 

Mkkóltz 5 Márciusban y 1788* 

Mint a' harmatozó Hajnal' freávlbe foröfztött 
Rózfa, mikor büfzkén nyitja píros kebelét* 

OÜyafc az én kegyes Czeiiczím ízátskája, mi* 
Őofi inég 

Éjjeli tsókomnak íiedvivei ázva ragyog. 
Álla Jedig *s ortzája fejér: nem tartja küiőnx* 

beö 
A* ki-fakadtt $ipátsöt gyeüge kezébe' Lili* 

így zSendŰl a* üyáí: elején a* ketó tserefzöye * 
' •. Ágimak hófzííiil ritka viragi között. \ 

Angyalom! 'ab toért keli tőled kasa tséfk&ij mi* 
ÖŐö te 

'" .1 ' 3Ría' 

*). János Secutidus HagieűGs "feiií. 151 f* meg-* 
hólt- "1536. Ritkán találtathatók lévén. " Vcrfei # 

azt tartom hogy .Olvasóim meg * koízöüik ki* • 
aofidhatatl'an fzépségü Deák darabjának iás té* 
teleti lm ez. ás : 

- IL Köten t 
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Rám a' leg-forróbb tsókokat "hintegeted í 
O tartsd-meg kérlek fzatskádnak mofianí -fzínét, 

Míglen' az alkonyodott éjtfzaka viflza - ho~ 
zatsd... 

Jaj! 'de ha majd addig mádnak fzedi tsókjait 
ajkad, 

Ortzámnak halvány fzínire feíFe magát. 

R A J N T S Űrnai az a* megjegyzéfe 
hogy h h. beci'i a* íiők .el-.j.'n mera ejtő-' 
dk oly keményen, mint a' fkoknak' kö-

• . ,ze-

•Qűalem purpureo diffundit mane ruborem 
. Quae roia noftnrnis roribus immaduit. \ 

Matutina rubent Bomiiise fic oíctila noftrae 
Baíiolis longa nőtte rigata meis. 

•Quse. citcüm facies . niyeo candore cor.onat, 
Virginis Bt violám cum tenet álba mairas." 

Tale ..nóvum feris oerafum• fub' floribus ardet.t 
# 

, JEÍktemque & ver cum fimnl arbor habét. 
Me íniferiiml qiiare'dum flagiantiflnnajimgis 

Ofcula,; de .thalamo cogor abire tuo! 
O íaltem labris ferva itrac formofa • ruborem* 

Dum tifai me referet noétis opaca qnies* • 
Si fanien interea cujusquam bafia carpeot* ; 

Illa meis .fiatit pallidiora genis.- .-, 
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zepette, nékem igáznak tetfzik; ss én ezt 
bátran vefzem ízekében vocalis hdyjett, 
noha látom, hogy foksn * nevezeteién 

. Révai is > kéfzebbek küfzködni akár meily 
fáradttsággal 5 mint hogy az előtte álló 
tövid máffal-hangzó benne meg-akadjon* 
Nékem űgy láifkik^ és talám makats meg* 
általkcdás nélkül látom ezt annak, hogy 
könnyebben fzenvedhetem - el , a* tsékáai 
Mniegetedben az első da&yhis m£g*akadá-
sát3 mint azt a' lágy hangzatot ̂  a' me-ly 
a' íolid baSSa tsúfzniban fordúl-elo á' tőled 
végében 

És ézt az érzéfemet Hagyott iga* 
zolja a' Gorogok példája^ kik ezt be* 
tujoknek rendébe fém írták* és tálam tsak 
a' <®, %9 4> és c? betíikben mondották éri- * 
heto hanggal; sőt a' Rómaiaké is > kik* 
iiek maradékai/ a' moftani Olkfzok^ az£ 
c nélkül egéfzen el-hallgatj^k 3 és a' kik* 
rol'+ hanemha Catullü iiak B^igrammjábol 
tudnám hegy eggy* Árrius nevezetű Pe* 

I a dán£ 
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fdáttt a* Commodát Shomhodihiak az injtdiaji 
hmjtdíás-mk mondani ízebbnek tartotta, 
txt merném állítani, hogy le-írták ugyan, 
de vagy éppen nem, vagy igen gyengén 
mondották-ki. 

KAZINCZT. 

m 
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., VIL; 
A B E L l R D 

U T O L S Ó S Z A V A I 

H E X O I Z H O 25, 
A9 Néipet Originál után, 

Oda van reményupk, oda? fzfaem fele! 
Gyáfzos fájdalommal vagyon Lelkem tele I 

Kedves Heloísom y a' kivel éltemet 
Ofztottara, maradj - el! 's felejtsd-el Neve*, 

met! 
Hogy egymáfí&l éljünk nem akarják Egek! 

Repdeslek előttünk fok ezer fellegek! 
Tsak azt kérem tőled, hogy a* sáppadtt halál 

Ha reám* régi hív barátodra talál: 
Ejts ha tsak eggy könnyet érettem fzetaeábŐl J 

?S botsáfs eggy fobajtáü el-feoriiltt mellyed* 
bŐL 

J % * TSÉPÁNI .ISTVÁN. 1 

I 3 VIIL 
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Vili 
V I S Z 0 N 1 

H E L O I -Z É 
AbeMrdhoz* 

Jöjj kedves Ab elírd t ki eggy Hívem valál % 

Slefs ! Mert felettem áll a' hidegj'halál, 
A* mikor ekyef2tem eleven fzí vemet, 

Te zár4-bé fényjétol meg*fojtott f%eme« 
met.; 

Oh Egek* iáfsítok mint gyötrődöm belől,. ,. , * 
Te pedig Abelírd légy erős mis felől J 

Szerelem ! f^erelem J Érzékenyek tőre | 
Te lettél gyilkofom I Nem láttam 'eIŐre« 

' *" • ' • • • Gy, TSÉPÁNY ISTYÍN, 

Ju2v» 
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P H Y L L I S 

Ű E M O P H O O N H O Z . 
Töredékek* — Ovicliusból. 

Töretted magamat gyakran tsalogattatn : az 
• , Aufter* 

Mord fzele képzeltem möft veri viflza hajódé 
Szidtam Atyád ' , mért hogy nem akarna botsá-

tani-vifísa., 
És nem- is Ő vala.tám el-ffiaradáfod' oka. 

Néha pedig féltem ne hogy a' 'Hebrusban evez-, 
vén 

Aétai fajkáddal fzoke vizébe merülj. 
Gyakran egéfséget kértem vala néked az Égtő l ; 

Ó hitetlen, 's tömjént hint vala tűzre kezem* 
Ha ki-derült az idó, 's kellő fúvalmok eredtek, 

Moír y há tsak, ( így fzóllék ) nem 'beteg ? 

útnak ered. 
3S a' mi tsak átafokat hátrál, mind egybe ko-. 

boka 
Phyllifed; elmés volt ok keresésre fejem. 

I 4 És 
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É* ttem joffz fsak-ugyan* • • • • . . . ; 

Pemophoon fx&vadat lepleddel ..fzélnek erefzíéd: 
Tsalfa* fzavad; lepled titz ki-kStoía nem.. 

BT* # • * • # 

Ennyi fofe Itenség ha boflzút állktia rajtad, 
JáosdCsa miként türnél-el magad annyi tsa« 

*S míg víz • furtta lisjöd* igazítani hagytam 
efzetlen 

Hogy meg - erosítném, melly ide hagyna , 
fzered*. 

És evezőket adéfc,. kikkel haladásnak erednél r 

Szívemen ah önnön fegyverem ejte• febet I 
ügy de faivék a* mézes igékkel tellyes ajaknak^ 

ügy de hivék a\ nesi ̂ .fényjinek * égbeQ 
ered* -

l^gy de bivék a' könyaek* ez is tsalogatni ta* 
nült mír l 

I s a' merre hagyod hömfölyög arra fel&v* 

M®& 7itímt> miiel s ógy# teff^tt vagyon érdé-* 
mens, arra, 

Allapos a' »eg*te» érdem okoztta remény 
Ifagy dolog eggy könnyen faihtetŐ lyányt .. tsalni-t 

*s az, illyea 
Slívvel feív föeretőt Mi vak nyerni nekenu 

Eggy r 
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Iggy buzgé Szeretőt tsaltíl, 's eggy gyetge Le
ányzót í 

Tprni ditséretefebb Tettre ne hagyjon az EgI 
Es Eleidhez Athenának közepére tegyék-ki 

Képed', Atyád fényes tettivel álijon-elo. 
Majd mikor olvafsák Seyront, 's a' durva Pro* 

eufteft 
Vele Sinifi, és azt, a* kinek Atyja, Bika; 

Főidre rogyott Thébát, *s a* két teftuefc* el-
ef té t , ••" * / 

Végre pokolba miképp tart*be Barátja 
miatt; 

Erre következzél Te , *$ legyem képedre fel* 
írva: 

EGGY SZERETÖT TSALT - MEG * 
MELLY BE.FOGADTA VALA* . 

A»nyi vifeltt nagy tetteibői Thefeusnak efzed« 
ben 

Éppen az el-hagyatott Crétai Lyányka 
maradt* 

Eggyel véte t&upáa, *s te teipán azon egybe* 
; • fzerettél, . _ . : "..„ 

Hitlení örökséged pufzta hibája leve****** 

A* képedé hogy eHudűltíl, még matt is :*3M* 

' • temv ' ; "v, V\\. : ;* 
,. ": i .» / - . . \ ; A*. .,,. 
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* ' A* mikor e7 partról vízre f̂ietné bajád:- .:; 
Alt*öleled Szeretőd és árva nyakába bonUváö 
< , Szájad ezer forró Csókokat ofzta neki. 
Konyjeidet konyjembe mered elegyítni *$ pa, 

nafzra 
j , ' Kelni, hogy a' kellő ízéi Csalogatja hajód* 

9S tőlem el-indúlván végképp' er fzókra fakadni: 
• PHYLLIS VÁRJ. .KEVESET .DEMO-

PHOONOD UTÁN. •: 
yáí'jalak,_ a' ki talám itt hagytad örökre ha-

.jóddal 
Földemet^ el-vonván tólexn örökre magad** 

Még is várlak azért, jere bár későre, 's idof 
fogfz 

Véteni , más valamelly ts$rba nem éri hited'* 
Jaj! mire vágyakodom! tám más feleségnek 
V-:-T'..:. adád- el :•.'.. 

Szívedet,. és tartósbb űj fzereíemre hajólfz*. 
PhyJlis azóltától már esméretlen előtted I 

Jaj," ha ki vagy? 3s honnam ? tám íudakoz-
'-< , : ' ni fögod* 

A' ki neked hoíTzas tévelygéfeknek utánna 
•- » Demophőon fzálláíi 's Szitoni' partot a-

dék. . . . . . . . 
A* ki határozatlan birodalmim' néked ajánlám 5 

Jíormányját egyedei tartani gyenge nemem. 
V;- - Merre 
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Merre fagyo$' Rbodope Hémíiítól fogva ki-'to> 
j e á , ' " • •• •' . 

7S merre habos Hebras Pontns öblébe me-
:rüL' 

A9 ki neked hagytam fel-fedni fzeméraem elő-
•. fzor, 

A* ki fel-óldoztad ísalfa kezeddel övemV 
Tiírphqne volt a" nyofzoiyóín azon öfzye- ke

lésben 
?S a* komor éji Madár bús huhogásra fi-

Kaű.L» « ! , < , » . * » 

5S ha mi vitorlákat meíTzérol joni tekintek 
Q lehet, Ifteneim viffza-vezerlik ! egyem* 

A* tengerbe futok $ 's tsak alig tartóztat az ör
vény, 

* "Hol mozogó vízzel partot öblitget az ügy. 
Erre közelgetvén mind inkább bádjadok, el-hül 

Vérem 3 *— el-ájúlván Lyányim ölébe ro
gyom* 

Itt vagyon eggy boltként görbítltt öböl ? ennek 
• • ••'•• * az eggyik 

Szarva merőn fel-nyúltt bértzeit égbe vifzi* 
Innen akartain alá hibbantam teltem' az ügybe 

*S ezt 9 mivel itt fzántál hagynia, végb% 
.- vifzeiiu 

. Tefte* 
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Teftemet a* tenger temetetlen Atheaaí partra 
Veffe-ki; *s hullt tetemim* fzfped' elébe 

Tigye* 
Pfaylli, nem így kellett jőnöd! — bar fzívvel 

• az értzet.; 
5S a* gyémántot .előzd5' SEB* magad erre 

fakadfz* . * * * 

öllykor Slő méreggél óhajtom el-óltani kínom* f 
Néha megint által-gondolom-ütni magamé 

Néha nyakam* , tnért hogy hitlen kezeidnek 
ölelni 

Hagytam előbb, tőrrel fojtani kedvem akad* 
El-yan fzánva; halál ipótolja-ki gyenge ízeméi 

mein 9 
Válafztáfa jedig nem fok időbe telesd. 

Téged > veCatem* okát 3 gyáfeos síromra |fel - ír
nak-, 

, Illyés igék fogják adnia tetted elő* 
V E N D É G DEMOPH003ST P H Í L L I S T , I I 

S Z E R E T T E , M E G - Ö L T E : 
. 0 M U N K Á L T A ; TSUPÁN ESZKÖZE 

•• L É Y E ^ M A G A * 

ÖjheJyi 
I)AYj^...:aÁBOR* 

';'X. 
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S Z 
ÁZ EL-IiSŐDÖTf LEÁBY*. 

G R ó F S T O L B E R Ö 
S Z E R É N' T. 

Kaffa köriig Oöobr. gdik 1788. 

A* Nap le*lHl! f 
fS fésyje fcomátf 

Ködjévé vál; 
'S moft nem mutat 
A5 hold utat. 

Kemény a" t é l ; 
9S a* zűzos feél 
Gyors fzárnyra kél; 
*S féklmefen 
Rettent minden. 

Legény, "LyínjHA 
Sírva kiá't * 
Szorítsd hozzád* 

.tffed, 
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Nézd , mint remeg; 
Jer' zsákold ~ meg. . 

Így tipegvén f 

Kedves Legény > 

Nem félek én, -
Tsak, Szerelem! 
-Te légy velem. 

K A Z I N C Z Y . 

X I 
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XL 
KAZINCI ANDRÁS.'*) , ': 

; M Í T K A J Á H O Z . -

ÖDÖNFFI VINNAI. ERZSÉBETHEZ*. , 
i 6 8 sben. 

(tulajdon kéz ~ír áfa fzerént.) 

titen minden jókkal mint mezött vi
rággal édes Szívem áldjon meg. 

K edveíTen sétálván jut efzemben egi ®&%J > -
Mely búm Tengerébül vég partra * 

járó rév, 
Az eméfzto' tűznek lángja űntsen oly hév^ 
Mint az égibe kötött távol lévő két Szív. 

Az 

*> Péternek Makay Katától fzületett eggyet-
len eggy fia, Minekntánna az Atyja Bdtori fo» 
fiának és Páter Kifs Imrének közbe - vetésére éle
tét pénz buntetéfíel 5s Vallásának meg - változta* 
tásával mentette-megj tanulását Kafsán -és Nagy-

Szóm-
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i z midőö vidámdia Pfcoebus feí-támadn • 
Sötétes homályból kezd ki vetkeződül* 

Ki' indulék égikor bümat feleként 
Keferves könivektül fzeniem enihitetó. 

Zeptyms köfzontefz*pfzellovei áldva-- V T 
Melynek Favonius tárfa üieg-feollítváii^ ^ 

Ne keferegi anyit ei-hagyott Violán, 
Juthatz oly Tavafzra fzakafzthátod föálátu 

Indulék tovabra zöld erdőre érvé - - -»«" VT 
Mely fzép madár fzokkal ugjan zengedezvén i-1 
Kitol ízomoródött fzívem Örvendezyéíi 
*S egéfz tapaimbaíi tiitilaft éretvén* 

VTyiigliatattlan fok gond midőn mát el-múln \ t 

13* Zokogó bús fzív^n örömmel változöa, .**> 
Gyáfzos Öltözetem piros fzínre jutna 
Tekintek hirtelen fzáraz fa gallyára* 

Csen* 

SzombathOB a* Jezfuiták alatt folytatta/ de^Sd* 
göra Tuffay Mártok által Na£y=Szombathról el* 
lopattatván* előbbi Vallására viffza-tért^ 's ezt 
az Ödönffi. Vinnay Erzsébetet el-vétte* Ki által 
Dánielt^ nékem nagy Atyámat iiemzé* «*--'Zem* 
yléíiy Vármegyének Kapitány ja, Ungvárnak pe* 
4ig Vict ~Ispánja lett* 
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Csendefen egi Árva Gerlitze dúdoln - - - - T 9 

Tarsátúl fofztatott meg - vigafztatódni, * 
Nem akar, mert jai! máíl nem tudhat esmérni 
Végre kezd ily fzókra jajjá közt fakadni, 

Jmé moftan tehecz peidájul elödb • * • • . FJl 
' Keferves formáját veheted efzedbe, *-* 
Zugo méhetskenek. vágjon édes meze; 
Vifzont Mánk ja közt reitetett el-mérge* 

Az méhnek példája jó Szerelem rad fe - O , 
. Gyüíölségnek.fagja néha meg-tsip mint " * 

dér, 
Hogy ha vigafztalo tarfod mefzire tér t 

Evand téréfere legyen Iften vezér. 

N 'em kétlem levelek egymás előtt kedve » 
Mefzünnen jövéfe igen fzerelmetes 

Kezeknek fogáfok oly gyönyoröséges, 
Nem hifzem rajfzolni ki tudna Apeiles. 

Diannát baladgya maga vifelés - - - - - .f"j* 
Meg-gyözi Helénát fzép ekés termete, *-* 

Bátor Minerváé kegyes tekintete, 
Szerelmes Vénufe lángal égö fzive. 

IL KMet* , K Re-
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RepüllŐ nyilaknál 'mi lehet febeffe. * - - . . T \ 
Szörnyii Tillámásnái ízem. élott fényefíeb A l 

Meg-is gyorfaságbűl ket fzív gyozedelmesb ^ 
Egymáft gondolattal láttyuk hirteleneb* 

Az Parnaffus begyén Miifaknafr' féreg ~- T? f 

Szárnyas Pegaíuftúl poílán izenete, *-** 
Ha jut" Apollónak kiknek Fejedelme , 
Ki ki Hárfáiával tifztelyén zengene,•_ 

Siefsünk mi ketten Poétának ütki - - - - r p 
Magyarázván .nyerjük el - Lanreaját, A 

• Ha versnek fejetűi nézed vers határát, 
Vers vegin találod íziyetűl lutt* nyilát* 

Az verfek elein Poéta vig kedvé - - - - np^ 
Akarvaíi jelentili rajfzolya ki névét, A • 

Melyet fzerelmének regolta meg-igért/-.-
>S líten ez két fzívet aldgya fzent' névéiért. 

MlDön MV MVetVL Vglan Is eL VaLVán, 
Magos-kii Jzikl&kön fzerelmét ;eMiagyván,< 
"Árva Gerlitsevel fzaraz ágra fzalvan , •. • 
Meg-írt efztendoben igy kefereg., fit van. '• 

.'Énekli-. Poéta m* pr* 
" : • • • • K I - ' • ' 
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K Í V Ü L R Ő L . 

Szaruját le-erefztö Geriitze' madárnak x 

Szerelmein kerttyében virított rósának, 
Nemzetes Vinnai Érsébeth Afzonyaak, 
SziveíTen adafsék levelem magának. 

Vinna Vá.ában. 

^ üjey-Á'N 1 ö H O Z Z Á . 
( i 6 8 5 . ) 

Betsütetlei való kéfz Szolgálatomat > 
Hozzád Szeretettél.jó indulatomat» 

Szívem.'fiserént való fzep ajánláfoinat 
Ved tüllem fziveííen néked kívánt jokafv 

Es hogy az Ür ífteü tégedet meg-aldgyon * 
Szerelmes fzüléid".örömére taftson 
Fris 's-hofzfzu elteddel engem vigafztallyoil* 
Kívánom 's-ohajtom kedves bites Tárfonu 

' . K » T i . 
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Távülkán létemben, mofolygő ajakul * 
Ha jutnak efzemben gyönyörű fzavaid^ 
Tsak el-keferítnek fzerelires "befzédid, . 
Oh Uram ad érnem ennek is már végit! 

Kedves Afzonyomat kofzontsed én fzómmal ^ 
Had ditsekedheffein parantsolattyával, 
Kit véghez viheflek nem tsak iráfómmal 
Hanem alázatos faradozáfimmaL 

Az két Árva fűnek édes Gyámolának» 
Ajánlak Tzerelmem mi Vigafztalónknak % 

Tartsad ez verfeim ferkengető fzőknak 
'S el-felejthetetlen Memorialednak* 

* 

Iram levelem Bartffa városában s 

Az ezer hat fzaz tiyoltzvan ötodikbait* 
Martius hava hufzadik napjában f 

Ajánlván magát fzívedben holtiglan y 

KAZINCI ANDRÁS m. pr» 

KI-
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K Í V Ü L R Ő L . 
z Nemeifi- kertben virított Rósíimk 
Nemzetes Vinnai Ersébeth Afzonynak 

TöIIem el-jedzetett fzerelmes Mátkámnak 
Ádafsék fietye kezéhez magának. 

Virma Várában* 

K S :; XI1L 
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' XIII : 
S Í I Z Z E K *) 

Af" VOLTAIRE ELETÉBŐL, 

MARIÉ FRANCOIS A R O U I T , 
Parisban .iÓ94ben.. Novembernek 

Juciikén fiülettetett. —• Az Atyja Con-
filiarius V a* Királyi Kintá-tárnak eggyik' 
Tifztje va'a. — Ki-mutatta még £sendií-« 
lo Ifjúságában mi fogna lenni, *s már ti* 
Zénhárom efztendos korában verfei á-tal 
Ningn de Lenclosnal -nem, tsak. esméred 
tségébe'jutott, hanem tőle két ezer Frmi-
tzia/livra ajándékot is nyert; de: elsiéfsé-
gé-Tel eggyutt annak' a' zabola tban pajkos^ 

*>'.Ast az elö-*ajzol'at©t:a éidŐR-siég tsak 
krétával jegyzi T meg -a* ki^fefzítetí váfeiian a" 
Fefto a' fő, kar, kéz, Y tnás 'réfeek^-határ-li* 
#$ájir, -.Siizzcek nevezik*, 
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••Ságnak is fok fzikrait -jelengette ^ a' mel
lyel bZ~u:m olly fókákat meg botránkoz
tatott. Páter le jay , eggy Jézfui a Pro* 
feífor a* Nagy Lajos Oskoléjáb-n> pro-
phetai lélekkel jövendölte - meg egykor > 
miloo ez néki még tanhványja vált, hogy 
idővel Fezérje lejfz d Ketefztyén Fallá* cU 
lenségeinet; 5s Voltaire fokkal hívebb tifz-
teloje vala a' Szegény Lc-$ayapk miiifc-
fem hogy hazugságban hagy• a vó iw jroa-
xadnl jövendölését* — 1 7 * 3 ^ Mar-
quis de Chateneut-ot késérte Hollandiába 
.Ott Dil-Noyer Ur Kis - Affzonj ába Veié 
.feerecett* "s -el-tiltatván a hintó., a.xá 
akarta- venni -kedvedét9 hogy o-tozmn 
ferjfi -ruhába, 's 'Véle f?Ökjön el. Szán
dékok el-árúltatott, 's a' Marqvii oc Ver-
,fe;ilba kü':dé- viffza, még pedig retiideléft 
tévén ott 5 hogy többé viifza íe erefz-
tefsék* 

Már meg-jelent OecUpufa mlíon az 
akkori 'Fratxtzia Qrfzági ,Regens. élen va~ 

S 4 • - laki 
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laki az S neve aktt eggy raotskos íráft 
totsátott-k*. Hirtelenkedett az azt vis-
géló ítélő - £zék 's a* gyanúba vett ártat
lan Voltaire egynehány hónapokig — íiíe 
a* Baftíb ban* Nem fokára ki-síik hogy 
La Grange koholta azt, *s Voltaire fza~ 
badcn éreztetett. Azonban a' Baftilie a5 

leve Veltai/n^k, a' mik az Admetus le-
gelojl Apollóna'% Itt fogott a5 Henriás 
írásához; s mivel fém tentája^ fem pa-
pirofa nem vó t , könyv nélkül tanúlta-
meg tulajdon verfeit. Tsat-hamar az után 
hogy a' Baíliliböl ki-fzaladúlí: boffzúságá-
ban 7s fzégyenletében Angliába ment ál
ta l , és ott adta-ki azt leg-elŐfzÖr 
i723ban ? 's elibe eggy Anglus nyelven 
irtt ajánló levelet tett az Angliai Király
néhoz. — Ez vak az a' munkája, a* 
mellynek eHiírefedését kofzönheti, Js tá
lam éppen ezen okból-is kedveke ezt 
egyéb .Miki felett. 57 Tinót Barátom 9 

(ezt írja eggyik Levelében) a* Henriadot 
olvasva feftette-le magát* Ha ennek a* 

Más-
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fiíáfsát meg -kaphatom 9 ügy af Barátom 
ét; a* fzeretom {ma IWaüreffe) eggy rá-
mában fognak függeni íkobámban. 

A' Hennád ki-adáfa után Philofophíai 
tárgyakra adia magát. Lackót követte a* 
Metaphyfica labyrinthxifaiban, azután pe
dig zabolára vetvén heves képzelodését y 

néki feküdt a' Newton izzüíztó Calculu-
fainak. Nem fokára olly érthetoleg adta-
elo az 6 Syftemáját hogy azt az Afízonyi 
Nem is meg-foghatta. —- Tetfzett az az 
Anglufoknak, hogy az o Philofophuíokat 
eggy Franczia nem tsak tanulni nem re-
ftelli, hanem Anyai nyelvére is fordítja 

y Voltaire olly betsukttel fogadtatott 
Londonban 9 a' mellyel Ő előtte eggy Ide
gen fem ditsekedhetett. — De Voltaire 
tsak-ugyati haza kívánkozott 9 *s el-hagy-
ta Londont. 

Ekkor kezdek a' Frantziák látni mit 
bírnak Voltakban ,* *s Voltaire el4s k8-

K 5 ve-
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.vetett inkáén t hogy hazafi - tárfainak' be-
tsiileieiet újabb* okokkal érdemelje* Park
ban adta ki az Anglufokról fizol'ó Leve
leit 5 mellyekben eraiek a' különös Nem
zetnek erloítseit^ fzokáfait5< Religióját, 
*s Igazgatásbeli alkotmányát mefteri kéz
zel félti; Parisban adta-ki Brütuji is, eggy 
olly fzoötorú Játékot a* melly egyenefen 
arra tzélozott hogy Anglufoknak tefsék ; 
Parisban Martaimét és egyéb apró da
rabjait; , -

Marqvife Mi Chatelet 3 eggy igen ta-
núltt Frantzia Affzonyság el - hagyta a' 
'Leibniiz Theodic^áját *s egyéb áimodozá-
•fait, magához kérte Fokain 0 's tanítvány 
barátnéjává lévén^ Loekot és" annyi G'eome^ 
triát tanúit hogy Newtonnak abftraéfca Cal-
colatióit is értheffe. SŐt olly fáradhatat
lan ¥ala benne, hogy ezt %? Tudományt 
a? fija fzáeára eggy rövid Syftemába fzo* 

' Cirey 
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Cirey vak az a' boldog hellyé a* hol 
Voltaire kedves. Barátnéjával eggyBít ta
núit és dolgozott* Itt írta o AIxht3 

Zayrt) Meropét > Semimmift , CaiUinai^ 
EleBrát, Qrefteft és azt, as mit közmisé-
ges Történetú próbájának nevetett* 

- Ennyi érdem nem' maradhatott juta
lom nélkül. A* Frantzis Akadémia *át 
. Tagúi • vette-fel; XVdtk Lajos 'p#dig Ki
rályi Komornyiksággál VFrantziá Orfóág 
Hifto'riographusának Nevezetével ti&telfó* 
meg* ; 

. Be mi vala a'-Verfailli Udvar fényes
sége a' boldog'Cirey kedves nyugodalmá
hoz, képeli az érzékeny Voltaire előtt? -*-
-El-hagyta Ő Pá: ift > 7s viflza tért fzeretelt 
Barátnéja karjai közzé, kitol a' EalM 
i749ben ei-fzakafztotta- Voltaknak öfe« 
ve-kellett föedni minden erejét * minden 
Apatfaiáját ennek a' tsapisnak eWifelésév 
re, Nem. maradhatott, tovább".itt, 's 'el

fogad-
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fogadván a' Prnfó Király hívását i75oben 
Berlinbe ment. A' Király néki 7000, tal
lér $zeté& rendelt, meg-ajándékozta a' 
Koraorayiid arany kóltsal és az Ordre 
fow le Mertté kerefztjévei ? 's egyéb eránt 
h annyi le-erefzkedéft ^ annyi barátságé* 
mutatott eránta nyílván, hogy azt az Au-
guftus Udvarában nagy tekintetben éltt 
"Vkgi'Ius 's Horatzitis is irigyelhette vol
na. De éppen ez a' hirtelen ugrás fzegte 
nyakát. Néki nem volt elég a' — ke-
fefct* a* — komornyiki kólts^ a' 7000* 
tallér; 0 egyfzersmlnd a' Berlini Akade^ 
roia Prsefefségére is vágyott. Abban a' 
izékben ekkor Maupertuis'Út ült, a' mos
tani fzázad első rendo Mathematicufainak 
eggyike* Nem vala tehát más mód azt 
el-nyerni, hanemha azt annak meg-muta-
tásával fogná ki-üríteni hogy MaupertuL 
reá érdemetlen* — Akkor Maupertuis és 
Franekeri Prof Kanig közt eggy tsúf per 
folyt. • M. • . eggy munkát ada - ki , V 
Mozgásnak és Njugvdsnak Metapbyficai Jtóí-
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fSbol merített Törvényeiről* ÍLzt Kimig a* 
ki a* Berlini Akadémiának Tagjává a* 
Maup«. • elo - fegélléfe által lett, deákra 
fordította; Be egyfzersmind azt állította9 

hogy ez a'találmány a' Leibniizé. —ML., 
ok adásra vonta Königeh — X_. fok 
idő múlva vilafzol^ de levelébe zárt eggy 
Leibnitzénah állított levelet^ mellyrol azt 
állította, hogy azt Henzitol kapta vélsa % 

kinek a* köz~táríaság elén el-követett 
vétkéért Bernában elkötötték a* Ly.t. — 
Manp.. * . nem nyugodott - meg ezen a* 
gyanús levelén, annyival inkább m: vei az 
Leibnitznak ki-adott iráfaiban nem találta-
tott 5 's a' Helvetziában múlató Frantzia 
Reíidenft Marqvis Pau!mi-t kérte 3 hogy a® 
Henzi hátra maradott Ii áfáit hányaffa-
fel 5 's nézeffe-meg ha a* kérdésben forgó 
Levél Originalifa azok közt vegyen é? 
De maga Friedrich is belé avatta magát 
a' dologba, 9s írt a' Berni Tanátsnak* 
hogy rendeljen oliy Deputatiót, a* i i Ba-A 

.felben? (hol az a1 Hermann lakott^ a' ki
nek 
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fiek i'."Kunig állítáfa fzerént/.LeibnitZ a* 
tudva lévő levelet: írta) n dolognak vé
gére járjon* —- • Hafzontalaii volt minden 
igyekezet*: Sem .a*. Henzi,.fem a" Her-. 
mmm papiroffai közt nőm lehetett a" le
vélnek nyomába akad*i, 's a? Berlini Aka
démia-végre-gőzben ApriL xsdikán azt 
ítélte ̂  hogy. Prof* Kimig áll bizonyságot 
hozott e*ő« -, -

Fültake- a5 Királynak kéréfe *s el-tíl-
táfa ellen • kiszállott Maup* é *. ellen 5 '$ 
alattomban .egynéhány motskbs íráfokat 
botsátott-kL A' Király feleletre vonta 
suiattok Voltairt. - Ez tagadott mindent 
Végre Meghivattatott a* kéz,-í áft titkon 
le-máfoltt író-deák <> sőt elő-hozták a5 

Nyomtató Műhelyből az eredtit-is. — A* 
Király parantsolatot adott - ki «> hogy a5 

Manpertuis elien írtt mötskos munka, mint 
Pasquilhis, a1 Berlin útízáii faokéri kezek 
által égetteffen-meg; *s ez véghez-is' ment 
I75zben» Be itt még nem vala vége a* 

;;: > .. '' . meg-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



159* 

meg-boffzatitott Király kedvetlenségének* 
Voltaire a Kerefztet és a* Komornyik-
kóltsot ezzel a verfetskével kíildötse-ra-
fza az Udvarhoz: 

' Je les recus avec tecdreffe, 
Je Vous iesTends avec áouhm* 
Comme un Amaút daiis fa fureur 
Rend le Portrait de fa Bfaitreffe. . < 

„ Elragadtatott örömmel vettem azt 
„• Tőled , 's íme sírva adom viítza: így 
93 adja-viffza a9 meg-vetett Szerető mér-
?5 ges el-keferédesében kedvesének iépets-
$J kéjét. n —• A* nemes gondolkozásé 
Friedrich nem fokára mind a9 kóltsot mind 
a' Kerefztet viffza - adatta - néki. — És 
még fem fzállott magába Voltaire, ágy • 
hogy a' Király Jósban Martins igdikáii 
meg-írta néki., hogy tetfzésére hagyjad 
Tartományaiból való kiköltözködés tsak 

* hogy a* kerefztet f a5 kóltsot 9 fizetéfe 
eránt vett Ígéretét 5 és a* Király Verfeít < 
minekelőtteel-megyen3 viffza-adja* — —* 

Látta 
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Látta Voltaire 9 hogy néII Berlinben ma-
latul Bem tanátsos «, 's azon ízín alatt 5 

hogy tsak fürdőbe megyén 5 Berlint vég
képpen el-hagyát *s LeiptzLbaii Mauper-
tuis 9 Frankfurtban pedig a Király ellen *) 

. olly motskos íráfokat írt, hogy a9 Király 
tőle a* viffza - kívánttakat a' Frankferü 
Tanáttsal viflza-vétette. A* kóltsot és a? 

kerefztet V». . . által adta azonnal 9 de a* 
Király Verfei és ígérete felői szt állítot
ta hogy azon ládája, a' mellyben azok 
vágynak 5 kezénél nimtsen5 V várakozáft 
kért* De hogy azokat által -adni nem 
akarta 3 meg-tetfzik onnan hogy. me'g-fzö-
kott5 's a' Frankfurti Tanáts őt kato-

* mákkal hozattatta - viíTza* 

Meg - menekedvén ebbeli fogságából 
Helvetiába költözött; '$ elof*ör Genevá-

ban9 

*) La vic privée ' du Frederic Seconde Roi 
de PrufFe. A' munka kitsíny, de teli vau aia-
tsony motskakkaL 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



km, azután Laufannban, végre pedig Fer* 
nejben fogta lakását. Itt adta-ki azt a' 
trágár- de igéző fzépségÜ nmakácskájít, 
a'mellyel fzerentscfen vetekedett azArio-
fto k^feoiújáért, a' PueeUe eC Oriéanst, a' 
Cérnáidat, melyben a' Viignak mindért 
leirtó" Világok felett való jóságát fzaba-
don de igen sófan katzagja; itt a' Vallás-
béli Tündéimet, mélyéit magát Toleraű-
tía Apoft.i-iak nevezte,- *) a ' Pbüofopbicá 
Lexicont 4 és fzáratakn egyebb í;áf it* De 
ő nem eléged ;t ^meg azz-.l hogy tsak íf-
jon; Ő n.igy Gazda, Ferneyaek felépítő
je j 's fzámtalan fok háznépeknek táplá
lója volt: ízép jelét adváa ez áhal hogy1 

a' nagy elmék fegítö környul- álláfok nél
kül is fel-lépnek oda 5 a' hova máfok iz
zadva is híjában törekednek. 
__ Mgéfz 

*) Példás és igén nemes tselekedete az, tói
don az ártatlan Jean Calas famíliáját nem tsak 
a' betstélehségtól, hanem a' nyomoíáságtói ü 
íneg-mentette* Lásd »' Valldtbeli Tündéimét,, 

1L Kötet* L 
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Egéfz kotéfek kellenének arra hogy 
eggy tudományos Neftcrcak történeteit., 
a* ki XlVdik Benedek Pápával levelezett, 
Fiiedricbkel és más koronás Fejekkel k 
fzorofs esmerettségfcen, é l t , az Orofz 
Czárnénak tömjénezéfeit meg-nyerte 5 *s 
egérz Európát bámú;á?-ára ragadva fzem-

• lel te, úgy a' mint illik5 elo~adja Biogra^ 
pbufa: nékünk légyen elég az el mondat-
takhoz még ollyas tudósítáíbkat tenni 9 a* 
mellyből látbaffnk a' Kerefztyéii Hit fe
lől — -nem'mit ítt9 hanem—- mint gon
dolkozott Félek hogy itt némely "Zelo-
íák engemet" az ele-adót gyanúba ne vé
gyenek; nem bánhatok tehát fem*o reájok 

"nézve ártatlanabbal, fem magamra nézve 
fzemefebben, mintha a1 mit ezen tzikkely-
fol mondok Zabuesiiignek; ízavsíval mon
dom, .a* ki\ Voltairt oily véggel feftette--
le, hogy, tÖle'Hite-fo kofáit .elrettentse. — 
— j , .Áprilisban i^ősban (ezt mondja Za-

.buesnigj- a'. 34Ódik. lapján illy ••nevezetű"' 
munkájának : Hifiorische und Krítiscbe AJach~_ 

>-. : „ • ' yrich- -
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richten von dem Lében u* Scbríften desHerrn 
v. Föltaire und andrer NeupUlofophen- Augs-
burg. 1779.) n egyfzer megint rá. adta 
„ magát ez a' vén BunSs, hogy a* Papi-
n fták húsvéti köteleft egeket bé-tőltL Min-
99 denek' fzemek-láttokra meg-áldozott a* 
„ Fenieyi Templomban 5

 ?s az áldozat után 
„ Tanítáft tartott a" gyilkoíság és tolvaja 
„ kodás felől —• Kevés nappal azután 
,ntréfáfc indított belőle. - r Kedvem érkeze 
ti ("úgymond) a Templomba menni9 *s hát 
iy terítve az afztal, mellé allék mint d töb~ 
^ biek *> 9s eggy harapás kenyeret kaptam én 
„ is é, 's éppen nem mondhatom % hogy tok 
n rojfzűl íettm volna* 

" v . •' • ~ 

Az Annecyj-i Püspök, kinek Megye* 
jében feküdt Eemey ? megtörült a'.Vokai* 
re meg-térésének , de egyfzersmind meg
illetődve írt néki ? *s ki-mutatta azokat 
az efzközoket, a melíyekkel nékie é!ni 
kellene5 minthogy aJ Jelen-vólttak ezen 
lépésién is inkább meg~bötránk©&tak5 mint 

'• h % • •- • é p ü l -
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épivteÍT. ' Meg-feddette ezen felyal szón 
méréfzsége miatt, hogy a* Templomban 
tanítani bátorkodott , De erre Voltaire 
úgy feleli, mintha a" Püspök Levelét nem 
értené, 's azt állította, hogy ""néki mi/it 
Földes-Űrnak, a* Fraützia fzokás fzerint, 
a* maga ala*t valóinak a' • Corammáo alkal-
matofságával Tanítáft. tartani fzabad volt* 

~ A' Püspök ismét írt néki 5 's Vol
taire is a' Püspöknek, 's ez a' dolog 
egéfe efztendeig vonódott, a5 K időn Vol
taira feltette, hogy meg-térésének újjabb 
és világofabb jeleit adja. Zabuesnig azt 
gyanítja hogy ezen lépésre gyengélkedő 
egéísége-is emlékeztette* De nézzük az 
erről ko-tt irományokat. 

A7 Ferneyi Plebánusnak meg-küldött 
Jelentés. ,̂ '• ' 

FP.ANCOIS MARIÉ DE VOLTAIRE, 
Királyi Komornyik, 9s Ferney, To-

nrney *s más Helységek' Földes Ura , 76. 
efztendŐs, gyengélkedő egéfség'ü; — m i 

nek* 
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sekutánua az el-múltt Virág - Vasárnapján 
betegségét stem tekintvén,- a* Templomba 
maizott, azon nap óifa egynehányfzor 
hideglelés,• börzadáfokat érzett, meüyről 
Tifót* Piebanus Ural Seborvos Bugms 
Uram, ő Kelme az Orfzág Törvényei fze-
lint tudósította. E* fzerint mivel úgys 

g5 mii.t óhajtja, és tartozna. Jobbágyai* 
aak jó például, a' Proteftaníbknak pedig, 
a9 kikkel a' Tartomány tsak mm teli van, 
építéfekre,, a' Templomban mindeneknek 
;fzeníek-lá&tokra nem commumeálhat: teli át 
kéri Piebánus Urat, hogy mind azt, a* 
mit ezen efetbe$ a' Király Rendéléfei, 5s 
a' Páilamenöia ha^yáíai, nem kiilöiübea 
az itt vallott Catholica Religio parante* 
latjai kívánnak^ tellyesítse. E-jben a* Re-
ligióban, melyben fisíiletett, és élt, alar 
a* beteg sfeg-is halai, *s jelenti hogy 
kéfz meg-texiai mindéi Beekrat.oVat, á* 
mellyek ftükségefek IsjánleaeV; alája ve--
ti magát mind annak, a* mi Csókásban va
gyon, ?s femmmáma koéelefséget nem kí~ 

L 3 ván 
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ván el-mellőzni* Hívja Plebátras Urat a* 
maga kötalefségeínek teílyesítéfekre, hogy 
a Beteg házánál lakó Cathoíikufok és Pro-' 
teftáöfok ezen épülheffenék. Ízen declarati-
ét maga a' Beteg, két Tanéval eggyütt, tu
lajdon nevek alá íráfokkal erősítettek-
meg; *s ennek eggy hafonló' máffa a' Ka-
ftéiyban tartatik-meg; az Originális pedig 
eggy más Má&ával a' két Tanú által ada
tik kezéhez Plebánus Urnák5 hogy ha 
fzükségesnek ítéli 3 authentisáltathafsék, 
Martmsnak sodikán^ 1769.' reggeli tíz 
órakor* 

DE VOLTAIRE, 
Bigexs Vaginiére, mint Tanúk*" 
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AüTHENTISALTT; BECLARAT10. 

A
f Feraeyi kaftéiyban, Marthis sídlkéi^ 
délután, iRögben előttem alább írtt 

Nótárius előtt, és a' névvei aieg-nevezet 
Tanuk előtt meg-jelent Méltóságos VOL
TAIRE FERBNTZ MARIA Úr, Királyi 
Komornyik, Tagja a' Frantzia Acaderaiá-
nak , Feraeyi > Toiireey , Pregny, és 
Chambefy Helységek tjjca^.a'li ezen ka-
ftélyban lakozik, 's jelentette hogy Non-
nőtte, hajdani Jézfuita , és eggy bizonyos 
Apálixr, Guyon nevű, ellene vádló-íráfok* 
kai kőltek-ki, a' mellyek olly motskofok 
éppen, mint a' melíy hamis vádakkal tel-
lyefek, és a3 melyekben említett Mélt. 
Voltaire Urat azzal terhelik hogy a$ Ca-
tholica Szenteggyháznak tartozó tifztelet 
meg-adásában meg-botlott. Tartozott te
hát azzal az Igazságnak, tulajdon Betsii-
letének és áhítatos gondolkozásának, hogy 
declarálja hogy Ő a' Catholica Religiot^ 
mt'llyet ezen Tartomnáyban vallanak* tifz-

• ;' L 4 telni 
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telni és követni foha meg-nem fziint Be
darálja továbbá hogy o ezea Vádolóinak 
meg-botsát; és ha valaha olly ízét ejtett 
volna 3 a' melly ezen Tartomány Religiő-
Játij az Jftent és a' Tartományt meg-kö
vetni kéfgj valamint azt is hogy, az ör-
fzág törvényeinek *s-a' Catholica Re%ió-
cak-meg-tartásában5 melly az 0 fzég tör-
vényeivel fzoroffiin eggySivé van kötve, élt 
fs halni is • akar. Jgy efett ez a'meg-ne-
vtzM, kttftélybaji y napén 9 hónapban és 
eSztenáobm mint fellyebb a Tilfefc. Áldozó-
Páp és Exjezfiata. ÁBÁM ANTAL úr
nak, Genevai Tartománybeli Polgár Bige* 
Simonnak, Arany míves Maugie.Claüditis 
lílvánnak, 's V Archeveque Páter Syndf-
ciísnak^ kik mindnyájan Ferneyben laknak. 
és Tanoknak kérettQttek, jelen létekben, 

Sijjpié" . •:• • ' r 

• •\-J>ETOLTAIRRV- ! 

• > ' ; • - X o - ', 
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Továbbá ugyan azon Ferjttéyi ka-
fíélyban , reggeli kileetz órakor Április* 
mek első napján i^ócjben, a5 megnevezett 
Nótárius előtt, és az alább meg-írtt Ta
nú X jelenlétekben * meg jelent as említett 
Iáéit. Vol;dre Ferentz Mária Ur* Királyi 
Komornyik, Tagja. a' Fran-izii Aeademiá-
nak -» *s Ferney y Tourney ? Pregni 5 és 
Chambesy He;ységeknek Ura, a5 ki ittea* 
a' Ferneyi kaftélyában lakozik % *s azon
nal j a' miftt ágyában ^ hol betegen fefc-
fzifc 9 Ferneyi Plebamts Úrtól a* fzent Com-
timniót el*vevé^" ezen tulajdon- j ava i t 
pűndá: 

,-Moft/hn^ár'niidSn. &%• in Iflenemei 
fzámhan fogom 5 ígérem 5 ftag^ azobmk d 
lik engemet a Királynál el-vádoltak, ei $* 
iifowfc gonofz. intsclkedéfek d-nem $%lt% tifa* 
ta fzívh'ől meg-hotsatoh 

Ezen Declaratiója felöl a* MéÍL FbU 
téré Ur fóteles Bizonyság-lehelet &ívá<*~ 
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ván,- azt .ezen íráfonr által íme .adom, 
Ferney Plébanus Tifzt. Gros Péter Aldo-

-zó'Pap ?s Exjefuka Antal Ádám,, ?s J?^o; 
Smow- Uraknak , ágy P, Ck&ie Jofepbnek 
Geú KlafiirombeL Capncinipnak 3 továbbá 
Maugie • Iftvdn Arany mívesnek 3 's Ferney 
Syndiens V Archvequey Péternek mint Ta
núknak jelenlétekben 5 kik valamint Mél- ' 
tóságos Voltaire Ur is, és magam is, ezen 
íráíl mind alá írták; — a' meg-nevezett 
iafté.yban * órában; napon 3 hónapban , 
efztendŐbén , mint felyébb. 

VOLTAIRE ÚRNAK. VALLÁS-TÉTELE 

i ^ b e n Áprilisnak 15 dikén előttem 
Ferneyben lakó 's alább írtt Gex Tarto-
mánybeli Királyi Nótárius. Claudc. Raffá 
előtt 5 \ a továbbat, meg nevezendő Ta
núk jelenlétekben,- meg-jelenének Tifzt. 
Piebánns Gro* Péter Űr; úgy Ldrcheveqm 

•Péter Ferneyi Syndicus ,.- Ctoáe Etienne . 
-Maugie Armymívesyfáan Baptifie Antoin 
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' WÜ3elm Loucis Bugros Seb orvos, *s a* 
Montpellieri' Királyi Academiának Tagja 9 

Gex Tartománybeli Esjkutt, TifzteL Pata-
Claude Jofeph < Capucinus & Pierre Jaeqtun 
Ferney Oskola Mefter's a' t. a* kik azt 
vail:>tták9 hogy jelen vaának midőn Fran
cois Marié Arouet de Voltaire Ur , Királyi 
Komornyik 9 's Tagja a' Frantzia Acade-
tmkmX, Ferneynék 's a' t. Birtokos Ur% 
ki külömben Feraeyi kaftélyában lakozik* 
a* még - nevezett eCztendÖ első napjány 

reggeli 9* órakor, minekelőtte d ízent 
Viatlcnmmal élt volna 5 következendő Val
lás tételt tett: 

Állhatatosan Mfzem mind azt valamit'* 
a Catholica9 Apoftoli *s Római Anya/zent^ 
egyház hifzen és vall. Hifzek eggy' három 
fzemélyű Iftenben^ Atyában^ Fiúban és Szeu£~ 
lélekben 9 d kik valósággal különböznek egy-
máfiól és még is eggy terméfzeíüek 3 eggy 
Jftenségüek és eggy batalműak3 hifzsm hogy 
d mdfodikfztmély Emberré lett; hogy Jé-

- zus 
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j&wr, Cbriflusnak neveztetik *$ az emberek •vak

ságáért meg-hala. Hogy a alkotta azt az 

AnyaJzenteggyMzat, mellynek hatalmában 

M d fzeni has igaz érielmét H - mutatni. 

Azokat az eretnekségeket pedig 9 á mellyeht 

®xd SzenteggyMz kárhoztatott és meg-ve^ 

ietiy valamint azon karnis Magyarázatokat 

is 9 a mellyeket arról-tehetni $ •Mtboztatom 

m*i$» 

Ezt az igaz és CatJtolica hiiet^ d melly 
nélk&l idvezulni nem lehet ^ vallom és esmé
rem én az eggy igaz bitnek* Esküfzbm3 

Ígérem és, kötelezem magam , hogy ezt /#-
gom vallani ennekutánna is, és az Ur' IJten 
malafztjaval ebien Malohmeg-. .. 

ErSs ' hittel Mfzem és vallom is mindr 
ázm tzikkelye-ht, a mellyek az'Apcffioli Mi 
formájában foglaltattak ,(ezek©t Beák .nyel
ven hallható ízévé eHimdkozta) Y állí
tom Mtekfen hogy ezen FrafeJJiot• rmmkelot-

-'••;:'.r te 
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te gyénáfoMűt meg-tcttm ? Tífzt. Páter Já~ 
M Cofyucinus eloit elmondottamé 

Ilyetén vóit a* meg-öeVezeít Taíiúk 
esküvéífei bizonyított áliítáíá, a* mdlyről 
tőlem ezek írott Documentumot kívántak, 
mellyet tolok nem Is tagadhattam - meg. 
Kők a' Ferneyi Plébánián , Bcmhard Ja-
col Béfésnek 9- 7s V Arcbtoequt János egy
kori Syndlcusnak jelenléteiben, kik mind 
ketten Fe-n*;ybin lakoznak, és ezen Au~ 
thentifatic'n mint hívott Tanuk jelen vol
tak- Alól-íráfok: Gros Plebáur* Cktude 
Jofepb9 Capncinns* Pierre f Archeveque 
valóságos Syodicns. Ckude Etimne Mtmgk* 
Pierre Jacqtdn* Bugros 5 Seborvos. 

Bé- tétetett a* Protocolkmba öexea 
15. April. 1^69, Taxa 21. SoL 

DE LA CHAÜT. 

Én 
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És alább írtt Ferneyben lakozó CIau* 
~ de Raffo.i Királyi Notariufa a' Gexi Töf-
toiaánysak * bizonyítom, hogy én ezen 
Dooimentiuao'ríft & magok -Origináüfaival 
melyeket Voltaire Ur efó'mbe adott fzó-
tél izém, ofeve hafonlítottam: mind ezt 
az említett Űr kivánságára. April isdik 
1760.-

RAFFÓ* 

Alig vonta-ki a' beteg ágyból af lá
bát Voltaire, *s ̂  mind ezeket a* Docnmen« 
tárnokát, névezetefeti azt a* mellyben Val-
láfiéteie van? el-tagadta 9 bogy nem valók* 
Soka fem látott ̂  nem-esmértt Bitangok mond-
jak íogy azt az én fzamból hallották : d 
gazemberei d kg - nevettségefebb Stylujfd 
tették azt papirosra;' de fztmtelenségeket tsák 
ugyan'ntm vitték annyira, hogy Nevem 
aU-érmét amdk ala§a fefséh ~— Más hellytt 
ismét # ) ; igjr - befizélli ezt Önnön ma« 

* ga* 
* • - - - - ' ' - - - - - . . . - . a 

*) Ezek ízéről fzém Zabuesiiigből vétettek 
as §UEk éppen. végéig1 Apüiji tréfa vólu 
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ga3 hogy lehetetlen tovább kételkedni raj
ta ^ hogy ebböi a* leg - fzentebb dologból 
tsak tréfát lizptt. Láffak tulajdon izmút: 
A* Férne fi Remete 'roffzúl vólt9 \s unatkozá
sában foka fe tudta mit tsináljon* Efzébc 
jutott y hogy az utolsó kenetet maginai hi
teles Taráik előtt adetja-fdj d mint eZAZon 
tartományban fzoiásban vagyon* JS meg* 
tsalá fzegény magát 5 mint azok d kiket Pa-* 
rísban J$nfeniftákfiak bhmah Eggy Tanáts-
beit fzemély által hozzá izent a Femey Ple-
barimhoz ^ Gfos-hez (eggy derék kanta-ürí* 
tóhoz 5 a ki addig ivott míg belé el-vefzeit) 
bogy első Áprilisban el-ne felejtsen hozzá jo~ 
fii ^ *s ot. az utolsó Kenettel kenné meg. j£ 
Plebánus hozzá jött 3

 9s elibe adta 3 hogy 
elébb meg-kell áldoznia, ^súgy tfztán annyi 
olajat ád néki 5 d mennyit kívánni fog. J£ 
Beteg reá állott. Áprilisnak'első napján ma
gához hozatta a Szentséget 5

 rs akkor d 
Tanúk és eggy Notanus jelenlétekben decla* 
rálta ^ hogy Fádlójának d ki ot meg-buktat~ 
ni akaita^ de igyekezett el-nem sSlt> meg~ 
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hotsdt* — Formaik Protocollatiót tették 
erénia ?

 9s ^ úgy halhatott volna meg • híz-
ndft) Mint u* fzeghiy Gusnum uz Alzír* 
han* -*- A Piriji' Coujottok azt fogjál tu
dom' toondütii) ,högy tz Apríliji tréfa vélt* 

Áz ilyes illetíei - pajkoíSig nem vála 
iíjslg Volánnál, i ^ ő b a ö V Párifi Nép 
felé fordulván ezzel végzi-ei Vetfeit* 

Adieu j Peupte Chármant! qué je íe* 
rals heüréttx 

Si Vciís dtígniéz' coxnblef lé plus 
cher de mes voeux» 

Dectórez le baüdéaü repíeííez Vös " 
filárages, 

Jknverféz ina Űatue & breülez üiés 
©nvrages* 

Iften hozzki 9 kedves Nép ! 'te bol
dog vélnék, ha leg-indulatofabb kívánsá
gomat teliy^síteni méltóztatnál* Tépd.* le 

azt 
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azt a' ízem- köteléket«, mélyet tíá én 
kötöttem volt, vönd-vifíza javalláfaidat s 

dojtsd-fel faragott képem5.. 's muükáisiat 
hányd tűzre* 

Eufzciíyóltz éfzéetídeig tiltatván-eí 
Pariitól, végre hatalmas Barátjainak efe-
dezéfek átai meg-nyttatott előtte aZ oii 
való menetel, Í77gfean ícbrnaiíusban te
hát útnak indult* fs inínteggy közepe tá
jári bé-ís ért'. Söhá feni fogadtatott még 
fénki nagyobb tífetc1. ettél iii*nt Ő. TeH 
volt ezen örvendetes hírrel ri&deri újÁg 
levél, 's á' Frantzia Acádemia Députatiőt 
kSldott ézeü tifzíeltt Tágjának éí fogadá
sára, Hertzeg Beaűveaü vezette iz egéig 
ofzve-gyííltt Ácádemiát hozzá. Mafdus-
öak sídikéri bé«ment a5 kis Gyulé,bé. A9 

folyosók Y pitvarok rakva voltak azz;&Í 
a' tömött fokasággal, á' melly Ót látni 
óhajtotta 9 9s ázorinál el-kezdodött á' kéz-
tápfolás mihelyt meg-jelent. A' Tagok az 
Aíitlchamber ajtajáig jöttek elibe 1 's még-

11. Kot éti M ki- * 
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kínáltak az EJSl-uléM, méllyet el-is fo
gadott. Akkor <T A'emfcert eggy EJogV 
líiot olvafott Defpreaux felett, mellybea 
Voltairt véle és Racin-nal, Voltairt ma-1 

gafztalva, hafonlítá Öfzve. Végre meg« 
eggyezett bréffel kérték hogy az Elöl-
Süéft 5 mellyet egyébkor nyil - vonás ffeo-
kott meg-határozni, továbbá is tartsa-
meg; 's Voltaire engedett kívánságok
nak* 

Áprilisnak 29dikéií pompás Gyüleke
zete vala %? Frantzia ÁcademiánaL Ekkor 
is elo-kello fzéket miitattak-ki nékie5 's 
ez a' nap arról is nevezetes, hogy itt ölel
ték-meg egymáft, Európának és Americá-
nak leg-hírefebb két fíjai; a'két f£z VOL
TAIRE és FRANKLIN. *) 

Meg ]Vent az o tifzteletére az egéfe 
fzíajátfzók Cörpufa is. Belleccur tette a5 

kö-

*) Beniamin Franklin Americában fzülőtett. 
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kafzöntéft, '& Vúltmtt ígtíi nyájafal! ezt 
feleke nékiek í > lm ezután egyedid értetek 
7s bennetek fogói élni! -— — Mert. gödi* 
Mii, midőn új darabját Irméjét hatod-
fzor játfzották* és Irénét nyomban Na* 
iúne követte b a* Theatrumban Voltaire 
is jele ti vált* álig tudta magát kerefó-
tul fárni azon a' tömött Népen5 % melly 
oda leg-inkább az 8 látáfa kedvéért gyűlt; 
9s midŐtt a' lozfiba bé~ért Brizard ízín-
játföó hozzája ment, *s eggy koronát 
akart fd-tenni fejére* Voltaire le-kapta 
azt 5 *s hát a nagy betsükttel meg akar* 
tohé (kérdé) ölni? képzelheteden ked-
vefséggel játfzattatott-^ei a' darab. fS alig 
yala vége,^ inidon a' kárpit hírtelen fél-
rántatott^ 's Voltairnak farsgrtt képe a* 
fzínen állott, A' fok fzínjátzó korul-vet
te azt 9 's úgy koronáztatott^meg a' Nép 
örvendező fiköltozáfai közt* 

Aptih a^dikétt Alfcírt játfzottáh Föl-
#ft£r̂  is jelen vóits AJ Nép az o jelei 
léiét tsak a' 4dik és sdik fel-vonás közt 

M % vet* 
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vette éfzre, 's egyfzerre el-fcezdSdott a* 
fiketíto víg lárma. Mad. Veftris egyne-
hányfzor fzakafztotta félbe fzavait $L Nép 
nagy kiáltozáfa miatt. Föltairnak fei-kel-
le kelni hogy maga hajtogotáfai által a' 
zíinatot tsendesítse. — Ebben a* nagy 
zajban Chevalier de Lescure ezt az akkor 
írtt Versét nyújtá fel Voltaknak % 

Ainü chez les Incas5 dans leur jours 
fortunés 

Les enfans du SoleiI, dönt nous foi« 
vont 1* exemple* 

Aux transports les plus doux etoient 
abandonnés 

Lorsque de fes rayons il ©cláiroit 
leur Temple. 

3? így ragadtattak a9 leg-hevefebb 
v örvendezésre az Inkáknál a* Napnak 
„ boldog gyermekei -9 kiknek példájokat 
„ mi moft követjük ? midőn Templomo-
„ kat súgárjaival tőltötte-el az lilének. „ 

Ezek 
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Ezek a* magaíztaláfok mindazáltal men 
távoztathafcták-el a* közelgető halált. Má
jusnak vége felé sérvését kezdé fajtatul. 
Az Orvofok fel-tiltották Öt mindea gyu-
lafztó ételtol 's italtól; de o halála előtt 
kevéffel eggy nap 25. findzfa fekete kávét 
is meg*ivot> E miatt mm alhatott Mar-
schall de Richtlku néki ópiumot javaslóit, 
sót három dózift, hogy egymás után vé* 
gye-bé5 kiildötí>is. 'Voltaire jnúwfytf hár
mat egyikeire vette-bé ,• 's tolok 36. órá
ig aludt Fel-ébredtekor érzette jelen va
ló halála* > *s béketelenkedet rajta. *) Bár 

M 3 . tsak 

*) Hazánknak eggy fzéles tudománya írója 
azon Deák Munkájának harmadik réfzében, mel
lyel a* Naturalifták ellenvetéfeire felel, (nyomt* 
Kafsán 1790.) azt írja hogy Voltaire phantafiák-
ra süllyedezett, átkozta magát, fzületését, és 
az Iftent; — fel-kőit az ágyából, az árnyék-
fzékre ült, bé*nyált a* fazékba 's ki-vévén tu
lajdon ganaját, azt Tronchin Orvosnak jelenlété
ben meg-ette.;—• Nem vagyok ölly emb^rségte-

len 
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isik 24* érklg élhetnék még, űgymmiL — 
Roffizúl léte hírli vitetett .Abbé .Gaultür 
fjmakf *s m niaga meíió vején a'-'Szeát 

. ' • •' Szül-. 

) F ^ - - ^ • * * • ' — " ••"•^'"-"•"'• : " — ' • ~ : 

jen hogy el-ne hidjem hogy FŐ TifzteL KÍRO-
pok YApát .Űr hiteles forrásból nem merítette' 
ezen történet' elo-ad&áts de Zabuemig a* g-p. 
old* ezeü eíetr<8 fzóllván, fem az Iftent "átko-
zásról, fem a* -, magtételéről nem fzólL - Le
hetetlen hogy azt meg-ette yóliia l Voltaire, nem 
olly nyomorgó, Scrijtor volt mkt a' mi fzegésy 
Jíalmdr Györgyim]*, kinek folöftokömje, ebédje , 
ozfonnája *s vatsorája is olajjal-meg áztatott réti 
fii volt gyakorta. Egynehány Helységnek Bir* 
tokofa lévén, tseUd nélkül, — 's Parisnak íeg-
első karú Lakofaítól tsak nem imádtatván, barát 
sélkíil nem fzükölkbdhetett úgy, hogy phanta-
liáiban maga maradjon; — ha pedig volt valaki 
kerülte 5 bizonyofan nem engedtetett-meg nékk, 
hogy b'úáos appetitnsát tellyesítse. Gaz-ember
nek kiáltom én Trónchim ha jelen vált és a' Be
teget karon nem fogta. *- Az eggy áltáljában 
mem történhetett-meg I — — De légyen úgy 1 
ttte légyen meg fzegény Beteg- tf ««t* ?-. nem 

tsel^ 
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Szulpiciufi Plebánuft eftveíi icu órakor 
Jiozzá ment y hogy utolsó' pertzentéfeiben 
9Z Idennel békéltetné~ meg: de Fbltaire 

:••. M - 4 ... egéfz 

tselekedte-é ugyan azt 6 előtte fok Chsmicus ? 
fa'deg1 -uerreJ pedig, nem efxén kívül a* mint Vol-
tairről befeéltetik. — Be kevéfsé Philafophiis 
az, a' ki ha azt tselekedte vólna-is, miatta pi
rulna- -- A5 mi az Iflmt fzid%lmttizds tzikkelyét 
illeti 7 én ugyan Voltairt nem mentem, — tud
juk melly fok pajkofságot 's iftente!ensé<et kö
vetett-él tsak azért hogy elraéfséget jobban fi-
togtathaffa; *s &% mihez valaki egéfz életében 
hozzá fzokik, azt el-kevűltt phantaíiája könnyen 
juttatja emlékezetébe: de — vallyon nem iocits 
communifa - é ez eggy bizonyos rendű Vádlók
nak? — Efzén nem lévő embernek vétkes tseie-
kedetét vétkül venni nem lehet, tudjik. Phan-
taűában volt* azt befzéll Tronchin után az em
lített Magyar Tadds. Phantafiában pedig a'leg-
fzentebb Ember is lehet, mert a' betegség phy-
ficai és nem"morális dolog;-* melly olly annyira 
köz - távol légyen az alatsonyításr tőlem, — 
eggy Apoftollal-is, mint vélem, vágy akar ki

vel. 
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egéfz meg-határozáffaj azt kívánta ̂  hogy 
a* Papok takarodjanak* 's Őt hagyják tsen-
defea meghalni- így történt halála Má
jus sodikának éjjelén i778bana 

A' Párifi £rfek meg-parantsolta, hogy 
tefte fecnteltt temetőbe ne tétettefsék. ~ 
Május jiiikén fel - bontatott 5 's balzfa-
monimal meg - kenettetett, ffcívét Mons. 
§e Felette vette snagáhpz, '$ arany £ze~ 

??"" . ' . '. .."••'•' *J . - • - - . . ' - - . - J ! . ' . ' • : . ..,. -• *» 

ycL - — - Szabad légyen még Laicus létemre 
kwntmdanpm a* mit érzek: Miért hqrdanak-eiq 
iliyen HiOtidi-mondákat a* Kereíztyén Vallás Baj-
pókjai 3 midőn arról az Igazsa'grdl van a* fzó, 
a' mellynek meg-igértetett , hogy rajta a* Pokol 
kapni fem fognak diadalmaskodni? Az illye-. 
%én védelmek által gyanufsá tefzik mind mago
kat, mind azt a' Tudományt, a* melly Keni 
fpgallásból vette eredetét; — mert kitsqda az a* 
ki az iíly biftoriátskák felett gonofz katzagásra 
ae fakadjon ? 

KAZINCZY. 
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lentzébe záratta* Bélét a5 Szent Sznlpi-
tzius Temploma sír-ásói titkon tentették-
ei; egyéb tetemei pedig Femeybe vitettet-
tek , holott maga kéCzített volt nyugvó 
hellyet jó előre* 

FRIEDRICH ugyan azon eföteadS-
ben Novembernek sódikán olvaftatta-el a' 
Berlini. Királyi Academia Gyülekezetében 
azt az Elo$;e-ot9 a' meliyben ennek a* 
nagy Embernek ritka tulajdonságait teilyes 
érdeme fzerint fefti. Nevezetes tzikkelye 
az> a' meliyben 8t Ciceróval hafonlítja 
öízve azon tekintetben, hogy mind ez , 
mind amaz nem egyheti volt felette nagy. —• 
Én azokat a' kik Voltairt közelebbről 
óhajtják esmérni nem utasíthatom igagabb 
géphez annál 5 a' mellyet ez a' Király éke-. 
fen fcóllásának egéfz .varázslásával feltett. 
Meg~vagyqn az a5 Ssmffoucy Pbilofophm 
Németre fordított Iráfai között-is, —=• 

KAZINCZY/ 

M j XIV-
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Ü.'Z U T Á l 

Alom! mit feeritél fzemem* tzirkalmára? 
Örömömnek ma is alig van határa! — 

El-feradtt tagaim eggy Völgyben le-vetem, 
*S velem minden gondom álomba temetem* 

Közel eggy tő vala esüft fzfenel ékes, 
Tifzta a' feneke ? *s eggy kevefet fzékes. 

Körül árnyékos fa fzépen kerítette, 
Melly között vizeit gyengén erefatette. •— 

Itt láttam a* ritkás fiatalok között, 
Hogy CMoém ferdéshez éppen k-vetkez,ett 

És már eggy ingénél egyebe nem vala ? 

A5 mellyet feabadon Zefir hordoz vala* — 
Szemembe mofolygott ki-nyil tt két kebsle, 

Mellyet a' pihegés gyengétskén einele s> 
*S figyelmetefségem úgy vonta magára, 

Hogy untalan néztem két kerek halmára ,1 
Mellynek Liliomi közt a5 fzál kedvére. 

Játfzott, és engem "tett Világ közepére. 
Azon-
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Azonban, míg nézem ingét is le-ten&I 
Kéfzúl 5 *s oltözetlen a' vizekbe menni; 

De jaj! felébredek, meg-lat és el-fzalad! 
'S mire fzemem töiiom akkorka el-lialad! 

Oh éh l bár tsak én még egyfzer el-alhatnásn I 
Leg-alább a* Vizek tükrében láthatna'in t 

Gy, ..TSEPÁNT ISTFÁW, 

m* 
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XV; 
EXCELLENT* COMITI 

CAR'öLO. P A L F F Y , 
C Ü M M I I S A S D E B R E C I N A S 

I N V I S E R E T . 1779. 

Cum nuper rigidae funefta licentía mortis 
Auferret DÖRIUM, *) & fatali cosderet 

urna 
Quidquid ei mortale fiiit; Thetnis infcia rerum 
Quid facérét ? varios agitabat pe&ore motu$ ; 
Et múltúm errabunda prius, mex moofta reeenti 
Confedit DÖRÜ tumuio-, dextraque reciine 
Fúlta caput, tates lacymas gemitusque ciebat: 

Quid mihi cum terris ultáo ? vidaata quid 
heu me 

Zem-

*) Jobbaházi Gróf.DÖRY FERENTZ Úr 
halála után Zempléay Varmegyének FŐ • Ispán
iává Grőf BALFFY KÁRÓL Űr leve, 1779. 
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Zemplinla, & querulus Bodrog, moeftisque Ti- ' 

bifcus 

Hncdum etiam remoratur aquis? libet ire yo-

lucrem 

E terris, atque alta ievi petére aftra volutu, 

Aíhrasainque fequi Comitem, qus prsfcia dudum 

Faudibus evaíit. terrarum orbemque reliquit. 

Nam quid ego his etiam maneam regionibus aut 

cur 

Exilium non fponte fequar? poftquam ille mea-

rum 

Occnbnit legum vindex. An nt omniá lato 

Diffipet] excuíTo petnlans violentia freno ? 

tft fraus his fedeat roftris, ant hocce Tribunal 

Occnpet, €verfumque meas eat impia leges* 

Dixit , '& exeutiens finuofam e pulvere 

^pallam , 

Vexaíamve folo veftem, jaftanda per anras 

Brachia tentabat, gladiumque exinde jacentem . 

Suftulit, & parili vibratamfpondere libram* 

jam pofitae bánd incerta vise, tnox altior nltro 

Paulatim accrefcit terris, tennesque fub auras 

Evoiatj atyue tuos fnperat Zemplénia colles, 

Senferant abitum fraus & furor ater & ornnis 

|aferm monflrofa cohors, ind«que revullis 

P©iHr 
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Toftiims, Im-eiites fupetas luftatitut in aiiras* 

Aft illata Cceli medio jaöí jam axe vo* 
lantem 

'JEtherm glometaiit ntfbéS>>cifcnmflüü$ ultfd 
AÜéVat & Cceli fegioníbiis inferít Áer* 
Ciim fpeculata íbás Regiíic THERESlA vites j 
Non. proeul hifie^ ubi neőfcareis Tokaj kelyta 

tnníHs 
Vifiíur, ástiereo fiödeíitetn nübila ciirfií. 
Vídit & agtiovít, nec Cilim fút kkc Dea cuíqüaitt 
Woía magis ? jun&apne Söror Cleméiitla dextía, 

E t quod ait meditarisj iter ? Scio zuod 
Tibi mentem 

Vnlneret* & terras qua? Te nova caufa perofats 
Deferere impulerit, fuperoque accedere ccelo: 
ííempé qiíod őceubit Doríus Comes, iriteriüirum 
Fasque piumque putas. Sed quid? fterilisne Vi-

röruni *• v -
tJsqíie adeo eft Hoftrís Hungária efédita fcéptrís 1 

EftmiM PÁLFFIADlJM celebri de ftem* 
xnate, natus 

CAROLUS » sequalis veteram virtutibus, ille 
Pannonas imperio frenabit, & ille bilancem 
Juítítia squilbrem moderabitur* Ergo fuíiiri 
Jam fecura fcávo xeiegens Yfiftigia ctirfa 

De-
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Defettai iterBm turres y atqiie 'Wa 'revífe** 

Paiffiadnm ad nonien modicttm fiifpenfa pe-
pendít 

Diva Th'emis-, veterum mox üt praeclara Pa-
rentum 

Fafta animo recolit, pronis declívíor alis 
Subfidit, nivea íignans veíligia plánta. 
Quam Regina marni prenfarn íbciavit ainico 
Palífiadi nexu Veterumque ait ille Parentum 
Xmmortale dectas retínens Tibi Jura , piasque 
(Doftus ab aequali juftum fefpendere láncé) 
Absque doio leges di&abit; impia coecas 
Túrba Erebi fedés repetnt violentia fsevo 9 

Ore ininax, cuin fraude meis procul Urbibus 
ibít. 

Sk" fatse Juftique tenax vindexqiie flocefitimi 
Juftitia, & placido mitis Clementía vultu 
Adftitit, in Sella Cemitem atnqlexata CorulL 
At longo reíbluta metu Zemplénia Yirgo 
Favit3 & ingeminans feílos tető agmitte platifits 
Laurigeris placidas fubmifit fafcibns orbes.l 

Audivit facros plauíus 9 foiiitiiíü^Ee fre-
quentis 

Lsetitise, & áoSto Pallasf He ore locúta eft: 

Stet 
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Siet "precor He trabeatus bonos* hsee fellá cu-
rulis 

In coticurffa dlu! ftet legum, JuíHtiseque 
Mtenm finsata baíi, folidisque columnis ! 
Haud fecus, ac navis, quam ferreá dente tetaci 
Ancora fundavit; fruitra illáin fluftibus horrecs 
Pontüt, & itivalidis affiútibus impetit unda. 
Sic frangens quando vult fran^ere : at íüius 

annis 
Perpetnus florefeit honos, laudumque Corona. 
Sic placitum fatis, fic illa modeftia ciorum 
Augurat, & Pietas digniffima Principe virtus ^ 
Itnperiiqiie bafis. Jamjam pr'aeludet ad illám 
Virtutisqué fuae praeclará exordia futnék, 
Ibit enini geminas Müfarum invifere fedés 
Non űne propitii fignis i & teíle favoris. 

Conftitit eventu pars; fed conftabit in sevé 
Venturo> quidquid Pallas prafaga canebat* 
Salve Magne Comes í Te Debretzen hofpite felix 
Plaufibus exultat laetís; Tibi rofcidá vallis 
Pamalfi^ Aoninmque nemus, Tibi tota recurvo 
Tarba genii bifidi fnpplex gratatuf olympL 
Salve iterinn i nec enim folas frons ifta feren® 
Patakias vultsi Mufas atque ore beavit. 
QHÍE etianí softris fuccedere fedlbus^ nítro 

Digna-
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Digaata eft̂  sequiim p'árlter paritita favorettt, 
Vive diü* atque fave Mufís , quas HimgarS 

Pallas, 
Hoc loculo fixit, qmbus hamida valüs Ölympí 
Iimocnam prasbet tenni fub fronde qüietem. 
Sic -vilit hoc Fié-as, űc Magna Therefia,* ciajus 
Promerita in Mufas, IpfartiiEj-Orbisgué futuri 
Magnus érit celebrare labor. Ntmc ambo vale-

t e , & 
Illám Orbi, & Patria, Patri*_Te; ZeffipE&k* 

$ie -V. : 
Aft Müfis Uírosqie dia pia 'Numka feryent«. 

PAüLUS NÉMETHI 
Philos. Stúdiós. 

» - i i » i n, i nriuummm wwniB 

Ii. iottn - N XVL 
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. XVI 
K Ö S Z Ö N E T 

AZ ORSZÁG RENDÉIHEZ, 
Midőn égőben Rák Ildikén 

A' koz dolgok folytatására a* Magyar Nyelvet 
rendelték* 

Í
"|agy Léjkü Fő-Rendek í Hazánk* fzemfényjeil 
* Orfzágitnk Ofzlopi! fzíviink reményjei! 

'.'Éljetek le9 víg fzó zeng mindennek fzáján^ 
Si örül fel-támadtt Nyelvén és Hazáján. 
A' tanácskozáshoz tsak alig kezdtetek, 
Hogy fő- jónkra eggy nap' többet végeztetek, 
Mint meg-hóitt Eleink-öí V hat Dicetdban, 
Mellyeket tartottak e' fzázad' folytában. — 
Mint a* melly roffz Orvos a* betegség' helyét 
El-tévefztvén ? be nem dughatja kútfejét, 
*S mikor más baja van, Ő tsak az epével 
Birkózik > *$ Betegét gyötr! Receptével* 

• . • • - . . . , • " • • $ . 

Ma ez, holnap majd más dőziffal itatja., 
3S clyílírozza míg más világra iktatja: 

. Űgy ők gyógyítgatták fok apróbb bajunkat, 
...De.— 
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De - nem Is Illették leg-főbb pSnafzimkat. 
Nemzetünk sínlődött e' nagy nyavalyában 
Hogy idegen volt ő faját Hazájában. 
Tsak a' neve vtílt-m^, hogy Magyarnak hírtűté 

De a' Haza zsírját idegenek fzíyták. 
A ' űíztségból >$ pénzből minket ki-ferédtefc — 
Bokros gyötrelmeink mind ebből eredtek 

De t i , bőlts Férjfiaki kik néztek elór"é| 
Orvos kézt tettetek mindjárt a' kútfőre* 
A5 vérhasban foka kínlódó Hazátok'* 
Mint ama' fo Orvos, ízdvaí gyógyítjátok *) 
Apróbb fájdalmai így miiid elszélednek 
SS el-feiiyvedtt tagjai lafían megyeiednek. 

Músákj pendítsétek haladó hárfátók! 
Számkivetéstekből viíiza4íyt Hazátok, 
Az idegenek íiiáf többé M nem marnak 
Kik kedvetlen nótát húztak á' Magyarnak 
Az Egri Püspök volt leg-főbb fzófzóllótök **) 
Hintsétek íaurufFai e' bőlts Apollótok*! 

• N ' á Há-

*) Tzélozás arra a* vér folyásban kínlódó 
Affzonyraj a* ki Jéfüsnak ruhája izéiéhez nyúlt* 

**) GRÓF ESZTERHÁZí KÁRÓL. Pápa* 
Deyetser i és Ilgod Várainak *$ Urodaífiiaíiiak 

Öro^ 
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Három Század folyt-le hogy Buda Vári
ban 

Bátran nyugodtatok Mdíyds9 oltalmában. * 
Pompás gyozedelmit vérffel Jiírdettétek , 
Vitáz Eleinket ti élefztgettétek. 
De tsak-hamar a* had 's a* fegyver* zorgéfe, 
A ' rabló ellenség 's az ágyak* dörgéfe 
Melly mindent rontott *s olt vagy rab-fzíjra 

fűzött 
' • ' ." . t i -

Örökös Birtokofa, Egri Püspök, 's Heves és 
Kül - fzólnok törvényefen eggyesültt Vármegyék 
FŐ-Ispánja, Királyi Belső Titkok Tanátsofa. — 
Mennyire légyen az igaz , a' mit Hazánk ezen 
Dsgy OfzTopa felől Orpheufom L lötetének 165. 
lapján mondottam, az is mutatja, hogy az ez-
idén Egerben tartott Vármegyei Építő fzéken 
Proteftánfokat minden Tifztségre candidált, Vice-
Notariufságra pedig magától nevezett; 's a' Fő
ispáni fzékben azt mondotta ? hogy a' Proteítán? 

fok a' Katholiknfoknak Atyjokfiai a* Krijhtsban, 
*s nem is toleratufok, úgymint a* kik az Orfzág 
törvényeiben Polgár - tdrfoknak fogattattak. — „ 
„ A* mit az alattam valók tsinálnak, azt nem 
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Titeket is sírva Hazánkból ki-üzött* — 
Azóita felettünk.gyakran repdeítetek, 
Mint Noé' galambja fzálláft kerefietefc. 
De — mellynek Maradék ! hitelt nem fogfe 

adni — 
Nem akart titeket Hazánk bé~fogadnL 
Sokan az idegen hangot meg - fzerették, 
>S faját Nyelvünk' '& Músánk* érte ki-kergették* 

Jertek, kedves Músák! többé ne féljetek , 
Már örökké vígan itt velünk éljetek. 
Moll míg tart &z Orfzág - gyüléfe' ideje 
Mátyás haza légyen lakaitoknak helye, 

- N 3 ' On-

„ é n tsinálom; és a* mit diffimulálok, a2t jővá 
9> nem mindenkor hagyom. „ Ezek tulajdon 
fzavai hozzám, — — Meg-báhtja ezt az Urat 
az \ a* ki azí állítja, hogy P*Leo Maria Szaitz 
az Q of%tQ7ÍQzésére 's védelme akttt írja azokat a9 

Hazaiakat Hazafiak ellen ingerlő *s egyiptufi ho-" 
mályt terjefzto íráfokat* Páter Leo — áldafsék 
érte as Jőzan okofságí — Egerben fem azf a* 
ki óhajt lenni, 

K A Z I N C Z Y , 
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Onnan füleljetek mindennek fzavára 
Mit mond az Orízágnak állandó javára* 
'S áldott Nevc't gyémánt Ofzlopra írjátok 
Annak:, Iri mnnkáfan fzereti Hazátok. 
Már eddig is leltek fok ollyan nevekre, 
Meílyek érdemefek Apelles kezekre-

Ti Nyelvünkért buzgó Bőitsek örüljetek 
Ama fzéj* munkákhoz eggyütt kéfzüljetek, 
Mellyekbol Európa Nyelvünket esmérje a 
?S t&bbé vad 's durvának azt hívni ne merje, 

Bólts Rendek I kik xíjjá-fzultetek bennünket 
Fd~vévén a* porból el-tapodtt Nyelvünket, 
OHy fok ezer áldáft #em kívánhatnátok 9 

Jáennyi ezért omlik mindenfelől. rátok* 
A" Nemzetek* forsát mérő Úr* nevére 
Eskufzünk^ míg bennünk forr ETELE vére 
§ót míg a" Magyar Név ellnem fogy egéfzen % 

|2z áldott Nap nékünk örökké ftent léfzen. 

Két fo dolog vár meg - orvosló kezeket, 
*5 ha Hazánk javára végzitek ezeket, 
ügy mindennek majd ezt vallja fzívei *s fzája: 
£*• vált Nemxettmhiek. els'S Diétája* 

P É T Z E L L . • 

XVIL 
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XYIL 
. A* SZÁLA VÁRMEGYEI 

K O R O N A - Ö t Z Ö 
N E M E S S E R E G * 

BUDÁRA INDULÁSAKOR. 
Füred Iker sődikén, 1790, 

Lóra Magyar! Trombita zeng — "hangzik a* 
tárogató — 

Nagy kints vár, ..« Mars 2! vezető, •'T* 
Hajnal az rit-miitató* 

Nagy kints vár • . . arany záloga Öli Szabadsáv 
godnak 

Mdfs vezet; a* ki erőt is fzokott adni ka
rodnak. 

Tárgyad felé a1 víg utat a* fzép hajnal mutatja , 
Moft hafad, \ nap koitte felöl fzárnyait 

tsattogtatja; 
Orfzágnnk\teteje felé tsalogat mofollyogvaf 

Hói záfzlódat fok Nemzeti záfzlók várják 
lobogva. 

N 4 A* 
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& tele Béli a> Hajnalnak áll által ellenébe 

Söt már le-tsiífz a' hegy mellett V..TeJus* 

• tengerébe. . 

§ jelenti, hogy noha fényes és mos .fearvé vala 

El-tünífcj mihelyt £el-tet£zik fzabadságod* 

- hajnala* 

Hrofodj gyönyörű Hajnal; *s ragyogó f&yed 
maga 

Legyen nemes Vitézinknek > legyen vezér 
tfillaga, 

A* Te édes reménységed, a* Te fényed vezéfse» 
Oda , a* hol már kéfzen vár Orfeá&imk' fok 

Nemefse* — 
Hajtsátok le fejeteket Füred5 kies hegyei! 

Alatsonyodjatok hertzes Balaton*, vidékei I 
Emelkedjetek forráífaí boyös völgy menedékek, 

Hadd süfsön kebeletekbe a' hajnal: enged
jétek* 

Botsáfsátok M a' Nemes féregét belőletek, 
Sőt vidám lóvá; jainak já utat Mízkseteko 

Hadd kövefsék, fijetefsék örvendetes űtjokat, 
Hadd nézbefsék, ölelhefsék hamar édes Ány* 

jókat. 
Hadd kofzöntsák ama5 magas Palotát nem Tokira, 

Mellyet Mdtydfunk épített fzom&édi* tsu-
dájára* 

Hadd 
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Hadd láfsák orom könyek közt* mi m ? é s , kik 
vannak ott, 

Hol ez előtt egy Századdal Pogány eltemig 
lakott* 

SÖt a* hol tsak nem régen~ts a' Magyart fem es-
mérték* 

MicSlta aa MAv fijait fegyver nélkül meg* 
'• v e r t é k * •• 

A* Szent Szűz keblébe költvén a' Jupiter ma. 
dara, *) 

Nem tudta .a* Méyds* tyeivét a* EtmpM 
udvara. 

Képzem mitsoda Örömmel fogadja Buda Vára* 
Az annyifzar kint bűjdofott Koronánk* ol

talmára * 
Midőn látja s hogy ez~után nem a' porban tsiife-

kálva, 
Fem alatsony lelkűképpen két felé sánti

kálva * 
9S nem ollyan Őrzi, a* kire faa a1 gog vagy filfo 

rá ért,. 

wr s ' m« 

: *) A* Jupiter madara a' Sas;£Sz^MiSi^ 
a* Szabadság* 
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Ez fzetitség' káltsát el-adnl kéfz zz OtMg 
, kiíltsáért* 

Hanem., minden eröltetéft, és terhet el-ízen-
védve, 

*S még-is az alatsonyságből kegyekre emel
kedve ; 

É]jel4s lité Bagoly- ként;be néz Buda várába,*) 
*g tnind két. lábát jól meg-vetve kardot tart 

•a* fzájába* 
Siefletek kát! menjetek édes -Anyám* Fijal! 

Mars vezet; ott várnak a* Mars9- tábori 
magzatai* 

Xik már tudják; — meg-tanúlták; mit zálogol 
e* fzent kints ? 

Érzik, mi fzokott történni ott a' hol egyef-
ség nints. 

Azok őrzik jő Anyánkat, édes Magyar Ha
zánkat, 

:V-Mi, a* fzövetség' zálogát Nemzeti Koro
nánkat.:-

'Kép-

~~*y Ezen ZáfzlÓ - áíly is eggy három hegyen 
állóv's. fiájában, ki-vontt kardot tartó Őr-bag-
jyot vifeltt tarfolyján. , 
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Képzem: ha elérkezhettek a' Buda'Yrfr' hegyére. 

Mint megy ismét a* két teftvér, egymás* 
ölelésére. 

Kik Bem rég ízi vek el-telve Nemes • Örveade-
zéíTel ? 

. Vitéz módra köfzSntötték egymáft f lard-
billcntéffel, 

Midőn a? Gréven fijait Kefzthelyre öjettette* 
FESTETITS GYÖR6Y, — 's e* Záfz-

lóaiyt JÁNOS Öttse ye^ette. 
És ékes Magyar befzéddel mind ketten meg-mu-

tatták, 
Hogy Ifteni tsuda-képen már az egek meg

adták , 
Hogy nem lakatul van vetve -a* hadi nép reátok* 

Hanem a* Magyar Nemes Rend, y$ a* Ka-' 
toria Barátok. 

Derülj kies Hajnal í derülj! fényeíitsed az eget* 
Vezesd ditso fényed felé ezen Nemes fé

regét, 
prefzd-meg Vitéz! erefzd-níeg, lobogóra zi£z<° 

lódat, 
Pújd-meg; moft nem vélik rofzra; fiíjd-meg 

tárogatódat, 

• Bv<** 
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Boda dits5 Vára felé fijettesd Paripádat, 
.Nézd-meg a* fz&m-kivetésből haza jött' la* 

rónádat. 
fS őrizd — de térf-ki egyenes útadbál'-Vefzpx&t 

felé, 
Ottan taMlfz egy fzent hellyet, nézd-meg-

azt-is, men) belé. 
A* hová a* Magafeágből tsattogó menydorgéfek 

A* fokfzori unfzoláfok *s rémítő ijefztéfek 
Bá-aem. hatottak; *s őrzői úgy álltak örizetet, 

Hogy ki-nem adták azt; a* mit a* Haza ná~ 
lok le-tett, *) 

Mm] , menj Nemes Vitéz Sereg! utazz Iften hí
rével ; 

Míg kezet fogfz nem fokára más Megyék* 
Seregével. 

*S meg-tanűlod, eggy nagyobb; 's még nem lá
tott Tarfaságban, 

Mitsoáa? *s még mi lehetne a* Magyar, az 
Orfzágban* 

PÁL0TZI HORVÁTH ÁDÁM. 

XVIIL ' 

*) A' Yefzprémi Levél-tárt Őrző káptalan. 
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. E 6 G Y E S E T I K * ) 

• i 7 6 a 

Res ina , Chrifie, agitur, fiicata, potenüa 
jufto * 

Vim facit, & tenerum ík undique tentat oviié, 
Ut Eiifer in lacrymas tabefcat, & irríta vota 
Jam jam animus doleatque fibi, doleatque fu-

tmis - • . 
Tempóra 5 Relligio queis olim invifta jacebít, 
Ni tna de coelis nunc tandem in ftdmina dextra 
Emiceí, & Terűm, tua cui fe glória junxit 

Inso-
t 

*) Poétái fzépsége ennek a* darabnak meg-
érdemiette j liogy ezt az el-vefzéítői meg-men
tsem. —w Kegyelmes Egek, be boldogtalan ídok 
lehettek azok, midőn a* Yaliásbeli Terfengés 
még a* leg-jobb elméket-is illy ki-f&kadáfokra 
tüzelhette! — 's mikor tifztúl-ki Athaaospiue-
ránk attól a* dögleletes ködtől, a5 melly illye-
tén mifanthropuü kelevény eket táma&kili — 
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Innovet arma fibi & vires demonílret axitas; 
Qúeis populos quondatn immites & faxea Corda 
Contudit, ac jugo fuavi dare collá coegit, 

lila quidem fient, ni nos oracula 'fallant, 
Títtminis: at dum nos metus & fpes torquet an-

helos-
O ! qcsm parva fides modica fecat sequora lintre 
Vitás serumnarum,. & molles fruílra nsque que-

relas 
Ingetninat, vasoque ciet forda aethera luftul — 
Aftum e$l non hoftis tantum hoc jam clamat 

amarus, 
Sed tacito paffim müffant eadera ore fideles 
Chriíie mii & mortem fugiuntqűej optantque vi-

cifíim 
Pro fe3 aliisque illis, quos faBguis junxerat ns-

quam 
Sanftaque Relügio: quid enlm íerris íupereíTe 
Mox juvat, itt íongo vexes praecordia morfu, 
Dum teneras mentes cogi ad Refanda videbis 
Sacra, vei infami profundere vifcera ferro 
Si fugiant animis dirae mendacia . . * ma*» 

Magna quidem res eft snors? fummaque ii~ 
nea vit& * 

Haac anánus meminifíe horret; longeque recufat i 
Quam 
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Qtiára tainen, alme Deus! tua íie inodo gratk 
defit . 

Malo eqúiáem pro me & pulchris * quos diligo ^ 
nácis 3 

Quos-tuos dixi, fuavi.cumconjuge, malim 
Hac luce oppetere, u.t viduatos Spiritus artus 
Deferat, in, longam & claudantur lumina noftesi: 
Quam veniat tam dira kies, tot mentibus olim 
Infa&dam lattyra necem , tiirpiqne yeterao-
Ebria taríareo coodaí fub careere fecla 
Me vivő.. . 

Ttt verő alme Deus! miferis fuccurrere tuu 
dem 

Incipe I ni melior pro te eft & chkrior koftis 
Prae nobis; fallantque fimul mess confcía re£tí, 
Et tua verba Deus ! qnae nos fíncera tneri 
OptaíTe, ipfe vides: propriam me neglige can-

fam! 

SZATTHMÁRI PAKSI MIHÁLY 
' Sáros Pataki Profeflbr. 

XIX, 
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SOg 

JLiÁ« 

ARMA VíRUMQUE CANO. 

É
nekeim'fegyver '$ eggy Trőjai Férjfi5 kit 
1 onnan 

Ifieai Végzéfekleg-elébb Lavina revekre 
Hozta&ak. A* nagy Egek 9s dölyfös Janónak 

haragja 
Üldözték. Száraz *s víz tört fenekedve fejére* 
Hartzolt, tört, a' míg ama' Váróit arra vihette 
Ifteneit hogy meg-telepítse. Vefzik* magok' ettől 
Látinm, Álba, kevély Romának moftani fényje. 
Kit sértett - meg ugyan , melly Iftent e* kegyes 

ember? 
Moai-meg okát Mázsám*! Kivált az Iliének8 

.Anyja' ,. 
Mért dalt rá; mért nem fajnálá annyi vefzélyre 
T ^ á r M f Hát olly mérgetek é a* mennyei 

'•.:../: • • • L r i k d t f 

ARANKA. 
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