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O R P H E U S 
S Z U g H A V A 179ÖÍ 

: . . L 
F O R D Í T Á S 

tlRGILiUSNAK AÉNÉÍSÉBŐL-

Vőií égjf régi jeles Virös; tóvá niefsfze" 
arányban 

Folyt az Öíafz Tibtis Tirhéboini tenger^ ölébe * 
A' üeve Karthágó; Bírá eit Tíruíi líeiűzét 2 
Gákdágitép; méily ^ hadi dolgait untalan űzte* 
E' vároft a' többi-felett kedvellve bötsíilte 
JÚ0Ö5 ezért ott hagyta, Számöft: a' fiőgyvérit 

itten ̂  
Itt tárta fzeköréh Nép&Ől (hógy4a lehetne) 
Azt végzetté, hogy e* helyen Orízágláfa örökké 
Tartaná j 's hogy tartson, nagy volt, a* gondja 

reájaá 

II. Köteté ' T . Ám 
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&m de tudá, hogy nemzet ered fene Trójai 
vérből, 

Melly é várnak erős falait valahára le rontja: 
Sőt mefzfzebb, 's mefzfzebb terjefztvén gőgös 

' h a t a l m á t 
Sok diadalmak utánn.Líbiát pufztítani fogja; 
Mert az örqk terméfzeci rend így hozza ma

gával ' "" • •' ~ • 
JFéltt etrŐl Száturnia; mert a' Trójai hámban 
Ellene nagy bajjal védette az Árguíi napét ; 
5S még a' régi haragnak okát, és fzíve gyö« 

tr elmét 
Ám rooft~is fájlalta : ki nem, vethette efzéből, 
Hogy Paris máit ízebbnek i tél t ; 's hogy Férje 

aíz undok 
Nemzetből eredett Ganimédeft égbe ragadván 
Héba leány a-h elvett fényes tifztségre einelte. 
Mind ezekért fel-hevülve, az omlott Trója* vi

tézit , 
A* kiket a* Danaus kara' éle, 's Akilles* ha» 

ragja 
Éltektől meg-nem fofztott, a' tengeti síkon 
Tétova hányta, \ Olafz parttói mefzfzére ve

tette* . 
A' kik azérc, az örök végzetként, tengerek11 

hátsfa 

*T8bk' 
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Több efztendokig fzélLyel-biíjdosva Vefződtek. 
IlLy pehezeh lett kezdete a' nagy Római nép* 

nefc '$ a9 U 

R Á J N I S . 

II 
AMCRÉÖNNA& XVíaik jJALAÍ 

Tbébét te el-befzélled j 
Más Trója fok tsatáit; 

En — meg - fogattátáűmi 
Engem nem a' Lovas yeízt; 
Sem a* Gyalog; fe Gályák* 
Eggy új Sereg vari • a' melly 
Engem feemétel öldösi 

f% Uh 
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KI. 
K E T P É L D A 

A'VOLTAIRE HENRIÁSANAK 
hat lábú fordításából. 

I. 
""&' Paris nem akar bennünket uValnirfem 

engem', 
A' ki Királya vagyok, fem tégedet, a* ki 

utámvam 
Az léfzefz. íudják, hogy térvény, vér, 9$ 

jeles érdem 
Hóltom-utáim nem máit, tsak téged emelhet he« 

lyembe. . n • 
Máran azért, ettől tartván, nagy fényit irigylik 
Méitosiígodnak, '$ akadályt göroítnek elődbe, 
Hogy íoha, ligy mint Fejedelem, fzékcmre ne 

ülheís", 
Mdly refzket velem, a* mellyrol. majd majd It 

> hanyattlok. 
Róma dörög, rcnt, vefzt: te reád lőtt menny-

' . köves átka" ' ' 
f örsöli jó kíreá' fcánryátj •zabolátlan haragja, «'.'• 

; • • • : • • • > ; • . . • • . M e % : ; • 
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Melly katonák - nélkül feanafzétt feles hartz©* 
kat .indít, 

Már a* fenn-látó Spanyolok* tetfzésire bízta 
Mennyköveit; már a' jobbágyim, régi barátim/ 
És rokonim réfzént távoznak, *s meízfze ke

rülnek, 
Réfzént fel-fegyverkezvén vefztemte rohannak* 
A* Spanyol annak örül, hogy majd, mint a* 

febes árvíz, 
R'ánk ütvén fzabadon üyargalhat pufzta ha* 

zánkban* • , . 
Olly fok, néki dühödtt, '$ bofzfzontáfomra raeg-

eskiidtt 
Háborgók ellen, kik Frantzia földön helyettem 
Máfunnan-jöttet fő méltóságra emelnek, 
Menj, légy rajta, hogy a' kegye& Ángliabéli 

Királyné 
Szíves jó akaratjával réfzemre hajoljon. 
Jól tudom, hogy gyúlől bennüfaket az Anglufi 

nemzet: 
Tartós eggyefség közttünk foha talpra nem áll-

hat, 
London mindenkor Parisnak irigye. De immár 
Méltatlanul meg-vettettem: rnnts, a' ki bötsűlne, 
Jiint&en „hazám; nvm-is esmérek mir Frantzia 

népet; .. . • ' ' . . ' 
V 3 Ül-
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Üldo^Ötn, és méltó bofzfztifliíft rajt* ki tőltotn^ 
. A' Hi velem taytand, azt t?rtp*u Frantzia Vér* 

nefe* - % a't t, 

Henrik tsüggedeza elmével ..várta az égből 
A* fényt, melly ízeméit meg-nyitná; raoft-

Is ip^illyen 
Szákra fakadtt: — Hát nints mód benne t nagy 

; Ifteá ! 
Pátoí hatalmadban vagyon helyheztetve rémé* 

.'" ' ?yenia 

fiát nints mád; hogy az óhajtott Qsyényre ta* 
h&jak,, * 

Melly az igazságnak gyönyprü fényére ve? 
zérel % _ 

Váj bizony e* mindenteheto Urat, e* keegy$ 
Iftent 

Tifzteln.ak mindnyájan * b$ tifzteltetni akasna*-* 
Hallá ezt a' jámbor Öreg, 's így feóll^ : •-^ 

Tsudáljuk 
Iftennek bolts végzésit, 's fejet hajtva imádjuk. • 
Ó hozzá nem fér gyarló embernek hibája* 
Láttam Kalvímis* vallását Frajtözia főldöii 

El-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



Első kezdetikor ; félénk vala, gyenge, 's erőt* 
len ; 

Tsak fzurdékokban lappangott. Láttam ez undok 
Tündért, a* mikoron, mérges fúlánkja ki tetfz. 

vén, 
/ '' . . . .''• • • " • • • • • ' * - , * . 

Szám - ki-vetésre fzorúlt, Y fzéllyel bujdosnia 
kellett. \ 

Láttam végre, midőn nevekedvén tellyes erővel 
Büfzke fejét alatson porbál fel emelte, *s Királyi 
Székre emelkedvén, mérgében, sUiányta, tapodta 
Bofzfzús lábával fzent Oitárinkat. •• Azőlta 
Mefzfze az Udvartól, e' mély barlangnak ho« 

mályos 
Rejtekiben firatom fogytát a' Római Mtnek, 
Egy, minek a' vénségem örül, ss nem örülhet 

hijáha : 
Uly új valiísnak nem lefz tartifa örökké-
í mberi vélekedés hitván fzíileménye , talámtán 
Keg-látják végét ázok-is, kik kezdetit értték. 
Emberek ei-málnak, 's el~múlnak az emberi dol« 

, gpk.. '$ a' t* 

R Á J N I S . 

. V 4 ' IV-
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ív,. 
FQL¥TATÁSA A' PRtfSSZ 

JTF-R A L ¥ 
^ ELMÉLKEDÉSEINEK 

A' TÖRVÉNY SZABÁSRÓr,, 
(Láfsd, Qfph. II, Kötet, $7dik öld) 

A' Brittufok is a'- Rómaiak járma alá 
„ .. hajlottak, 's valamint a* Gallufok el
fogadták törvényeiket. 

A*- Rómaiak birodalma el5(t ezeket 
a': Népeket Druidák igazgatták, kiknek 
^anítáfaik töxvény gyanánt valának, 

A' hkztgm&hX & kQZOttdfc élet-halál-
lal bírtak feleségeik \ gyermekek felett* 
AMulfőldi kereskedés, tilalraas vala ná-
lofcj magok fojtottált^eg foglyaikat, 's 

Ar 
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AV Rómaiak a' magok hatalmukat Y 
toívényeiket e?en Népeknél fzintéii av 

Honérius idejág tartották-femi 9 a* ki az 
Anglufoknak 41 odíkben föabad&ágbkat eggy 
nevezetes fogadás által $d$a viffzaf 

A' Meklenburgból által - evezett Pik~ 
túfok Öfzve - elegyedtek a' ScotuMkal, 
's öfzve-vetett erővel rohantak a' Srittu-
fokra. A* Brittuíbk nem kapván elég fe-
gítséget a* Rómaiaktól 3 's erejeket min^ 
dég fogyni látván $ a* Sgaxokhoz folya
modtak; kik 150. efztendeig tartott ha-
box#ok után meg-vették aár egéfz ízige-

: te* \ 's fegM táríaikból tlrokká lettek, 

Az AngloSaxokBrittanaiéba Bgyan 
azon Törvényeket vitték által 9 a* mel~ 
lyek alatt ha.jdanGermaniában éltek. Hét 0r-

* fzágraofzták Angliát, .'s ezeknek mindenike 
különöíen igazgattatott. Közönséges Gyü
lekezeteket rendeltek:* meüyeket Wittena* 
gemot-mk neveztek, az az t Bőltsek ta-

•:-. . .* ' •';. V 5 ::nd<- / • ' 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



,<nátsánákf és a' melly m Orftág Nagyjai-
hói, a* Népből és a* Parafef Rendből ál* 
lotu Ezen igazgatás iHÓdjâ  melly egy-
fzerre monarchiaMS arifiocratiai-is és de-
mocratiaws vala, moííanáigian .tartattatott-
fenn. Még moft-is a' leg-felsobb hatalom 
a Király, a' Felső- 9 és az Alsó-Ház közt 
vagyon fei-ofztva* 

A' Nagy Alfréd vala az, a* ki An
gidnak ieg-elofzör adott eggyüvé, föedett 
Törvényt. Szelídek voltak azok, de ssiág 
is kegyetlenek azon - hivatalt vifelő Xifz-
tek eránt, a' kikre ki-viíágofodott hogy 
pénz vagy más adomány által meg-vefz* 
tegettettek* A' Torténetek azt említik 
felőle hogy eggy e&tenda alatt; 44. Bírót 
akafzt&tott-fel ezen okom 

A* Nagy Al&ed, Codexe fze-rént min-
den Angbsnak, a5 ki ellen valamelly go-
jio&sátgbélirV&d támadott a a* .maga Pair-ja 

: • á l -
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által kellett meg-ítéltetni 5 V ez még moft 
is így vagyon. • « 

Áp.gEz más alakba Öltözőit r ininek-
'tóónna a^t Wühelm Normandiai Kertzeg, 
(a* ki Londonban ío6.6ban köronáztata 
meg ) fegyverfel meglette. Ó új fö Tör
vény - fóékeket állított fél, mellyből az 
Exchegu$r| Törvéij^Mk nié| mot is ^n-

; v a n » . , ".' • V . . " . ; . . . ' . . , , • • • • • ; " • 

Í z a5 Törvényfeék mlíidenüvé késér
te a' Kifűyt. A' Papi Torvényfzéket el-
vfita&totta a* "Világitól ̂  's az ö Törvé
nyei közt , mellyeket Normantiiaî  nyelyen 
adott-ki 3 leg-keményebh a' Vadáfzat iü$U 
mazáfa vala^ méllynek; által -. hágása kés 
tsonkífcáffa)* söt halállal is bitokettQtett.. 

A1 Riadalmas 'Wplhelm, ideje után a* 
Királyai kü)ömbféje; Chjarucket adtak-ki 

J5b$ 
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í;;," Első Henry, ki közönségeién Beán-
clerc-nek neveztetett^ iioobea azt a' 
Rendeléft tette> hogy a' nemes fziiletésu 
Ma^clékok a' reájok fzállíS Jófzágba bé-
ülheffeiiek , a* nélkül hogy az illyetén jó-
fzágba iilhetésért a* Fejedelemnek vala-

-'• snelly taxát fizeffenek. Azti-is rendelte 
hogy £ Fejedelem meg*eggyezéfe ne ki-
vántafsék * meg még as Nemefek házafö-
dására -is. 

Ifiván Király x 136baíi eggy Chartert 
ada-ki, a* mellyben . meg-esméri hogy ha
talmát a' Néptől és Papságtól vette; 's eb
ben az Egyházi*Rend különös fzáb adsápit 
sneg-erosíti f '$ aV Diadalmas Wilhelm kt* 
meny Törvényeit el-törlk 

Azután az Qrfzágtalari János a* Ma
gna Chartának nevezett Chartret adta-ki* 
snelly 6z, tzikkelybőil álL — Ennek leg-
fóbb tzikkelyei a* Feudumokat és az öz
vegyek réfisét illeti 3 azon rendelései hogy 

••..'-' . -• * , - . - ' : okét • 
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őket máfodfleori;.. házaftágra kenrzeríteni 
ne leheffen; ellenben Ők is FeudatáríUÍok-
engedelmek nélkül férjhez ne meheffe:;ek. 
Ezek a Törvények állhatatos helyet mu
tatnak-ki az Itéío-föékeknekj rs el-tilt*, 
ják a' Parlamentumot i& Alsó-ház meg-f 

eggyezéfe nélkül az' Adó-vctcftol, hanem
ha-azt _ a' Király &emé!yének ki-váltáfa, 
vagy fijának- LO^AGgá való emeléfe ki-: 
vánná, vagy Leányát kellenék ki - adni. 
Továbbá azt rendelik, hogy fenki fe té~ 
tettefsék tömlötzbe, jó Szagaitól 's életé
től meg-ne fofztafsék mind ad'iig, míg 
ügyét az Őtet illető Pairek az Orfzág 
Törvényei fzerént ekiem " ítélik. Maga 
pedig a' Király arra kötelezi magát hogy 
a* Bíróságot fem el-nem adja felikinek f 

fem fenkitol meg-nem tagadja* 

A* Weftmünfteri Törvény ( i ^ b e n ) 
mellyet Első Eduárd ada-ki, inkábbára 
tsak a' Magna «harta ipeg - ájítáfa vólt^ 

tsak 
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tsak hegy ez a' Zfidókat az Orfzágból 
kikergette* * 

Ámbár Angliának fok bSIts ^Törvé-
- xiyei vannak ^ még is tálára éppen ez az 

az Orfeág minden Európaiak kÖzt\ a' hol 
azokat.legrkevefebbé tartják mfcgi Rapin 
Thoyras jói jeg^zi-meg azt, hogy a' Ki-, 
rályi Hatalma a' Farlameiitum. hataliüa ál
tal mindég Maeg-gátoltaökj hogy bz a\ké4t7 

to egymásra;feemefen vigyáz, 's azon van 
hogy a' maga tekintetéit feímtarchaffa$, .'& 
meffzebb terjefztheífö. Ez vonja -fcl a' 
Királyt is* a* Nép' Repirsefentanfait is az 
Igafság ki-fzolgáltatásának fenn tartásától; 
*s ez a' nyughatatlan Igazgatás újabb újabb 
Parlamentlimi Végezéfek által változtatja 
a' Törvényekét * a' fzerént a' hogy azt 
az ido 's koniyíil* álláfok kívánják; hon
nan a' következik, hogy Angliának na-
gyobbb ízüksége van az Igafság ki-fzol-
gáltatásáaak helyre * hozására mint akár 

' meily más Európai Orfiságnaké 

ííóft. 
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Moft már a' for Német Orfzág^t éri. 
Ez a' Nemzet, a* maga Tör/enyeka* győ
zedelmes Rómaiaktól* vette,. *s azok mel
leit meg-is állott 3' sieit'V Xsáfzárök Ita-

! üát el-hagyván Itt { gtak lakáft. Azon
ban fl!nts eggy ké-'űlet, "eggy Fejedelem
ség is, 'akarmelly^ k'tsíny légyen bár az, 
mei'ynek iülömbözö fzöká&i nem volná
nak s ezek pedig idő jáítjtával Törvénnyé 
váltak. " ' ' " r"" , i 

Mínékutánna láttuk mint hőzódt'ak-bc 
n' rendhez fzokott Nemzeteknél a' Tör-

I vények, azt kell meg-jegyzenünk, hogy 
| a* melly Tartományokban azokat a' Pol-
I gárok kéfzen és meg » éggyezett akarattal 
! vették-bé, az onnan efett hogy törvény 

liélk'ül nem élhettek; *- hogy a' fegy
verrel nyeitt Orfzágokban a? meg-gyozött 
Nép a' Győzedelmesek Törvényeit, 'akar
ta, nem akarta, bé-vette; — hogy azok 

\ mindenütt eggy formán és laffanként fira* 
| poritattak* 



Ha a* N é z ő azöii tstidálkozik 
hogy a' Népek illy külömbozo TÖrvé* 
nyék által igazgattatnak <> meg-fog feiínní 
tsndálkozáfa ha azt Véföi éfzre $ hogy a* 
Térvények $ a' magok válóságokra nézve -
és a fontofabb fcfetekben, tsak nem tígyaii 
azon eggyek mittdenütt. Értem itt azon 
Törvényeket, a* mellyek a Tárfasági bá* 
torság fenn tartáfa végett a' gonofz-téte-
leket büntetik* 

Továbbá a*\teg* boltsebt) íörvény-
fzabók tetteit nyomozgatván, azt tapafz-
taljuk* hogy a* Térvényeknek az Orföág 
alkotásához és azoií Népnek iiemze i tu
lajdonságaihoz kell alkalmaztatva lenni, 
a* melíynek azok adattatnak; — hogy a* 
bölts Legislátorok a* köz - boldogságot 
vették tzélúl, *s hogy azok a5 Törvények^ , 
a' mellyek a' Terméfzeti yEquitáshoz leg
közelebb járulnak, egynehányat ki*vévén* 
a' leg- jobbak* 
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Lycurgüs eggy bétsíüeteí fzereto 
•Nép fejévé lévén* a' leg-alkalmatofabb 
törvényeket fzábott, hogy embereiből 
katonákat 's polgárokat képzheffen; *s 
hogy az arannyal éléft el-tütotta az on
nan volt* mert -a* betsülefc fzeretéffel eggy 
vétek fem ellenkezik annyira mint' a5 kü
lönös hafeon tekintéfe* 

Soíon inagá ínég vallotta hogy o 
Athénének nem a* leg-tokélletéfebb T8r-
véiiyeket$ hanem tsak azok között, a* 
mellyet ez a' Tartomány ©l-f©gadhatött, 
a' leg-jobbakat ^ adtai Ez a' nagy Legis-
lator nem izék a' nemzet Chara&erét fon* 
tolta--megj hanem égyfáe;smind Athéné
nek fekvését - is ̂  melly a' tenger partja 
vala. Ezen okból a' henyeségré bünte-
téft vétett; a* íkorgalmaé ferkentgette * 
áz arannyal és ezüfttel való éléö meg-en* 
geáte5 mert látta 9 hogy Athéné ísak a* 
virágzásra vitt kereskedés^által lehet nagy 
és rettenetes* 

1L Köteté . X Ha 
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Ha a' Törvény a* Nép 'gondöifcozá-
iával meg-nem eggyezik3 nem ígérhetni 
néki fokáig tartáft. A' Római Nép De-
jnocratiat- óhajtott* Valami ezzel eggyíi* 
Yé nem fárty az ö előtte gyiilölségés 
volt* Innen támadtak a' fok vérontáfbk 
a Lex Agraria miatt, mert a* Nép azt 
remény lette 3 hogy a* nyertt tartomány 
fel pfztáfa. által, a' Polgárok kÖ£t feUáttí-
tathatifc az egyenlőség. Inrién támadt 
annyi zendülés az adóíslg fizetés miatt; 
mert a* kőltsönozok a' kik a' Várofc Nagy-; 
jat vaiának,. Plebejus adófiaikat nyomor-
gatták; a* külső tekintet feljebbségét pe
dig íemmi íem téízi feettVedhetet''énebbé f 

mint a' Gazdagoknak a' izegésycbbekea 
el követett dühöskodéseik. 

Minden Orfeágban három nemű Tör
vényeket lehet találni: elsS rendbeli a* 
Politicai' Törvény yez az Őrfzág igszga* 
tását tzélozza; r-* a* máfodik a1 Crimifla-
lis t meily m erkÖltsök és goaoFztételek 

•tón-.. 
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3*3 

büntetésével foglalaioskodik^ *rr áV-har
madik a' Polgári Törvény 5 mélly a' Stio 
ceffiók módját, a\ Véd Atyaságokat (Tu-
teia) &' Contracaufokát; intézi-el.;' 

Á\ MoüaréMákbaii többiiyiré iíiágoM > 
ű9 Fejedelmek tzokr á* kik törvényt hoz-
iiaki;. Há áZ B ;Rpndéléftík feélíd :és igas-
ságds ̂  Önáön ikMgoktól fögsak fönn - má
radni i mért mindért Polgár felöleli benne 
a* mágá védelmét !r há fétíros és igafság-

^talán$ ligy ném kell néki fok, hogy Öfẑ  
ve-bontattafsék > mert fenn-tartására éro 
kíVáiltatik-meg; hogy lehetné pedig azt 
ott reményiem* a* hol éggy egéfz Nem-
zeé ellenkezik á' Tyranriuffáí magával; 

I eggy égéfz ázoü törekedő Nemzet $ hogy 
j ezekét a' kemén^ törvényeket öfzve-
I tépje* 

I Néinelly SzaW - Stáíiifokfrari * a* hol 
I nem éggy Fejedélem , hanem egynehány 
j * Polgár fzabjá á* törvényt^ tsak addig. 

X * ból-
i - •' . . k ' - '• ' . 
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boldogultak a' Legislatorok ^ míg az Ural
kodás hatalma és a' Polgárok fzsbadsága 
közt az íeqnilibriumot el-nem hibázták, 

.Maga a'Jus Críminale az, amellyben 
eggy úton járnak a* Legislatorok; azt ki
vévén hogy néha - ez 's ez gonofziétel 
etánt itt keményebbek mint amott, méUy 
kétség fcívíil onnan j ő , mivel ki-tanúlták ! 
uz igazgatott Nemzet mellyik goiioízté-
tel el-kövecé^ére hajlandó* l 

..-. Minthogy a* Törvények gátjai az el- ] 
áradó gonofzságnak 5 a' büatetéítoi wiló 
rettegés ákal kell nékiek tekintetet ízer- | 
zeni; mindazáltal tagadhatatlan, az-,-hogy i 

azok a5 Legislatorok, a' kik a'. büntetés
ben leg - keveíebb keménységgel báataiü 9 

ha nem mindenkor a' leg-fzoroffabb igás-
ság. ditséretét nyerték is el, tsak ugyaa 
k legemberibb Legislatorok voltak*. , 

A' 
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A* Jns Civile torvényei leg-keveíeb-
hé eggyeznék-meg ez V amaz Orfzágban 
egymáffat. Azok a' kik ezeket fzabták, 

1 olly fzokáfokat 's rend-tartáíbkat találtak 
Tartományokban, a* meliyeket a' Nemzet 
gondolkázásának erofzakos el - frrdítáfa 
nélkül el-t&rleni nem lehetett, Béts.ülték 
azokbvn a' régiséget, a* melly miatt a5 

Nép jóknak vélte, *s meg• hagyták to* 
i vábbá- is 3 ámbár az egyenefség^el ellen* 

keztek. 

A' ki a5 Törvényeket philofophuíi 
! fzemekkel nézte .végig , tapafztalta bizo

ny ofanf hogy fok van ollyan bennek, 
| melly a* terméfzeti egyenefséggel 's igás-
j sággal ellenkezni látCzik eltejéntén, és még 
I is Lem igafságtalaiu Légyen elég nékem 
j az Első fzüktés jufsát említem. 

Semmi fem látfxik igafeágofabbnak > 
• mir.t az Atyai birtokot £ gyermekeknek 

I Izámokhoz képeit egyenlő réfzre fzaggat-
| X 3 . ni, 
! • ' • 

i 
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ni, 's köztök el-ofzcani: azonban azt bi
zonyítja a' tapafztalás, hogy a' leg-gaz
dagabb házak-is ha így fel-fzabdaltathak, 
jdovel a' leg-inségefebb fzegénységre fzál-
laTiakrslá, Ezen tekintet arra vivé az 
Atyákat, hogy kéfzebbek voltak ifjaib 
gyermekeiket a' Jófzág birtokából egé-
ízen kirrekefzteni, min$ gázoknak, el-dúr 
lését fiettetni. Ez a' példa világofari raur 
tatja, azon Törvényeknek b41ts é§ hellyes 
voltokat, a' meliyek a' Táríaságnak né-
melly tagjaira nagyqbb terhet vetnek, 
-mint a' mennyit a' több tagolj vifelnek, 
mihelyt azok által az egéfz Táríaság ja
va eszközöltetik,, A' bolts Törvény- fza-
bó mindég kéfz a' Réfzt az E§éfznek fel-
ájdqznit 

Az Adó\fok eránt hozott Tör vények 
kétség k̂ vul azok, a' meliyek a' leg-fóbb 
vígyázáft kívánják az azokat Szabóktól. 
Ha ezek a' Kpltsonözóknek kelletinél in
kább kedveznek , úgy az Adós mérték 

fe-
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felett fog-fcenvedxii; 's vakmetly boldog
talan történet őket Örökre fzerentsétie-
Hekké teheti: ellenben ha a* Törvény az 
Adóion könnyít feljebb mint illenék/ ügy 
oda van a' köz-hiedelem* mert az Adós 
emberségén épíiltr Contra&ufok el-vefztik 
minden erejeket. 

A' valóságos közép ót a* £ontradn-
ibknak teliyes erejekben való fenn-tartá-
fa, V a7 nem fizethető adósnak az el* 
nyomattól való védelme között, öékem 
a' Jurisconfultufok 's Pbihfopbufok kövének 
lenni tetízik. 

Nem terjefzkedem fzéleftbbre #zen 
tzikkey felett: ezen rövid íráfom miné« 
müsége m^g-nem engedi hogy bővebb lö-
gyek ; koiöüséges vizsgálótokkal kell itt 
meg elégednem. 

Eggy tökélletes Törvény könyv re-
nekje völua az emberi elmének^ az Orfzág-

X-4 V " 1*» 
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lás politica ágát tekintvén. Abban a' ízéi-
mi egységét, és olly hellyes és $' dol
gokhoz, alkalmaztatott feaháfakat vennénk 
éfzrfe, hogy az az Orfigg, a- melíy ezen 
Törvény könyv fzerént ?lkqttafcna5 hafan-! 

Iá lenne az órához a mellynek minden ru
gója '$ kereke ugyan azon eggy fczétea 
dolgozik. Mély esmerését találná-feí ah~ 
ban az olvasó az emberi fz^vnek *s a* 
Nemzet gondolkozásának. A' büntetés 
gneg-vólna fzelídulve* úgy hagy tsak az * 
erköks födketetlenségét tzélbzván, fen* ! 
lágynak 5 feni keménynek nem lehetne, ne
vezni* A* világos *s meg-hafcárzott értet 
inü Rendeléfek nem nyitnának réft ^per
lekedésre ; fs mind azt fagíalnák magod
ban , â  mi a' Polgári Törvénybea a' Seg-
jott. és a' Nemzet Mksigeire. alkalmaz
tatható* Eleje vivődne mindennek, min
den eggywé lántf ©Itatnék^ és feromi fent 
maradná Fel 4* miről .el-intézés nem tété-
tett. ™; ;Be tOkéll^tes imiakát emberi"" .'! 
•erotol várni aem'leh$tl--~t.! 
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.•• Á* Népeknek okok volna meg í-nyii-
gpdni Elöljáróiknak Réndeléíem f fea az Ő 
Törvény föabójok azok igyekeznének len
ni , a' mik azon Házi - atyák voltak, a* 
kik előfzör köztik törvényeket. Ezek gyer
mekeiket fóerették; 's hagyományoknak 
nem volt egyéb tzélja házoJsnak bóldogu-
láfaná^ . 

A* kevés , de bálts Törvények teke
rik a* Népet boldoggá; a* fok T&rvény 
tsak tévedett fzüL Ugyan azon okból 5 

a' mely miatt az Orvos fok orvofsággal 
nem élteti á? beteget, nem Önt a' bőlts 
Torvény fzabó îs keiletinél több Törvényt 
a' Népre. A! fok Orvofság el-vefzi egj-
máfikának erejét,; a* fok Törvény Basdâ  
lufi kertté válik*, 

A* Rómaiaknál az egymáfl sűrűen 
követe belsc? zenebonák miatt fokafod-
tak-meg a' Törvények j hogy ^'nagyra
vágyó Polgár Törvény tévővé tette ma-

X 5 gít 
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gát mihelyt nékie a* fzerentse kedvezni 
látfoatott;.*s ez'a' zűrzavar addig tárta » 
míg Auguftus régét nem fzakaíztá, / t a' 
régi torvényeket helyre nem állította. 

Frantzia Orfzágban akkor fokafodá-
nak«m^g a' Törvények, midőn ezt az 
Orfzágot a' Francufok fegyverrel meg
vették. Xldik Lajos azon volt $ hogy 
tzen törvényeket öfzve - eggyesítse, *s 
hogy tulajdon fzavait hoz^&m-elo, eggy-
forma törvényt% eggyforma fontot, *s 
eggyforma mérőt ho^zon-bé* 

Sokc törvények mellett azért állanak 
olly makattsággal az emberek f mert rab
jaik a5 fzokásnak; 's e' fzerént, ámbár 
azok helyjett jobbakat lehetne fzabni, 
hántorgatni Őket vefzedelmes volna. Az a* 
zavar, a'meily ez által a* Törvény, tudo
mányában támadna, talám több roffzat von
na maga után, mint az új Törvények jót* 

És 
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És még is vannak olly efetek, a* hal 
a' változtatás el r múlhatatlanul fzükséges; 
akkor tudnillik a' midőn a* közönséges 
boldogsággal és a' terméfzeti igafsággal 
ellenkezők a5 régibb Rendeléfek; — mi
kor ingadozó 's kétséges értelmű fzókkal 
vannak feltéve, ••— /s mikor azoknak fza-
vai *s értelme közt ellenkezés vagyon. 

Ezt a*, tárgyait íiafznos leflfe eggy ke-
véfsé bővebben megtekintenünk Ofirisnak 
a' tolvajság felöl hozott Törvénye (Láfsd 
a Szicíliai Diodórui} az első efet alá 
való. Ez azt kívánta, hogy a* ki Tol-
vajjá akar lennie magát a' Tolvajok Vaj* 
Hajánál íraffarbé a' többiek' fizámáhg; *& 
a' lopott portékát ő hozzája vigye, Azok 
a* kik kárt fzenvedtek, a' Vajdánál jelen-
tették magokat ̂  viffza-lívánták az el-lo
pott jófzágot y 's ha a' kárt fzenvedett 
Birtokos a'portéka árrának negyed réfzét 
le tenni kéfz volt, viffza-kapta azt.— Azt 
gondolta Ofiris % hogy az alatta valóinak 

; • * jfcöfi-
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könnyebbséget fzerez a? általf hogy bi
zonyos tsekély fumma le-tétele mellett el-
reízett portékájokat vilíza -• fzerezhetik, 
*s azonban a" leg-egyen efebb efzköz vala 
arra hogy az egéfz iEgyptus lakofait tot-
vajokká tegye, „ 

Ez a* történhető következés bizo-
nyofan nem juta efzébe Ofxrisnak, hanem-
ha azt állítanánk * hogy a' tolvajságot a* 
maga Népének el-JFojthatatlan gonofenak 
vélte , 's ezen tekintetből úgy nézte-el, 
mint a? Amíbrdami Kormányzás Ü Spe-
elhny feneket,, \ a* Római Uralkodás a* 
bordély házakat 

És még is mind a* ?jö erkolts 5 mind 
a? birtokoknak köz bátorsága, azt kíván-
ják5 hogy ez az Oftrifít Törvény haladék 
nélkül el - törokefsék 9 ha valahol • még 
fenn volna. 

Á> 
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'A' Franrziák e' réfzben egyenefen el
lenkeztek' az4< iEgyptuüakkal. ' Ha ezek 
íágyan bántak a' YoiVajoikat, bezzeg ke
ményen Ők. • Ö nálok-minJén házi tolvaj/ 

! életével fizeti gonofztettét Azt mondja 
I ez a' Nemzet,, hogy a' zfiányok kemény 
| bütttetéfe által az úton á ló tolv«jságixák 

9% gyzlkofságnak vefzi elejét. ' 

A* terméfzeti egyenefség * azt kíván* 
ja hogy a* tett és a' büntetés közt'pro-

j portio légyen. Az erofzakos tolvajkodái 
meg-árdemíi a: halá't,- de az erőfzak:'nél-
kíil el-kÖvetett lopáft némelly ólaidról M-

' Eakozáífal lehet tekinteni. ' * -

Melly fzörnyíi hízak van a* Gazdag 
l és Szegény fekvéfe közt. Amaz torkig 

űfzik a' bovségben; ennek harapás ké
nyere íints. Ha már eggy illy Ügye-fo-

I gyott eggy Gazdagtól két-három tallért$ 

éggy arany órétskát, 's egyébb apróléko
kat , mellynek eWefztését a« jó firmán 

- * .meg-1 

1 ' " • ' 
i 
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meg-fem érzi 9- él-löpf hogy élheffen^ meg* 
kell é vallyon ennek a' nyomorúlttnak 
halni? 'Nem kiált é fel az Emberiség hogy 
aV Törvénynek ez áz iízoíiyatofsága lá
gyabbá tétefsék ? 

• * Ügy •tetfzik mintha ezt a" Törvényt 
tsak a Gazdagok tették vóíüsL Hát ha 
a' fzegényék ezt kiáltják .• Miért nem Mii-
ja meg-valaki a5 mi nyoiriorúságíínkat? 
Ha néktek érzékeny emberi fzívéték vol
na i fegédünkre kéketek, 'S nem volnánk 
kenteiének benneteket még4opiiié Igafság 
é az hogy minden bóláogság tiétek lé-
gyeiig minket pedig az inség egéfz fére
gé nyomjon-eh 

A* Pruffziai Itélö fzék az iEgyptus 
lágysága 's Frantziák keménysége közt 
közép utat hasiiotu A* iopáít, ha az tsak 
lopás, nem bünteti halállal, hatíem bizo-
nyos ideig való tömlötzözéífel. Talám 
még jobb volna a' Jus talionift bé-hozni^ 

melly 
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melly a' Zfidóknál feokásban volt. A3 

•Tolvajnak e* fzerént kétízcreíen ke.ktt 
viffza-ÍÍ2etni az ellopott portokat % vagy 
ha at tehcttségét felyíil multa 9 rabfeolgá-
jává lett ,Ha a' kiffebb vétkeket kemé
nyen nem bünteti a* Bíró* úgy a' lej-na-
gyobb büntetés a' Gyilkofoknak, hegyi 
tolvajoknak marad, 's így a' büntetés az 
el - követett törvénytelenséggel mindég 
igafságos proportióbau. lefűz. 

Eggy Törvény fem borzaCztja-meg 
annyira az emberiség érzését mint az a' 
Római *s Spártai > a* melly fzerént az 
Atyák gyermekeiknek életeknek és hala* 
lóknak Urai voltak. Görög Ojfzágban az 
az Atya, a* ki fzegényebb volt mint hogy 
feámos gyermekeit el-tarthaffa, a' (Szük
ség' felett fzületteknek véltteket meg
ölhette. Ha Spártában vagy Rómában 
nyomorékon fzületett a' gyermek, tatal
mában áltett az Atyának hogy annak éle* 
tép el-vegye. Ennek a' iselekedetntk ifzo» 

; siya-
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nyatofságát mi egéfzén érezzük, mert 
ezek nem a' mieink t de vizsgáljuk me--
tsak, nintsenek é nékünk is illyen irtóz
tatók? 

Nem felette kemény büntetés é az, 
a' mellyel mi a* még meg-nem fzületett 

' gyermeket eröfzakofan el-üző Anyákat 
illetjük? Ójjpn engemet az Ifteh hogy én 
azoknak a' Medeáknak tselekedeteket 
menteni igyekezzem, a' kik magok ellen 
és tulajdon véreknek fzaya eránt meg-
fiketülvén 9 meg - fojtják a' jövendőbeli 
Maradékot, a' nélkül kogy annak ísak a* 
Nap fényjét is meg-látrii engedjék. De 
felejtkezzen-el eggy kevés ideig Olvasóm 
azon állítáfairól, a' mellyeket a' feokás-
ból fzívott-béj 's méltóztatta azt, a' mit 
eleibe terjefztek , rövid meg-fontolására. 

Nem köt é a' TÖívény betsteíenséget 
a* titkos le-betegedésfeez? Nem. arra a' 
kéntelenségre vettetik é az a' fzegény, 

lágy-
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lágy- fzívu 9 '$ erkoltstelen fzeretoje által 
el-tsábítótt Lyáiyka* hogy a' kettő közt 
yálaffzon eggjet, betsuletét akarja é^ 
vagy méhében lévő gyümőltsét el-vefz-
tesni ? Neiji a' Törvénybeli Van é a' hiba 
hogy ez erre a' rettenetes kénteleoségre < 
vettetett ? Nem fofótja-é meg a5 'Törvény 
KÖiiyöruIetlensége az Orfzágot egyfzerre 
két Tagjától, ^ még éretlen embriótól, 
és az Anyjától 9 melly ezt a' vefzteséget 
ezután bőven helyre hozhatná? —> Azt 
mondjátok 9 arra valók a lebetegedő há
zak. * — Tudom én hogy ez által fok 
nem házafsági gyermekek élete tartatik 

) meg: de nem jobb volna é a' roffzat 
• g y ö . • • 

$&m* • • " i ' • ' » » ' ' • • - m 

\ 
| *) Nálunk híre fmts ; 's az3 a', ki ennek fel

állítását javaslani méréfzlené, kéfzüljon néki, 
hogy akár melly tifzta életá légyen kíilömben s 

i irreligioütáffal 's erkoltstelenséggel pífzkoltatik-
I bé. — De mitsoda az illy pifzok annak ? a' 
i kit fzíve jayalláfa jutalmaz ? 

II. Kötet* Y 
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gyökereiül eggyiitt" fzakafztani-ki, 5s ez 
ítú annyi fzerentsétlen teremtés életét 
me ' • tartani, a'" kiknek fzörnyíi kiuok 
közt kel el vefzni, mert rajok nyomjuk 
azt a* "gyalázatos bélyeget 5 a\ meliyet a' 
gondoiaaan fzeretet érdemel? 

De még fints femmi ifzonyatofabfe 
mint a9 Tortúra* Romában ennek alája 
tsak V rab-fzolgák vethettek, kiket úgy 
néztek mint házi barmokat: de azt Pol~ 
gár foha fem fzenvedte. 

Német Orfzágban Tortúrával azokat 
a' Gonofztévoket kínozzák, a' kikre a' 
tett ki-világofodott > hogy annak el köve
tését magok önnön magokra ki-vallják, 
-Frantzia Orfzágban ez által bizonyofságot 
akarnak, "vagy d gonofz tsclekedet Tdrfai* 
nak neiseit ki-fatsaini a' rabból* Hajdan 
az Angluíbknál az Ordalium vala ízokás-: 

fean^ az zz a' meleg vas és forró víz 
•' ' pri-" 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



339 
1 próbája; *) moft a' helyjett más nemét 
j vették-bé a' Torturának ?. melly nrnts olly 
! kínzó, mint amaz 9 "de még is tsak nem 
! eggyre jő-ki. 

j Botsáffa-meg azt nékem az Olvasó 
1 hogy a? Tortúra ellen ki-fakadokj az 
j emberiség védelmére kelek-.ki ez által 
' eggy o ly fzokás ellen, a* melly minden 

Kereíztyéri- és rendbe fzedett Pogány -
:' Nemzetekre gyalázatot von, és a' melly 
I éppen olly haüzontalan, mint a* melly 
í kegyetlen - is. 

1 Y % Q,uin-

*) Ez az ifzonyú büntetés több idegen talál-
! mányokkal eggyütt &özzénk-is bé - hozattatott. 
* A' tüz Ordaliuma úgy ment véghez, hogy a' 
I gyanúba vett Fogoly eggy égő vafat fogott ke-
I zébe; ha az meg-nem égette kezét, ártatlannak* 

ha meg-égette, vétkesnek esmértetett* — A* 
j viz Ordaliuma abból állott hogy ofzve-kötötték 
í ' a? 

1 
1 
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Qiiikiianiis, a9 leg-ékefebben ízóló *s j 
cgyfeerSíFánd lcg-bSltsebb , Oratór, azt 
mordja, a" Tortúráról fzólván 5 hogy az ' 
egyedül az azt fzenvedÖnek Temperament , 
tamí ói függ* Eggy izmos teftu. Mente- ! 
len meni val-ki- femmit; a9 gyenge 'alko
tású árcat-an pedig még azt: is- ki-kiáltja | 
a' 'mit "nem tselekedett*. ; Valaki el-vádol- ! 
tátik; vannak • némelly jelenségek; 'és a' Bí~ 1 -
rá .bizonyságot, kíván; a' foglyot tortúrá
ra vetik. • tflá- igazán, ártatlan5 raitsoda j 
ifzdnyúság: kínzani 's as"'kin áltál maga 
ellen vallatni; /mitsoda -irtóztató vadság j 
eggy ártatlan' Polgárt gyanüság miatt így ! 
gyfitretni/$ halálra, kárhoztatni'! : Sokkal ,. 

Jobb'volná húíis vétkesnek meg-botsátani,' 
mint 

a' rabot 's bevetették a',vízbe; ha le nem fzál- í 
lőtt, ártatlan; — ha le-fzállott .vétkes volt. — ! j 
'Leg-inítább- e" volt a' Boízor^ányok prőbája is5 

kiket I; FERENTJZ TsájEzár és belsó híve B. VAJ* ' 
SWIETEN >úgy el-kergetett 9 hogy m'h m©ft ókét J 
etóíteni-is bolondság* " , I 
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1 mint eggy vétketient fel-áláozri ? Ha a* 
j Törvények a' Népek javára hozattak, 
| meg-keli é fkenvedni azokat, a' mellyek 
j a' Bírókat égre kii tó 's emberiségec bor-
i zafztó tettek' követésére kénízeríák? 
( 
! Nyó'tz efztendeje már hogy P uíSá-
j ban el van törölve a' kínzó ízeceí élcal 
I való vallatás. A' Bíró bizonyos Unüc 
! hogy • a' Büntetettek közt • ártatlan nem 
'* kínzatik, *s az Igafság még lem. feeiwed 

tsonkúláft. 
i 

j Tekintsük már moft azokat az inga-
i íozö _ kétséges érteímu tarvényeket 9 & 
•• mellyek igazítáft, kívánnak. 

. ^ogliában eggy Törvény val% melly 
Í meg - tiltotta a' két feleségű „házafságokaU 
j Eggy valaki el-vádoltatott hogy öt fele

sége volna; *s minthogy a5 törvény nem" 
öt, hanem tsak ' két feleségről fzól, a* 

i Bírók betS fzerént vevék •' a' Törvéayt, 
j • Y 3 's 
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fs büntetetlen maradt a* Vétkes* A* Tör
vénynek így kellett vala fel-te tettetni: a* 
t i eggy feleségnél többet véizea, az így 
's így büntettefsék meg, '— A' meg-nem 

' határozott -irteimíi Térvények' Angiiban 
aMeg-nevettségefebb yiffiza-éléfekre adtak 
alkalmatofságota *) 

A9 világos értelmű Törvények] el-há-
: ritanak minden /tekervényt mert 'azokat 

betű fzerénti kelletik venni j ha pedig az 
homályos és kétsége^^ kéntelen az a* fze-
rént ítélni akaró Bíró ^Törvény ízabók 
tzéljához viffza - térni y 9* ekként az hel-

•" -r \ - "•' ,. l y e t 

*) Murait azt foeízéii, 'hogy eggy-valaki eggy 1 
roffz-ákarójának él - vágta az orrát* Ezen tett% ' 
fcüntetéft érdemié: jmert a* teft-tagok el-vágása-
ra büntetés rendeltetett de ő azzal mentette 
magát, hogy az a* mit 6 ei-vágott, nem teli-
tag; '$ a* .Parlamentum azt végezte hogy en* 
siekutánna az- orr is. a!'t.éftrtí?^ok közzé fzámlál* 
tafséiu ' ' - I 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



- — • 54S 

lyet hogy a* tett vétefsék ítélet aláf az
zal tölti az időt hogy a*-Törvény igaz 
"értelmét lelje-feL 

• Á' Pfokátori tekervényefség leg - in
kább a' Succeffio és- a' ContraáuGA: kö
rül talál réft, m5re nézve &z ezen tzik-
kelyeket illető Törvényeknek igen vi á-
gofaknak' *s hatáxzott .értelmueknek' ksi.-e* 
tik lenni. Ha az elmének egyéb munkái* 
ban is akadozunk a* fzókon és kifej .z-* 
féken; mennél nagyobb kote-efség a Tör
vény feljegyzéseiben minden feót, mn-
den ki fejzéft gondofen meg-foütjlni! 

A' Bírónak két kdeptzét kell ki-ke-
í'íilni igyekezni; eggyik az ajándék; a* 
máfik a' meg - tévedés* Az elsőtől öa/iön 
£zívef a' máfodiktól a' Törvény öjja ó>« 
A* tifzta értelmű, félre jiem nrigy-a ázha« 
tó Törvény leg-első efzköz erre; a*'iná-
fodik pedig a5 törvényiek előtt t<natá 
fóokQtt prókatori védelemnek piperéden 

Y 4 ter-
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• ,terméfeetes volta*. Jól téfzi a? Bíró ha- .. 
,. -ezt-a'; ©áfodikat'úgy zabolázza 5 hogy y-
•• /Fadumvtóak' ei.ő.-btefzéltefsék, 's egytie- •• 

hány bizonyságok -által bizonyítafsékr 
5 4nellyuefc-: gégében eggy rövid Reeapitiila-

tiónak helyt adhat* 

; Semmi fiEts vefeedélm'efebb • mint azt 
„meg - engedni hogy ékefen -fzóló ember; 
a* ki ért az indulatok' ferkentéséhez, elő-
ízóval adjt-elo a' dolgot, Eggy j Ilyetén 
Ügyéfe hataliöába; keriti a' Bírók lelkeit, 

> jpeg-rázza-oket^-'s egyízerre ragaija-el 
magával eggyütt. Így tévefzti-el az , ér- . 
zés. a' komoly Igazságot 

iLycurgus és' Solon meg ~ tiltották - a': 
; 'fzóyal tett "ügy-, védet; •• ,'á ha a' |)eiiios«* ' -
thenes •és,. iEschines Phitippka 's a'; koro
na eránt tartott. Oratióiban ennek, példá
ját l e l j u k r ^ 

.. Az nem az Areopagüs, • hané'm- a'. Nép 
•• -ciíJtt tartatott j V hogy\;aV Philippicák a* •'" 

• . , : * * • 

' ? " • " •- • • . ; -
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tanátskozó.j a* korona mint tartott pedig 
a' demonftrativa nemébe tartoznak az. il-
lyetén Oratióknak. 

As Rómaiak az élo-fzóval tartott vé* 
dekben nem voltak olly ferupulofufok 9 • ' 
mint a' Görögök. Cicerónak minden vé
dő Oratlói tellyefek' az indulatok ébrefzt-
getéíiveL Sajnálom hogy ezt kell mon
danom erről a' nagy emberŐi, de azt 
mutatja a' Ciuentius mellett mondott Be- . 
fzéde 9 hogy elébb az ellenkező réfzt vé
delmezte, Á' Ciuentius ügye nem látfzik 
egéfzlen igaf&ágosnak; de Cicero azt még 
is megnyerte. Az ő remek munkája két
ség kívül a' Fontéjus mellett tartott Be-
fzéd* EzN á'-tál fzabadúlt meg-Fontéjus a' 
büntetéftSl, mellyet úgy látfzik meg-ér
demlett. Mely viffza-élés az9 midőn az 
ékefen-ízólás Mágiáját a' leg-böltse! b tor-' 
vények erejének eUvételére fordítjuk! 

I 5 Eres-

eceni Egyetem Egyetemi es Nemzeti Könyvtai Jelzet: 757.164 



sé 
Pruífeía ebben Görög Otfzágnak pél

dáját követte; el-tiitá a' Véd befzédekbői 
az ékefen fzólás vefzedelmes mefterségeity-
mellyet Fő-Cancellarinfa "bőitseségének kö~ 
feönhet f kinek eggyenes l&ívé', mély .14* 
táfa's fáradhatatlan ffiunkáfsága a' Görög 
és Római EefpübHcákiiak még akkor is 
ttévéttsinálhatott, yölm$ midőn ott a'nagy 
-emberek leg-fzáporább fzámmal jelentek-

Még egg^ dolog van ? a* mellyet-'aV 
Törvény homályőfsága alá lehet fzámlál-
mi.,5 tiidiiillik a' felsőbb'ítélő fzékekre va
ló lépegetés* Akár ' a* ' helytelen törvény 
terheli azt a*;'felet 3 a' mellyqek igaz íigye 
vagyon3 akár av Prókátorok • jgafságtfcalan 
^'"•'fortélyos'yédelmezéfe,'a' melly a* do* 
jog igaz voltát bé-homáíyösítja 5 akár: az 
el-ánásig vontt -'.Koffzú folyamőr, melly 
miatt a' :fzem a' - dcílog' iga^ feívését el
véti f mindenkor egyre' megyén a* dolog* 
Iggy^k rendetlenség. veCsedelmefebb ugyan 

: . . .' . mint. 
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mint eggy máfik; de a* hol kell folyni 
valaminek , ott minden readetlenséget illó 
d-törleni. Az a' mi a' Pernek f.,k időre 
terjedheté&ét fegélli, az a* Gazdagnak" 
kedves, a' fzegényt-pedig el-nyomja; mert 
módot enged amannak a' Pert eggy ítélő 
fzékrol másra appellálni, az Elenkezo 
félt eLfárafztani* 's e!-fojtani, úgy hogy 
utoljára maga marad az igafságtalán. Per
lekedő a' tsata mezején. » 

Hajdan Prüfíziában eggyper fzáz efz-
tendonél is tovább folyt-el. Még akkor 
is minekutánna eggy ügyet Öt ítélő-fzék 
decidált, fzabad vala a' meg-nem nyugo
dott félnek a' dolgot az Univeríitás elibe 
appeliálni, 's &' Profefforok az ítélő fzé-
ketel-mtézéíeit fzabad tetfzéfek fzerént 
változtatták-ei Nyomorúitt embernek kel
let annak lenni f a* ki 5f ItélÖ táblán és 
egynehány Univeffitásnál nem talált árfi-
ba való le ki-isméretefv [.]4fiSt:^ék..^ ren
detlenségek el-vannak törölve i a' Proces^ 
: , • . . , . , ' " , ' ••' y : y . " ' • " ' : " •";•' fo-
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ftifökat , a9 harmadik Tr&unai végképpen 
el-intézi^. Y a Bírók kötelefek a* leg~&ö~ 

• vevényefebb pereket is e&tend&< alatt el-
: v é g e z n i * • „:•' • *•• : > . • ( 

: Még azon, Törvényekről kell fzöla-
. imnk.,' aJ mellyeknek Tzávaikban vagy ér
telmekben ' ellenkezés találtatik.. - , 

Ha a' Tartomány Törvényei nem 
ugyan eggy könyvben találtatnak-fel, le* 
hetetlen hogy ellenkező törvények ne 16* 

. gyének* _ Nem. eggy Törvény Szabóknak . • 
munkái lévén azok9 és így nem ugyan
azon • eggy plánum fzerént kéfzítetvén 9 • 
nints meg - benpek a* mindenben annyira 
meg-kívántatott 'Egység.," ,•'..• , 

':,,: Qjiintilianus ezen dolog felöl. az Ora-
••: torról írtt könyvben .£zól.5. 's látjuk a*" 

Cicero Oratiöíban hogy: ö eggy--Törvényt-' ^ 
ellenébe téfzen eggy maiiknak.' így talá- * 
lunk;^'' Frantzia TŐrvénykönybén majd 

' • • • . / • • • : • ' . • • , . • ' ' • ' • ; • • ' v "olly • . ' • 
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' olly Rendetéfeket V mélyét a- Hugonot-
táknak kedvednek ^majd'megint oUy&kat* ' 
a', mellyek okét .'üldözik. Az illyetén egy- • 

• máffal etlénk€tz8-;Rendeléfeket,cgybe-yeüii 
's ki-féjvéni annál fzükségefebb,.mivel"a* 
Törvényeknek Majeftását, (mert azt te* 
fzi-fel felölök minden % hogy bolts meg
fontolás ntan fzabattak) femmi .fem ala-
tsonyítja - meg annyiray mintha azokban 
világos és kézzel fogható ellenkezéfek 
vannak. -V. '/• .. .• * -

' A" DueUumot tilalmazó Rendelés igás- -
íágos-., bolts és fzükséges Readelés; de 
nem vezet azon tzélhoz f a' mellyét a* 
, Fejedelmek általa él-érni .kívánnak. ' Ezen 
Parantsolatnál régibb Praejudiéiúmök ezt 
minden, erejétől meg-fofztják9

 9s úgy. tet-
fzik mintha aV .helytelen vélekedéshez 

• fzokott világ titkofan öfiive esküdt volna 
J ennek bátor áltai-hágására. ' A' meg>sér* s 

tett bet ületért v d ó boffzú-állásBak hibás 
; de lözönsegefsé váltt ideája katzagja á* 
."";.- , ._-•:• i , ' ' h a . . . 
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határtalanul uralkodó Fejedelmek fenyege
tését; 's ez a' Törvény egyedül a leg
kegyetlenebb büntetés által tartattathatik 
fenn. 

Azt az embert, a kít eggy garbón-
tzás ember megbántott, füz-fa tőkének 
tartja az egéfz világ, hanemha a rajta 
tett pifzkot meg-bántójának vérével mofía-
le magáról; Ha az illyes meg - bántásért 
a' Nemes ágyból fzületétt ember kardot 
nem ránt, érdemetlennek tartatik arra 
hogy Neméfi elsőséggel éljen,; ha pedig 
ka-ona, 's karddal nem • vefz elégtételt 
magának, úgy gyalázattal kergettetik el 
a' Seregtől, 's Európának femmi némíi 
Hatalmafságánál nem kap fzolgá'atot. Mit , 
tsináijon hát az illyen tsiklandós .dolog
ban a fzegény: Még-bántott? Engedelmes
kedjen é a' Törvénynek, magán Czenved-
yén meg a' gyalázatot ? vagy inkább éle
tét? veffe fcotzkára nevének helyre állí
tásáért. 

En-
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Ennek a' götsnek fel-oldásában leg- -
nehezebb, olly módot találni hogy a' 
E êg hántoltaknak betsületek fenn-marad-
ballon a' nélkül hogy a' törvényt azok 
által - hágják. 

- A' leg-hatalmafabb Királyok fem tud
ták ezm oktalan í^okáft meg - gátlani 
XlVdik Lajos, I. Friedrich és Friedrich 
Wiihelm igen kemény buntetéft rendeltek 
ennek el- követőinek, *s még fem mehet
tek'egyébre hanem hogy a'.Duellum- más 
nevet kapóit ?s azt Recontre-nek öfzve-' 
kapásnak mondották, az ei-efett fzemé-
lyek pedig olly fzín alatt mintha vélet
lenül múltak vóína ki5 hirtelen eletemé-
tettek. 

• Míg E rropának miiíden Fejedelmei é 
miatt eggy Conv;r̂ ffnft nem tartanak, rs 
abban meg-nem eggyeznek, hogy9 a' kik 
az o parantsolatjoknak ki - hirdettetéfek 
után is baj-vívásra kelni mernek 9 azokat 

el-
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e! - torolhetetlen gyalázattal bélyegezik-
meg; ba továbbá azt nem végezik - el, 
hogy az illyetén gyilkofoknak Asylum 
fehol íe adattafkék; azok ellenben, a' 
kik máfolcátíráffaíj fzóval vagy tseleke-
dettel meg-bántanak, érdemekhez tképeft 
megbüntetteffenek , addig a' baj-vívásnak 
vége foha íem 1'effz. 

Ne vádoljon engem fenki azzal hogy 
az Abbéé Saint-Pierre álmodozásai meg-
fzállottak. Nem látom által tellyefséggel 
miért ne leheffen a' meg-sártett betsület 
miatt pert indítani azon Bírók előtt, a' 
kik jófzágainkért fo!yó pereinket intézik-
el; • — ' vagy miért ne lehetne a' Fejedel
meknek Congreffuft tartani éggy illyetén 
az emberiség javára tzélzó dolog miatt, 
minekutánna olly fok hafzontalan Con-
greffufokat tartottak kevefebb érdémüek 
miatt. 
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Még egyfzer mondom,.*$ bátran mé-
refzlem állítani 0 hogy egyedül ez az tz 
eggy mód a? melye! azt a' vefzedelraes 
fookáít lehet Európában el törleni, a* 
meüy olly fok és olSy haCsnavehetS cm-' 
bereknek vette- el-életét.'-' * 

• ' " • ' \ " . • • " . . . . 

; Ezek'--azok* az-élmélkedéíek? V mel* 
iyeki e engemet a'' Töivények vizsgíáta 
vezérlett8 Tsak Skizzet akartára feftett 
kép tjelyettaáíii^ 's félék\ hogy, már 
ennyire k3 igen ki-tan feftve. 

' - ; • ' • • c ' ; ' ' " : " . ' " -

Végezetre úgy vélném hogy a7: még 
vad Népnek kemény Törvényekbe vtgyon 
fzüksége •; a' fzelíd, tudományos 9 pallé
rozott Nemzetnek pedig lágyra* 

Azt hinni, hogy az emberek eggy-
rol eggyig Ördögök 5 rajtok gyönyörköd
ve önteni ki a' dühös 4 b.offzúáHáft, eggy" 
meg - kábúltt fej ĥagymázl•"•'• 'Rápráfcolatja: 
azt hinni hogy a^ emberek eggyroi 

\íl.-;Mteh " .' .; Z\ ": . , .*ggyig 
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eggyig Angyalok, 's nékiek fzabadon 
erefzteni a' zabolát, eggy [gyáva Kapu-
tzinus álmodozáfa. Azt hinni hogy nem 
eggyrol eggyig jók, de eggyroleggyig 
nem - is gonofzok ; a' nemes tseleké-
detéket érdemek felett jutalmazni ; a' 
rofíz tetteket vétségek alatt büntetni, a' 
gyarlóságra fzánakozva , 's mind jóra , 
mind rofizra, érző emberiséggel tekinteni,-
oily tselekedet, a' mellynek- követéséré 
minden józaa elméje embernek hajlani 
kellene. '. -v", . ' • ' • , • 

SZÉPHALMI, 
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V.. 

A* MTJSÁK ÉS ÁMOR. 

Meg gyermekkoromban verfeket irkáltam, 
A' Parnafízus hegyén fel - *s alá sétáltam ; 

Helicor/ vizéből fokfeor hörpentettem, 
?S Pegazufon ülvén repülni fzerettem. 
Tsudáltam én "gyakran a' kilentz Szüzeket, 
És akartam volna tsókolni mellyeket, 
De nem méréfzlettem; féltem mindenektől* 
Szavaktól, fzemektol, egéfz termetektől. • 
Meg-tetfzettem nékik; hívtak űmogatván 
'S tsókjaíkkal gyenge ^ortzám nyomogatván* 
Bátorságot kaptam; laffan meg-fzerettek, 
Midőn a5 mellyeket tsőkoltam, nevettek, 
Eggy Fattyú járt köztök; nálam még kiffebb 

volt, • , 
Mindenkor mofolygott, igen kevefet fzólt; 
Szép fzagos rózsákat Öfzve-fzedegetett 5 

Terhes, de nem holízú, lántzot kötözgetett,, 
Nem volt nyila; láttam kötetlen fzemeit 
Láttam ürefs, fáklyát nem hordd kezeit, 

Z 3 Akkor 
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Akkor nem esmértem azt a' kis gyermeket s — 
Hányt ugyan 6. reám tsábító fzemeket, -*~ 
De éa vele fzólni akkor fzégyeíiletteiii , 
Nagyobb gyermek lévén, Ámort m^g-veiettem. 
Tegnap a' nyilait reám igazgatta, 
Érzem, a9fzivemet tsak-nena hasítgatta; 
Ha ruhámról atzél gomb nem függStt volna, 
Talám fzegény Jóska moft eggyet fem feólna^ 
Mikor én láttalak tegez nélkül jártál, 
Kendó nélkül, tudod, bátran kandikáltál : ; 
Moft másképp' esmérlek! venni életemet 
Kívántad, de tetted febefsé fzivemet. 
Hát boffzút illfz., mivel akkor kevély voltam, 
Veled nem játfzodtam, '§ hozzád nem-is fzól-

.;.. t a m ? / ; • • .;';, . ••<. 

Békélj-meg! a' Müsák mofí fzüzefségffeet/ 
Féltik tőlem, 5s azzal múló fzépségeket. 
Ha te nem vezérled, Ámor, gondoláfom 
Uenw's kén9 olvasni ezen roffz iráfom. * 

GRÓF D. / » JÓZSEF. ^ 

, VI. 

*) Paftores, hedera crefcentem prnate Poetam, 
Aicades, invidia rumpantur ut ilia Codris" 

CSZÉPHAkMíV 
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D I E N E Í H E Z 
Martialisbói 3 fzabadoiL 

Betlamas beik 5 Cáufas agis > Attak ihette* 

Mindent tudfz, Díenesi a'- mint kérkedni fz®« 
káíbd, 

Tudfz nevetős tréfát bor ital közt fzórni nap*? 
eftig, 

Tudfz hegedűt húzni, tudfz tántzot járni, ha 
vonják, 

Tudfz jól pergetni kotzkát, tudfz játfzani kár*. 
tyát , 

Tudfz futtatni lovat, 's vadat űzni kopókkal az 
erdőn : 

*S az mi leg-SülÖnosbb 3 módoffan tudfz mofo« 
lyogni, 

SŐt azon egy, fzáddal ropogofank tudfz „, te ka-
tzagni. 

Égy fzóval npha te mindent jól tudfz; de , Ba« 
rátora 

Egyhez még nem tudfz : meg-fiigjam é? femmS 
fem.illik..: 

A. J. 
2 3 , VII. 
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Z ' W E Y O D E Í I 

V O N K L O P S T O . C Í 
i) I H R T O D. 

Scihlaf íanft > Dn Grolte deiíies Stammes f 

Weil du die Menschlifchfte warft 2 
Das warft Du* und '.das grabt die ernfte 

Gescbichte 

®ie Todtejirichterin % in ihre Fslfen. j 

Oft wollt ich dich fingén. v Die Leyer fíand 
Klang von felbft in geliebterem Tone von 

Dir. 
Ich liefs fie klíngen* Denn, wie Du 
Alles was nichí fedél war hafsteft + 

So liafs* ich 

Bis auf ihreö Verlorenftén Sebein e 

Das fchwindenfte Wölkchen 
Des Raucberaltars f die; Schmeicheley* 

"."•'"' • l a t 
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VÍL 
K-L.b.-P S T O C K N A E 

K É T Ó D Á J A. 

i) A Z ő H A L Á L A . 

A ludj tsendeftn. Te , leg«nagyobbik* T&r* 
zsoködnek y 

Mert a' leg-fzelídebb yalál J *—> 
Az voltál Te ; 's azt véfi felőled fzirtjeibt 
A' Hólttak ítélője, az igaz Riftóría. 

Sokfzor akartalak Téged énekleni, Kefe lantom 
Magától zengett a* leg-kedvefebb bangókkal 

Felöled. -:. * 
Engedtem Öt zengenie Mert," valamint Te 
Utáltad mind azt * a' mi nem valá magában 

' T nemes 

ügy utálom én 
A* leg-utólsó el-tünéséiglem 

,- EnyéfzŐ fe-hötskéjét > * "' , 
A r temjénezők' oltárának,1 a* Hízslkedéi* 

Z | "' Moft 
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lát'kaim ich Dicfa fingén, Díe SchlajjgéntUűgfe--.. 
' .-felbfr • '."" -,'.- -V." ' 

Bürfíe finn von jenem Scbeítie nicht ^iscteib 
Derm Du biíi todt'í • 

Aber Ich habé geliebt: und" vot Weliíiiötb 
kinket mir dieHand 4ie Saiten herab* 

Doch eín Latit der Götter - Sprache 
Ein Flamenwort. Dein Sohn wird förschen , 

ífrebend 
Ringend, dürftend, weinend vor Ehrbegier t 
.Ob. er Dich erreichen könne 9 

Fríedrich mag féin graues Haiipt 
Hinfenken in die Zukunft; ob von Ihm 
Erreichung melden werde 
Die Felfenscfarift der Todtenricbterin ? 

ScMaf íanft y THEUESIA ! — ! Bu ícblafen? 
Nein, Menn di} thuft jezo THaten 
Welche noch menschlicher fmd 9 

4 • IJeloliní .dprch fie % in hóhérén Welteti! 

•'•. K f o m á " ' ' . 
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Moft már ^bátran énekelhetlek* A3 kígyó-nyelv 
fem fzifzegheti moftan 

Felém sz enyéfző felhőt. Mert meg-hóltál t 
' Ah! de fzerettelek Tégedet, *s t bánatomban 

kesém 
Ajúlttan eük - ej húrjaimról. 

Eggy ifteni fzózat hangját tehát 
Eggy láng-fzót: Fiad törekedve 9 viaskodva, 

fzomjan* ' 
El-ontve a' büfzkeség Könnyeitől a visgálja 

majd.í 
Ha téged el - érhet é ? 

Előre - nyújthatja. Friedrich bízváfl meg-Öfzűltü 
fejét 

A' jövendőbe : ha Felőle ' 
El-éréft említend é 
A* Hólttak' ítélojének fzirt-íráfa. , 

Aludj tsendefen THERESIA ! — Te alfzol é? 
Nem ; Te moft olly tetteket téfzeffz a* fentebb 

Világokon, . 
JKellyek még fzelidebbek, 
Megjutalmazva önnön-magok által ! 

Z$ Bo* 
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Homályos az Originál ! homályos -a' 
Fordítási — Nem lehetne-é világofabb? •—Igm; 
4e el-vefzti tömöttsé^ét, 's fenki fem fogja 
többé Klopftockénak esmérni* Láffuk hát eggy 
kis Periphrafisban , és Minelliuű nótákkal. 

IHR TOD* Kat* exochen nevezi Thereüít 
SIE-nek , mintha azt mondaná, hogy nints fen-
!d az AíTzonyi, Nemben a' ki Therefiával egg • 
Sárba tétettethefsák. — Ti,.a* kiktől a' Ter-
méízet az elevenebb érzéít meg-nem tagadta, 

erezzétek mit téfzen ez a' bátor példátlan újság* 

PERIPHRASXS. — Aludj tsendtfen, Te 
leg-nagyobbika* Törzsökodnek ! Leg-nagyobbika , 
mondom l mert azon Te valál a' leg-fzelídebb* 
Az voltál te; 's azt véfi már, örök időkig el
tartandó fzíkláiba a' hízelkedni nem tudó Hiíio-
ria, a* nieg-hólttaknak réfzre nem hajló ítélője. 

< SokCzor akartalak Tégedet énekemmel ma-
gafztalnL Ditsöítésére kéfz lantom önnön-ma
gától zendíilt-meg a' leg - kedvefebb hangokkal* 
Nem fzakafztám t félbe pengését, mert valamint 
6 utált mindent a* mi jó nem vólty úgy • útálom 
én a' temjénezok oltárának leg el»vik nyúlttabb 
felhötskéjét is y a' hízelkedett, 

" Mo§ 
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Moft már bátrabban magafetalhatíak, mert 
nem élfzi Az Irigység9 kig^ói fzifzegéfe íem 
vádolhat moft bizelkedéfíel engemet. Forróan 
tifzteltelek én Téged mindenkor, 3s imé lan
tom húrjairól ájülttan esnek-el kezeim bánatom 
miatt. 

Tsak eggy lánggal lobogó izét tehát! tsak 
eggy lilének befzédéhez haToníító harsány fzd-
zatot; Fiad nemes büfzkeségének hevében sírás* 
ra fakadva , hírt - fzomjázva, gátláfokka! töre
kedve , viaskodva fog próbát tenni, ha Tége
det el-érhet é ? 

Tekintsen-bé az ofz fejú Friedrich a* jöven
dő időkre, ha a' Hólttaknak ítélője, a' meg-nem 
vefztegetheto Hiftória, azt mondja é felőle, 
hogy Téged el-éru 

Aludj tsendefen THERESUU-— Alom le-
hetne é Btoftani lételed? Nem; Te moft a'jobb 
Világokon még fzelídebbj még jől-téyobb ? még 
memefebb tetteket követfz-el;'s a' leg-édefebb 
Jutalmat leled azoknak el-követéfekben* 

VIII 
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VIII. 
fi.) C I D L I. 

Ím FrüÜingschatten. fand ich fie. 
Da bánd ich fíe mit Rofenkettefi* 

Sie fühlt es nicht und fcklummerte, 
Ich fah, űe an* Mein Lében'hieng 
Mit diefem Blick an ihrem Lében 
Ich fiihlt es wohl und wuft es nicht* 

Doch lispelt ich ihr fprachlos ^ zu, 
Und rauschte mit den Ijlofenbaendern* 
Da wachte fie vom Schlummer auf* 
Sie fah mich an. Ihr Lebeh hieng. 
Mit diefem Blick an meinem Lében. 
Und nm uns ward Elyíium. 

« , ) 
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VITT. 
IL) C-S I D L I. 

Tavafz árnyékban leltem Őt, 
7S rőzía - kötéllel kötém - meg. 

Nem érzette 's puhán aludt 
Rá néztem; '$ eggy teklntetemmejl -. 
Eletem életén függött. 
Jól érzem azt:' de nem tudám. 

Laffan futtogtam mellette , 
?S zörgettem rdzfa kötelem'* 
Alikor fel-ébréét álmából. 
Rám nézett; 's eggy tekintetével, 
Élete éltemen függött — 
'S Elyfium lett köi$ltünk« 
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^66 ' .mSSEE^E^E^ 

5i -Hát ennek ;'aV..Paraphraöfa?•'••„'' 
O Barátom, ha azt fziVedben nem leled-fel, 
kérd attól, a1 bóídog Ifjútól , a* ki kedvesének 
e\sS meg-lítáfakpf., fzemeiknek első- oCzvé-ütkö-
zéfekberi érzette hogy* Tzerettetik, érzette hogy 
ím ez -'az,'a* te rég-oka iereféft'!... %, 0 4íe 
ich fuchte j und" ~ fand! • „ a' mint' Elojsftock 
mondja eggy más Ódája* utolsó foriban* 
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IX" 
E R Z S . É B E T H ' N E K 

NEVE • NAPJÁRA, *) 

Erzsébet! ha neved nyárban efett volna, 
Ségárival a' Nap néked meg-hódolna; 

ürömre derülne Egernek tájéka, 
Új fénybe borulna Erzsébeth' hajléka. 
Moll , midőn el-hagyta előbbi járását, 
:S Nyilas jegye felé vette utazását, 
Máft nem tehet 9 hanem a* telet enyhíti, 
?S a' mennyire lehet napodat fzápíti. — 
Ó ha én Nap volnék I téli karikámat 
Ei-mellozvén , futnám tavafzi pályámat; 
Várofunkra vidám világot hintenék, 

Tsen-

*) Nyomoráltt Név-nap koízöntok, dongó 
Rhythmifták, mit mondatok ennek a' fzép da
rabnak olvasáfa után 9 El-sárgiiltok! O némul-
JBttok-meg már valaha! vagy, ha lehet, koves^ 
rétdc est a5' kedves Poétát. 

•SZÉPHALMI. 
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Tsendes lak-helyjedre orom-fényt Öntenek. 
Ablakodon által súgárom bé-hatna, 
Játfzodozva majd itt,. majd' amott múlatnia 
Majd fzemeid tüzét ^ majd f<5zfa fzínedet 
Tsókolná, 's azonban meg-lopná kebledet, 
*S enyelgene, mígleír a' nap^íl' el-joner 

*S Utolsó fugárom a* feiVedre lőne. ~~* 

^ / B * . . . . * • • 

X. 
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• ; t 
EGYNEHÁNY FABULÁK 

Réfe fzerént ftabadoE fordítva > réfe 
feerént- Eredetiek* 

A: M E Z E I P-RÜ t s 0 K, 

la Fontaim után* 

Nyáron által eggy Ptütskotske 
Énekelt*meg-feűnés nélkül; 

A* mord tél bé-Iép azonban, 
Hát nihts femmi takarmánya • ̂ -' 
A' fzegény kis Miizíikásnak f. 
Mellyel télben, tengődhetne* 
Mit tsináljon ? Ó koldulni 
Szégyenl menni: de * meg-halní 
Sem akarna nyomorúlttan. 
Gondolkodik: Eknegy* végre 
A' Hangyához költsön kérni, 
JS esküvéffel meg ~ ígéri v •" w

v 

Hogy meg-adja jövő nyáron 
Ih Muu A a ^ •.. % Ar' 

W / - - - • • • ' . " ' ' . , ^ •• '. : / . -.' • 
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A ' kpltsont interefséveL 
Hogy a' Hangya költsön ádjojpt 
Az ő-néki nem Ézokáía: 
Melly hibái közt leg4dffebk 
Mondja hát rémítő fzóval 
A> fzegény költsön - kérőnek:. 
Mit tsináltál te a* gyáron, _ 
Mikor én éléit gyűjtöttem y * 
'S még a& éjt U nappá tettem? 

Felel amaz félégk hanggal; 
Éti meg-vallom fzégy éjiemre 
Éjjel-nappal énekeltem* 

„ Éjjel - nappal énekeltél ? 
„Moft hát kérlek noffza tántzolj! , , ;•-*.--

AV" B É l l R ö L 
La Fontaint- f zabádon követve* 

Eggy fzép kövér Ökrqt látván sí*, béka^ 
Be fzép Ökör 1 monda Nénjeinek; 

Be fzívembol ízei-etnék illy nagy lenni! 
E* izék után k®zdé magát fel-fiijni^ 

- , ' : ' . ' " " • • • , 5 S 
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'S a* mint feMlt hólyagzó bőre % 

NŐtt é nagyot? kevélyen kérdezé* 
Mondják hogy Nem / -- n Hát moft ? ?9 *. Még 

moft. fem* 
„ Moft nézzetek-meg jói! „ -* Tsak héfa mgy 

még mofl is 5 

'£ tandtslandrik hogy eUne rontsd magad1
 é 

De nem adván hitelt'a' biifzke béka 
Addig fújta magát míg meg-fakadt. 
*S a* mint pukkant, ki-omla bele* 

így jár a* ki fórsán felyúl héjáz* 
Moft már fok Gróf merő Hertzegi. pompát űz,-
3S minden Kis-Ur komornyikokra vagy; 
A9 Burgerség pedig úgy él mint eggy főrember* 
Még a* parafzt Menyetskék-is moft már t 

Módin kapók. -* Nem tarthat ez foka! 
Oh be-fzentúl mondták a' Régiek: 
Addig nyújtózz a' meddig lepled ér I 

(3) 
A' RÓKÁRÓL é*s A* HOLLÓRÓL. 

Eggy éh Holló lopott egykor eggy darab 
fajtoí, 

.A* mellyel eggy nagy fára fzálU 
A a 2 ÍW 
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Felettébb éhes volt folyt fzájából a* nyál; 
Midőn eggy vándorló Rókát is arra hajtott 
A' Szerentse vagy Szerentsétlenség. 
Ha éh volt a° Holló, ez is éh volt ám mégi -
Hogy fzárnya nints tsak áztat bánta, 
Mert éh gyomrának fzánta 
Mindjárt á' fajtotskát mihelyt a* fához ért* 
Hogy azt azért 
Gyomrába tsalja-bé minden fortélyt meg-háfiy, 
[S illy fzókra fakad végre ki: 

E* fzép Madárhoz képeit a' Páva mi ?' 
\ 9S mi a* leg-feftettbb. P.ubpány ? • v> • 

Am tartsa Szépnek más a* zöldet, sárgát, kéket; 
Ám légyen fzép a* poaceau **) *s fearmazfin, 
Tsak parafzt ízlésük betsülik a' feftéket; 
Az én ízemem előtt leg-fzebb a' holl(i~f%in» n : 

Én .'.a* hízelkedett nem- fzoktamu — Phben%: 
"•• / . v o l n á l . ••' 

Ha még é mellet fzépen fzólnál! 
- ' • •'• H a • 

*) A' Madarak között leg-elevenebb Izmuk 
vágynak a' Publikánoknak p 's némellyikében 
áz. itt elŐ-fzámláitt ízínek fel-találtatnak* 

„**) Poaceau, veres mik virágy. másképpen 
király-ízín* 
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Itt a*'bolond Madár akarta • 
Mutatni gyöngy fzavát! de ki-tsofzék a' fajt, 
'S azt tsak-hamar a'Röfca fel-kaparta* 
Az el-bámáltt Holló nézi 's nagyot foltja 
De nem gondolt azzal a' Róka hogy íüáajtott, 
SŐt illyen tsúföt úz: Tudd-meg azt jó Madár 
Hogy a* bízelkedés illy jutalommal jár, _• 
Ugy é hogy tsak meg-ért er letzkém eggy kis 

fajtat? ."/' 

* • • ' 

Az emberek közt is be fok Van illy 
tsalóka ~ 

Róka! .— 

( 4 ) V - • ' - " • •"•'-

i MATYAs K I R A L T N A K -
H Á R O M R E S T J E L i 
Eggy régi fzó-hefzéd fzerént* 

Helye$ mondás a'Reft tsak főidnek terhe 
Szép.példát id erről eggy hajdani Rege. *) 

A a 3 Má-

*) Áz illyen forma Mesétskéket Regének ne
vezik a' Régiek, -• Jegyzéfe á*.Poétának*.'*~ -r- -

'Lásd az u Darab; 38sdik oldalát*, 
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Mátyás Király ^ mint tréfán kapdosó 9 

Műlattságbólhxzla!t eggy faágban három Reftet 
Egykor a' ház rörténetból ki-gyúL --
v Jaj ég a' h á z l \ p fikólt az eggyik Reft* 
Felel a' máfika ; „ ki-bordat a3 Király 
Ha kelliink nékie! "„••.--• A'v harmadik, haraggal: 
• f , Hogy nem reftelt aV fiátok fzólni! „ — 
JJint ment-ki a> dolog? - J ^ iájrom Reft ott 
, i ' égett, . . ; • _ •••- •' 

0 be fok vat* még moít is íllyen reft* 
Ki áztat várja tsak feUtátott fzájjal 
Pogy sűltt galamb repüljön abba bé ! 

. ' ( 5 ) , " ; ' 

A' T O R M Á B A E S E T T F É R E G , ' 

Eggy tormához fzokott féregnek &' tormája 
, Utolsó fogytán volt. 

Azt látván eggy fzonifzéd, de máffal élő fér©gt 

Ki akkor éppen eggy diót martzongatott, 
Meg-kínálá hogy abból enne* 

Nem én.! nem én! felel amá$ 
,. Boffzankodó haraggal; / • ' ' • ' 
• $Jék$ra nem ]kell a5'te diód^ 

''" AZ';;. 
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- Az Ift n mentsen - meg , 
Én inkább még~Haloks de _ még fem rágok máft 

• Tormán- kívük 

E' fzók után indult mindjárt tormit ke
resni ' . ' 

9S mind addig tsúfzott máfzott. 
Míg végre újobban tormára'kaphatott* 
Akkor nagyot fóhajt 's így fzól: 
Tsak nints több, illyen jó "gyökér! •*-
Irínen fzoktuk azt már köz-fzóba' mondani: 
Szint ollyan mint a' torma-féreg. 

Ez a' letzke néktek, fzól, kik mindenkor 
, tsak a* régi 

Ö fzokáft dítséritek, 's minden 'jobbnak ellen
ség! 

Vagytok , mert a5 bal ítélet bennetek meg • rög.-* 

• zótt már; 
SS a' kakukkal azt tartjátok ti vagytok leg-fzebb 

madár* 
Sokjtzor látjátok mi jobb, sot fokfzor helybe® 

hagyjátok 
Azt a* jobbat, de mivel nem követtevTíagjr-

Apátok, 

• . ' A a 4 „ . «•• . % • "-
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így fzóltok: ez élet módja még Apámról ízal-
lőtt rám, 

>S mi bajom volt?.-deciért is lennék bölcsebb 
mint Apám? 

Ntfm verfengek: fokban illik az igaz hír 
Maradéknak 

Nagy Atyjoktiak nyomdokát ellnem hagyni:, 's 
-. fzent fzándéknak 

Tartom, ha azt tsak a' jóba* 's nem a' roffzba* 
követik; 

De ha Ők nieg-általkodva > a' mi jobb azt meg
vetik; 

Már e? Czem fzúró makattság, 's már nem dí-
tsérni való? 

Mert a' roűk mindég tsak roffz leífz ,' úgy a' jó 
ié mindég jó. 

GRÓF id. RÁDAY QEDEÖN* 

XL 
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B ÍJ S L A K Ö D Á S. 

Mit kínozott újra Lelkemet ' . .'• 
Bu)tog|tva tsúfolváti? 
\S mi kifztet örülni engemet 
Búm' fzünni parantsolván ? 

, Holott tsak az is elég kín nékem* 
Hogy van ízív, mellyet az én énekem 
Nem tehet a' búban ta'rsáyá', 
Szívemhez haíbnlóva-

Rofizat nem akarni fenkinek 
Tudom , köteles vagyok; 
Dq irigye vagyok, kedvinek 
Valakik ollyan Nagyok, 
Hogy minden fzomorú történetet 
Mint a' mi másképpen nem lehetett, 
'S mint fzokott *terhet, úgy vifelntk * 
Rá fem igen ügyelnek* 

Minden fzomorú körülöttem, 
fsak.ember tárfam örülif 
Ég-főld gy&zba rémlik előttem 

A a s Refz-
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Refzketés fogott körül; 
Végzéfim $ a' mellyek rettentenek f 

Mint nagy kő fejem felett függenek/ 
* Új új gyötrelemre kéfzítnek* 

Új-utéflfel rémítnekf 

Hogy vagytok vidám indúlátöST 
Hol ? hova költözteted 
Jertek elő ; a' mit firatok 
Hadd kérdezem tőletek; 
Mert fzívem hogy vérzik tsak azt érzi, 
$)e fzegényt' azt fem tudja: mi vérzi?,; 
•*S, a' közt, a* mi enyhít és ég$ts 

Kern tehet MilÖinbséget* 

A' boldogság5 te,tején ültem,, 
Szerentse,,. fijfe. voltam; .'• 
Mig még a' búban is Örültem 
A*, gonddal fem gondoltam, 

, A' fok jó miként vált fok roffzá? im! 
,^1-múltak fzerentséfebb óráim --
Oh l adj ama boldog Angyalom —" 
Nak, eggy órát firalopi! — 

Tégy eggy próbát boldog $®t$l vétem,-
„ Adjrmeg mindent kedvemről -̂  • 

•< ~. . . Ott 
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:S79 
Ott is , már előre képzelem 
Mi eük nehezemre* 
Mint a' ki a* méztol tsomört kapott; 
Irtózik ha édesbe harapott 3 

SziVetnnek is,így ellensége' 
Az öröm' édefsége* 

Hord-elŐ hát Füriáidat 
/ Te bánatok' Iftene!. 

Tsattogasd tüzes korbátsidat 
Hátamon Tiűphone! 
Ez talám kefervemen változtat; 
Oh nem; lám hifcen ez is irtóztat 
Egek! ki tud hát meg-kérlelniy 
Ki bajomra felelni I • ••. .-.'•.-'..... ' •• 

Senki fem; ez ügy van intézve, 
, Ügy akarják végzéfim » 
Hogy terhemet terhhel tetézve 

/ Le-nyomják fzenvedéfim ." -^ 
Addig jár ja. fzívemet a' méreg,' 
'S mind beljebb fúrja magát a' féreg * 
M/g örök el-fzendereáéfem 

,. : Meg-ízitateti érzéfem,' • 

De 
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De lehet é Illy tsiidálatos 
Neme is a' Halálnak, 
Hogy a' vér 's fzív y eggy xitálatos % 

Méreg táskává válnak ? 
*S a' lelket gyötörvén míg érz*ek/ 
Mikor már érzéfeik nintsenek$ 

Rettenetes útra kéfzítik, 
Ki - menni kénfzeratik* 

Szöntefsd Lelkem ! a' keferveket * 
Légy Ura Te-magadnak, 
Felejtsd a'réiníto képeket 
Kiket érzéfídadnak; 
Hogy mikor itt hagyod J?ör teft^det, 
Ez a* vád ne gyötörjön tégedet, 
Hogy fzolgádnak nem párantsoltál / 

' *5. e* tömfötzben rab voltál, — 

. ': - v : H O R V Á T H , 

' ; :. "** 

. , mmémmmmmmmmm w+m*mmmmm \m> i W „ l W l 

XIL ' 
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XII 
S-.Z É P R Ó S l 

A' Virgilius Álexiséaek fzabad követéfe^ 
vagy vinkább meg-magyarofitáf$. 

É
gette Demetert fzép Röfi fzerelme: de mint 

hogy 
Már az másnak alakja vala? nem volt mibe5 

bízzo®: " . 
Szüntelen'a' terep ély bík»fák sűrűibe' bujkált 
Tsak egyedül: '& ottan a' forráfos ligetek kost 
A' hegyek Öbleiben ekként öntéJd panaűzát: 

Oh könyörűletlen Lyányzó, tsak femmibe 
hajtod 

Verfeimet ? 's nem Czánfz ? végtére • is halnia 
kífztetfz S 

Nézzd, már a' barom-is keres árnyékot ha J ta
lálhat ; 

Még a' zöld gyék-is el-bújik a' tovifek közt; 
!$ Margit-is a' melegen .el- aléltt fáradtt Ara* 

toknak : 
Tor már fgghagymit étkékhm öfev® köménnyel: 

""" fi* 
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Én pedig ez sízonyö déli hőségbe* nyomozlak, 
*S hallgatom a* mezei prütskök mint tsörgenek' 

.\ eggyütt . •; .".. 

•,'VallyoH netft'Vala.é nékem jobb tiírm M* 
t á g j á t • ' • • • . . " ' " • ; -

' *S büízke keménységét. Ilonának ? nem de Do-
'. rottyát ; ' ' " :* 

Ó noha naptól sültt, noha tejnél vagy te fe-
.. * ;--: .-'• " jérebb ?"-*-." ]"" '•"• * •'•" „. 

Ó gyönyörű Lyányzó $ magadat fzínedbe m 
, : ': V':-- '' hidd^l! • • 
Liliomid le ízedi az idő $ *s maradói .tsups 

1 Mvói : '.;;•'•',_' * 

• Nínts bSt«8tti ügy ljítöm, nem kérded azon-, 
•ba' ki legyek?' •••' ._ . / 

. JMÍelly'gazdag ,nyájból, 's bő plntzém melly tele-
' _ S •••'. vtéjjel? . ' '"', » 

E*" terepély' hegyeket máffzák juhaim \ ezerfcnként 
.'S'iiem;fogy-el-|ia;*tiJ [té'i nálam fem nyárba"; 

k / . 'í¥ télbe*;- ' .»• 
Éaekea is. vagyok én; de_leg-ínkább Zrínyi ke-

.:,'.• íetve"$ , . • '•'... 
Énekeit dallom, a* melly eket a9 Drávánál 
Irt î anljaft..,.axQaz< hozzád feneségbe*. hafonláj; ; ! 

'' ?s 
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, « ^ = 5 = a - "_ 383,: 
'S minden tigrisnél konyÖriHetlenbb Violának. 

i Ofztán nenr. vagyok én otsmány is ; _ tsak mi-
napában - ;. 

Nézem a' Balatonba*,magam-., 's-h* nem tsal# 
j képpen, ; '• , 
j Bírósagod alatt fem félek fzép DiemeftŐL] 

Oh bár tsatk eggyfzer próbálnád, mejly 
gyönyörűség 

Volna velem 5 xrrezei alatsöny kunyhókba* la
kozni 

! 'S fzarvaíbkat lőni \ '$ zöld paftra vezéríéní 
f nyájat! • 

A? Ügetek közt ott Pánt áípba* (követni ta
nulnád* .*"." 

Pán fzerkefzte leg-elsőben t$bb. sípokat öfzve,, 
Pán vifeli gondját juhainknak- *s Páfztoraitiknak* 

í Óh te is a' síptól ne kéméljed aja&otskád, 
1 ]yjjt iieiti/ adna ma is-- Albert ha sípra tanít

nám? 
j Van ugyan-is nékem hét nádból Öfzve-ragafztott • 

Sípom, mellyet adott Kelemen,. rs így fzóla 
halála 

Óráján: Nálad vagyon ez moft máfgdikánáL 
így fzólótt Kelemen • irigy lé balgatag Albert. < 
E5 mellett két fzip özetskát íogtam kz erdőn. 

';, ;« „ ' / .. • Eggy . 
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Eggy firatágv. völgyben , *$ akarám fiz&nodra 
nevelni :' 

Hatoknak moft is tarkás még fzore fejérrel, 
'S két juhnak a' tölgyét fonnyafztják Ők ki na

ponként. 
Kéreti már régen Margit 's el-is vifzi Margit 
Mert látom büdösök nálad minden adoniányim* 

Oh! jövel <5h gyönyörű .Lyányzó: néked 
feregeflúl 

lm vifzik a? Lyinykák jól fel-tőltött kofarakban 
A* fok liliomot, kik-közt a' fzebbike Judith 
Sárgáló violát, 's tellyes pipatsot magafzaggat, 
Mellyhez köt narcift, Íc5t illatozó tubanrósát : 
Szedd majoránnát - is , *s több fzagló füveket 
- ' ' öfzve, ' :' 
% ha valamelly halaványbb áüipánnyal tóldja-ki „, 

, fzínét.. 
Eb pedig a' fákon válafztva fzedék piros almát. 
Lefzen gefztenye i s , ez előtt Ilonám tsemegéje, 
Szilva fe* fog hibázni , 9$- ezen Körtvély fem 

utolsó. 
Tégedet is myrtus, 's te veled 'egyetembe* bo-

roftyánt 
feaggat®k: illatotok nyájaffabb Öfzve-vegyülve^ 

'• Pufa*. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



Bufetai vagy Demeter í adományod • meg
veti Ráfi 

jÉs hü ajáüdékkai kell győzni, ki győzi - meg * 
Ambrüft 

lm" magamat rontom nyomorúítt tsak í aá áfza* 
ki ízéi fem 

Pufztítá legelő páftom mág így ki virágból; 
Míg fzedetém a' vad-kanok is mind Üfzve* za

varták 
Szép forráfaimat: kit fttfz öh! oftöba* kítftttfis? 
lm az Illeliek i& lakták régeriteü az Erdőt, 
Lakta Patis maga-is: Paliás hadd tartsa ráagi* 

nak 
Ko-falaít; nékünk legyenek kedveíFek az erdők* 

Kergeti a* farkaft aíá Órofzláii j a* pedig 
^ ismét . 

. Kergeti a' ketskét i a' íiyaíátik ketske vífzdntág 
A.' ki virágzott galyt (a) ketefi *s a* gyenge 

zanőtöt; 
Én Demeter Ráfit i kit-kit vezet a4 riiagá kéiiyje. 

ííézd j nézd tulkaid is az ekéket már ha
za hozták 

*-..... •••.-.•• i — — - _ „ mm,n fc—„ ; - .„ . ,:..,.s„.;,.,.^.„t„„,i„.„.j, l„,. .„„—.„, -

(a) Tudnillikj a' virágokat, 

ÍL Köteté 3 b . A -

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



A' naj) is árnyékát jóvaí hofízabra botsátja ? 

Még is ar Szerelém engem lángokba lobogtat* 
Szüntelenül: de határt vallyon ki fzab a' Csere

lemnek 
O Demeter! Demeter! hogy hogy vefztéd efzed 

lm reftl még moft is metfzetlenek a* kalibádnál 
Veffzei fzőiodnek: mozdíts kérle'k valamitskét 
Dolgaidon, leg- alább kösd kákád Öfzve ízU 

rqnnyai 
Kapfe még fzebb fzeretotyha Személyed Rófi 

tsömörli.v*} 

GRÓF Xd* RÁDAY GEDEON. 

'XIII. :y 

» • • • ' ' " • " ' " " • • ! ' ' • ' » — j ' * " • " • »""•'•» " '•••••• • • " " " • . • - ' • - ' . 1 1 1 . . . — , , . , • „ . 

*) A* már tó-adott két Ecclogákon kívül 
még három Eeclogája van Virgiliusnak így meg^ 
magyarosítva általam, úgymint; Dic mihi pa~ 
woeta '— Pajlorum Mufam, és Si celidcs Mufce 
jnelly utolsó egéfzen MáuiA TnERESiánkra 

. van alkalmaztatva, valamint a* többiben is v$n ' 
emlékezet Róla* minthogy mindenikét még éle
tében írtam* 
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: K É T V É N U S , 
'$ KŰLÖMBŐZŐ KÉT/ FIJOK. 

{7 ét Vénuft tartott hajdan a* Pvégt-idÖség* 
&^1 Mennyeinek Mvták a* feebbet, 's volt fit 

, • ennek 
A' Szeretet, a* fzent Szeretet, melly eggyüve 

forrafzt 
Két egyenes fzívet9 mikor a* ízépek féregéből 
Válafztat valamelly Leánykát Ház - Díiznek 

örökref 
'S Leikeiket egynek olvafztván mennyei tűzzel, 
Eggy fzír, 's'eggy akaratÉ léfzen tsak e* gyö-

5 •' nyörü Pár* 

A* máfik Yénus fem vcíit rút képre; de 
rút vŐlt ,:; ' 

ErkÖltsre, 's minden fesléttségekbe merülő, 
'S fértelmefséggel tellyes: a* Fattya is éppen 
Szint ©Uyan valamint maga p ; Hívjuk^ Szere-

! .. lemnek f" 
\ l < • ". :Bb\* , . ': "Mi. \ 
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Mi Magyarok magyarúk *s ev névbe külömböz„ 
amattál : 

E' fzanafzétt lődöz, tzél nélkül a* mibe 
botlik, 

'S nem néz íemmire i s , > tsak tölthefíe heve 
kedvét, • % 

A' fzép 's rút mind eggy> tsak tölthefíe heve. 
kedvét: 

E\ tett fok derekas Ifjat jóbúl ki-kapóvá,. 
E* tett fok tifztes AíTzooyt kurvának idővel; 
A* nyálátik Jupitert e' változtatta bikává; 
'S buja Paűphaet ez zárattatta (tehénbe, 
Hallgafs fzüz Múzsám JJT örökös leplekbe fe-

dezd-el 
Ez ifzonyuságot, 's tobbfzör ne hozz illyet 

:> ' : „' elo, is. 

Oh boldog! boldog! ki tudod Js példákba 
tanultad, 

A ' fzer etet f , '$ fzerelem egymáftól mikbe kü~ 
lőmböz y 

?S a' hív fxeretetet válaíztottad Vezetődnek* 

Oh!. de bezeg vagyon é már moft illy em> 
* téri Nem még? 

- Mi 
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Mi Magyarok voltunk hajdant iHyfck: fs mi jiflfe 
veztuk. ''. „ 

(IVIellyről más Nemzet sem*tód ( a ) ) két névvel 
az Ámort, 

*S azzal, hogy fokban külonözzenek azt ki«je-
5 - lenténk , 

Ah uralom J édes Eleinktől melly tova fajzánk* 
Már a* moftaniak mind kettőt öfzve*zavarták, 
3S a' fzent Szeretetet, a' mosdatlan Szerelemmel 
Majd tsak nem eggyé tették: Iften miket ér-

tün^! > > 

. "V'V.•••,•• * * ": .' ; A. I 

flta 

fib 3 XIV, 

; (a) A', Magyaron kívül, eggy Nemzet fem 
feplöiáböztetirineg, a' Szeretetet ?/ Szerelemtől* 

, ' • • ' • . • ' . ' - • : / • • ' . , . , . . . . - ^ • ' " • * ' 
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Fiancéfco de Lenieiie után* 

P .Ryöif» Ö-'melly gyony&rü almát hagyfz láí^ 
jiom, Ámor! Kitol kaptad azt? 

Ámor. Az Anyámtól, Ő pedig eggy Juháfztól 
kapta az'*Idái erdőkben, azért hogy 

1 ° mas Ifteneket ^ fzépégeii íévo ve* 
télkedésben meg-elŐzott. 

Pfyyllis. Igeur̂  igen fzép alma I 
jíwor. Néked ajándékozom, 
fftyttis* De mit fog Vémis mondani* ha eít a* 

izép ajándékot el-vefzera? Né% né* 
éppen mofi jön, 

Imm Szaporán 3 dngd~el« 
PhyUis* A ' kebelembe dugom 3 hogy a' fzfvem-

• hez közel' legyen* 
Wmnsi *S megint rád akadtad, Ámor ? Felelj f 

•hol az arany/almám? 
• ámm Nem: tudómé 

:,:••. ' . •'*• y®®uj , • 
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m 39* 
Vénusz Nem, nem, ne tagadd\ tudom én hogy 

nálad van, v \ 
Ámor* Haljak-meg ha nálam van. 
Venus* Ne! (pofon üti) 
Phyllis* Jaj nékem ! mit tfinálfz ? 
Venus, Ne még eggyet (úme> pofon üti) 
Ámor* Ahi ,* ahi 1 
Phyllis* Ah Veniis ne bántsd kérlek 1 lm itt 

az almád. •. ... 
Venus* Ki adta azt néked ? > 
Phylíis* Éppen az elébb adta nékem Amoiv * 
Venus* He r te hazngotska! de mond-meg miért -

adtad néki? 's tőlem lopni-el! fzőlj „ 
ne sírj',: mdnd-meg. -

Amw* Azért, hogy nékem Phyllis fzebbnek láfr* 
Izik, mint Te. 

Venus* 3S még azt kell*hallanom, hogy eggy 
halandó fzépség fzebb nálamnál? Phyl« 
lis fzebb mint én ? mond-meg, miért 
tfólna Ő fzebb , mint én? 

• • • • • . - . ' . ' • • , • -

Arnm* Azt meg -nem' mondom 3 
Venus* Mond-ki, mitől félfz ? 
Am$r* A* pofon tsapáftdL 
Venus* Mond-ki} ne félj j miért nem látfzom 

ajly ízépnek mint Ő? 

v ; Bb 4 , Amm 
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îw-crr. "Nem a&arfcáttv• •/• * 
Venus, Végezd ízaporán . * vagy,—•*-.' 
imOtv Te vagy olly £?ép mint Ő; ds mát 

annak rég aa?* ideje t hogy fV íiéjj 
• V * g y - - • " ' ;..', •-':} - -

- .: WáNKAf VITÉ£/ 

^ ^ . • ^ y p B ^ i ^ ^ 
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AZ ÉN KÍVÁNSÁGOM. 
Anacreonnak 15d.il: Dala* 

Gígesre fcmmi gondom 5 

Leg-Jdntsefebb Királyra! 
. Bennem íe femmi vágyás' 

§em Urakra nints ingy$égt 

Nekem kenetre gondom 3 . -
- Hogy a?; fzakállam Öntse* 

Nekem ma Rózfa gondom, 
tíogy az fejem kerítse. 
FŐ gondom a? M« nékem f 

" • A* holnapot ki tudja.9 
A* míg tehát napod fzép 
Játékot űzz, igyál bort 5 

Bacchusnak azzal áldozz. 
Ne talám jon'eggy betegség 
*S többafr nem ^ngsd Innod* 

BbV-% XVL 
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394 

, ... XVI. 
VIZ, SZEL, BETS ÜLÉT. 

Eggy Mefe. 

Még gyermek létemben haliam e' Csép mesét; 
Egykor a' Viz , 's a" Szél, 's a' Be-

' - - . . • ; t s u i e t . ; • - . • . , . - ' ' • . . . . . ' • ' . . . ; 

Biíjokáft kezeltek játfzani* 

Elsőben is elfojt a* Viz; 
Be tsak hamar reá akadtanak 
A' méllyebb völgyek közt.* 

El-bújt ofztán a* Szél; 
De őíet fem kellett igen foka keresni,..' 
Mert meg-lejék ághegy tetők ormán. 

Már a* bújás fok volt a" Betsületefí^ 
De' Ő elébb ? 

• llly" fzókkál Yzdllítá Játékos fcáifaít <' . 
/ Halljátok-m^g;: Ha egyfzer én el-tbűjok 
•• Engem fenki többé fehol fel nem talál.-'' 

\ " • ' > • . : : : • . ' • ' . ' . : >.' , E b b ő l 
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Ebből folys illy tanúság* 
treg-féltŐbb kints a' Betsfilet; 
Ha egyfzer azt el-vefzted^ 
Mindent el-vieiztettéU 

GRÓF 14 RÁDAY GEDEON. 

XVII. 
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XVÍÍ. 

ÍD JEGÉN SZÉPSÉG. 

Vegyed 9 Tigyed , te Szemtelen ! lakírozott 
pofádat! 

Vakold magad', ?s kenotseid' képedre pátsma- ' 
goljad! 

Veres hajad porozd*be jól, *s borítsd-be nagy 
fzitáddal; 

Ne hogy, ha tám tüzet vetend % Szomíiédódat 
ki-gyúlytsa. *) 

* Hos-

*) Ki+gytöytw * & helyet t : B~ gyújts®* így 
javaslotta ugyan ez a* Grammaticufimk a' Komá
romi Tárf aknák hogy Gyűjtemény eht Gyulytemé-' 
nyénelt írják, minthogy az é* gyökértől i>-gy$-
Uky jön. ítéletem fzerént hibáfan; mert a' gyi* 
lohol, nem gyulyUmény, hanem gyűkmény jön ; 
ügy éppen mint V Gyűjtemény ettől a* gyikár-
tol gfűjtöh — A' Komáromi Táríak kenteié
nek valának a' Gyulytményt Gyűjteménnyé változ-
• tatni 5 mert azt FÖLDI után és Ó utánnok Gfüly* 
tm&n$n& fenki• fetn" olvafta*. •'.(Kazinczy) 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 757.164 



tmavsm&&®8R 
39? 

Hcffzü nyakad takarja gyöngy, "mikéüt üveg 
ragyogjon * 

Ki - mángorolva homlokod > felyembe talpig 61* 
tozz. 

Te tűrhetetlen illatod fedezzd fzagos vizekkel y" 
Mellyed fefzítsd, fovány farod' nevelje nagy 

far-abronts. 
Miért, erőlteted magad., hogy a' mi Hints mu-

/ " taííad?' - • : . " 
Mi iíifena" íbk kenőtseid?'s vakolgatáfaidnak? 
Mi haföna fok le-tsorgatott fzagoskodó vized

nek? '\ \ . ' - ',/" ., « ; -• 
Se' tettetett fzemoldököd, fe* csrminod, fe 

gyöngyöd 
Sem érteked7 felyúl-haladttruházatod nem illik 
Euházzd magadta J^engalát, feredj ízagos vi-

- t zekbenr " ..j.. -,..v. 
Aranyba ? gyöngybe fikzd magad,: fzép az, 

de nem te vagy fzép* 
Sem a* mi nints Wagadnak azt nem adhatod-

meg ezzel, 
Sem a? mi van, de nem derék7 el-kem feded 

hibáit, ' 
Fa kég maradfzj ha eWetedg Vtsaka* vagy -a*.' 

. • ki voltál, . 
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Rút .a*' mf tát ezekkel is* Szép a* mi ízép 
' tsak űgy is .'• •. •.. :. 

Ha fjfceWfefett iieá ékesül* Báríbny nyereg fza~ 
' maron ' . „ • • •' 

Az 'éktelen' tgíaosgatás. • > - Kerek beízéd 's 
'V - •. i g á á ízó. , , •;'. • ....;'.'•• 

Hijíb* ferdik a' -Rigd t Bem leffis belőle Hat-
;••':•' / " ' : - t e : ' v ; ' ' , ; ;>- , / : •:,-'.>..; ' •'• 

: U F.ŐL.DX; 

XVIIL 
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itm. 
ERKQLTSI TÖRVÉNYEK. 

Szerefíed az Ifténtvmint leg-fobb Alkotót, 
Az egéfz Világnak önként léteit adót; 

Életedben néki híven imádkozzál, 
Rajta kívül másnak foha ne áldozzál. 

A* jó-tételekben gyors 's fzorgalmatos légy; 
Vigyázz hogy foha*í$ femmi roffzat ne tégy. 

A3 Jóságot betsúld tsak önnön-magáért; 
Utálj minden rátát maga rútságáért* 

jutalom '$ félelem bűn* következeié 
*S az ártatlanságnak lett le-vetkezéfe: 

Ha tsak azért vagy jó, hpgy büntetéftol félfz., ' 
Ugy már tsak magadnak, *s nem az Ifteíi-

nek élfz* 
A' Jóság magában már elég jutalom 9 

Mert a' végző vége örökös nyugalom, 
A* félelem fzolgák, 's nem fiak vezére 

Ez bilints, nem illő Szabadok kezére, 
Boldog ki Ifíenét fzeretve tifzteji, 

j (Szabad fzíve jroffz helytt mert jóval van 
'i • ' tefii •' 
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, " Igazán ÍÖeni tifzteietét a* téíz ^ - i 
Kiben. tsak JÓc venni törekedik az éfz* 

Az emberi Nyelvek bár.,mint befzéljenek* 
Ne gondolj azokkaly jót* vágy toffzt véí* 

jenek 
Felőled t nem az az ember élte* fava.j 

, Nem az e* Világnak .valóságos; java* 
Dolgaid mert folytasd ámbár vígyázáfFal ^ , 

Kötelefsegedben ne élj hibázáfíal, 
Sokfzor még is érhet a* jó helyett roffz hxV, 

Mert a* bársonyra-is.rá tsegpenl^et a' zsír* 
Kórmányja éltednek az Ifién' félelme 

Lévén, melletted leííz mindég fzent védelme, 
Mert a' ki reményjét 6 b^nne helyhezti * 

Végső fzerentséjét főta el-nem vefztL 
Őrizd inkább Lelked világi nevednél -

Ez lcg-fcitőbb lüntsed lévén mindenednél; 
Olly tintán tartsad azt i hogy ha vifízarkéri , 

r . Az , a* ki adta volt Menny legyen a' béri. 
Sfok emberek között .élvén é világot, 

Tövis-kóró közzé ne-hintsd a' virágot/ : 

Ne vattáéi íenkinek; de abban fzemes légy 
Szoros barátsági ködlft hogy kivel tégy. 

Illendően becsüld a* jókat*', '5 fzereíFed % 

Sajnáld az ügyetlen gyengét* *s meg ne-
reffed ; . • • ' . 

Meg-
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Meg-űtálni embert, embernek nem lehet, 
Szánja Sorsát, ha más jót véle nem tehet, 

Mert vedd gondolára, ' 9s fzálljál a' ízívedbet* 
Másnál ha elmésb vagy ; a' te értékedbe* 

Volt é helyheztetve hogy ollyanná lettél ? 
, Ingyen kegyelemből a' ki mindent vettéL 

Előre nézz, 's vigyázz, midőn nagyobbakkal ",' 
Befzélfz; fzólj elméfen hozzád hafonlók* 

, k a i - ; : . . " • . : • • • : 

Egyenes hűséget vífelj barátodhoz, 
'S íkelídséget kitsiny'i nagyhoz * '$ nyo» 

mattakhoz. 
Saját Királyodat V földed' fejedelmét, 

Mint kedves Hazádnak eggyik fo védelmét 
Tifzteljed, 's fzerefíed fedhetetlen fzívvel* 

Hazafihoz illő indulattal,: hívvel, 
El-aléltt nyomorgó, 'sínlo fzegényeket f 

Mint te fajátidat fegítsed ezeket, 
Tsak magadért éppen ne légy teremtetve, 

Éljen mis is % tőled elevenítetve* . 
Kettős ízívet ne tarts fzínefség nélkül élj , 

A' fzínes baráttól mint a* bűntől úgy félj, 
A* fzád megi-eggyezS légyen a" fzíveddel 

Szavaidat foha ne-pótold hiteddel, 
El-kerűld fzemefen az ollyan helyeket 

Remitőuekneks hívnak a* mellyeket,. 
IL Kötet, C c • Sok 
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Sok ártatlan Lelkek kik miatt vefztek jnár 
Ottaa mulatozni következhető kár. 

Légyen eggy fa gondod földi fzegényekre9 

Náladnál nyomottabb forsú emberekre,, 
Boldogítsad Őket minden javaiddal, 

'S ne keíerítsed-meg sértő fzavaiddal. 
Ez mindenik neked Atyádfia 's Véred, 

Teítvéred, 's barátod: ha annak esméred* 
Esmérd annak, érte örök jutalom ér , 

Mulandó az tőled , a* miből ö réfzt kér* 
Te hozzád be-térő útazot 's idegent 

TJKs baráti fzívvel, tégy véle jót mindent* 
Házadnál olly bétsben légyen Ő fzemélye, 

Idegen helyt lenni magát hogy ne-vélje, 
tEl-kesrülj zűrzavart, *s háborúságokat, 

Mint hozzád nem illő aJatsonyságokat 
A' józan elmével ezek ellenkeznek, 
-. *S Eggy jól-reíideltt fzívbe foha nem fér-

kéznek. ; 

Kerülj minden józan elmét rontó férget 
Mint elmét ejpefzto, V Lelket vefztő mér-

get, 
Ne igyekezz l$nni foha máit boflzantó» 

Atyafi *s baráti köteleket bontó. 
Rendeld fzolgaidnak Sorsát tűrhetővé, 

, Köfzondhogy őtiéd, Bem te vagy-az övé; 
.. A*-
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A* fzomorú efet okozta ezeket,. 
Emberek fzolgálják hogy az embereket* 

Neked ha hogy Lyányod, avagy fiad léfzen^ 
A' bolts Iften azok Atyjókká ha télben, 

Örülj; de refzkesd is e' kotelefséget 
Mint nagy fzámadásra vonfzó kezefséget, 

Dolog a' Lyányokat 's fiakat nevelni, 
Ember-korra gyenge-vóltofcból emelni, 

Addig pedig Atyjok a'fzám-adó ízolga, 
Ki ha nem "jól fzámol, nehéz lefz a' dolga* 

Igyekezz azért hát hogy jól nevelhefíed 
Magzatid, példáddal jóra vezérlheffed* 

Kérjed mind fzüntelen az Iften' kegyelmét 
Neked is Nékik is adja fzent Segelmét* 

Elsőben is rendbe jóba fzedjed fzívét, 
Hogy belé ne lője a' bűn maga' ívét* 

Az elme gyakorlás, /s tefi* rendbe £zedéfes 

A' nevelés máfod' renti következéig 
Inkább oktasd Őket a' jó-fzívűségre s 

Mint világi egyéb más minémiíségre 9 

Kik Lélek kárával teftet ékesítnek. 
Mind Teftet, mind Lelket veízítni fegítnek* 

Apróbb idejekben RETTEGVE féljenek, *) 
Ifjúságokban félve fzereffenek: 

Cc 2, Em« 

*) RsT'jrRavE, de mikénti 
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Ember korra kelvén a' végsfi vénségig ^ » 

Félve fzerefíeüek > 's tifzteljenek, végigc 

Kisded idejékben azért Melletek légy, -
Ifiú korokban Atyai nevet végy: 

Emberek ha lefznek , légy Atyjok , 's baritok s 

> Úgy mind rajok d mind rád, áldis fzáll, 
nem átok* 

Sorsodon 'tie törődj•,. bÍ2.d azt Iftenedre , 
A' ki híven vígyáz"%eád 's •mindenedre*1 

Akarmelly történet ér, bátor fzívvel Jegy > 
Ártatlanságodban erőt, 's biztatáft végy, '•.' 

Sok bajt fopánk©dva vifelni még toűzabb, 
Sokr gyötrelem eggynek rövid, másnak ho&« 

fzabb, 
A* bátor, *s fzeiivediii-tiídó vidám elme; 

Sokat el-gyoz, a' melly másnak vefzedelme* 
EPAMINONDAS. *) 

XIX, v J., 

*) Eggy Barátja az eát írtt Confiliátitisnak, 
Ji-tÖrlötte igaz nevét kéz-ífáfbm alól, *$ ezt &* 
Nevet írta alá. Engedtem kívánságának, 's meg* 
hagytam ésmetretlénébb nevét. — Hogy a* Vefs 
fok efztendőkkel íródott ez-elott, ast kiki lát
hatja; világban mutatja ázt a' Stoicuű Princi-
piumoknak a' nem Stoícufiakkal való öfzve-za« 
varáfa, : /, . '. SZÉPHALMI, • 
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XIX. 
H A L O T T L D A L 

Ember mi vagy 
Nézd, 's békét hagyj'-
Itt a* fenn-lié] ázásnak; 

Mert akar kik legyünk,' 
Tsak hamar el-m egy ünk,, 

?S helyet tűnálunk másnak. 

Nagy Rend ? érdem 7 

Itt azt kérdem 
/ Millyen:';elsőséggel Tbír?.^ ' ( 

Holott Királyokat 
'S fzegény koldúfokat 

Egyenlőkké teík eggy sír 

Nagy Sándorok 1 
Kevély Porok! 

Kik több világot kértek, 
Fényes vétketekkei 
Hogy férheffetek-el! 

Kis sírban is el~fértek 

Cc 3 • Meg.. 
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Meg kell fzünmiaky 
El - kell tűnnünk 

E' Világ Piatzáról 
Halál gyógyító írt , 
Még eggy Orvos fem írt, 

Eggy Patika fem árúi 

L. ©RÖF TELEKí JÓZSEF. 

XX. 
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A* L A N T. 

ANACREONNAK 1 DALA. 

Akarám az Atrídákat, 
Akarám befzéllni Cadmuft••; 

De lantomon a' húrok 
Zengnek tsupán Szerelmet. 
Uj húrt rakék, minap $ fel ? 

Es lantot is tserélék. 
Hogy Hercules tsatáit 
Enekleném, de lantom 
2eng ellenem *) Szerelmet 
Vitézek, Iften immár 
Hozzátok 1 ímhol e* lant 
Dalol tsupán Szerelmet* 

F Ö L D I , 

C c 4 XXL 

*) Afl«pomm Azt tefzi, a' mit a* mai Muficű--
fok accompagnirozn^tidk neveznek; az az, Ana-
creGn maga Herculeft magafztalta a' Vacak által; 
de a' Vocalét accompagnirozd Lant tsak* Éröfzroí 
zengett. (Kazinczy) ' 
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AZ ^ S S Z O N t O K . ; , 
A N Á C RE 0 N N A K Ildik DA L A* 

Szarvakkal "áld Bikákat 
Az Ég ; Lovat körömmel, 

Nyulat febes futáfTal ; 
Fogakkal áld Orofzlánt* 
Ufzáft adott Halaknak. 
Madaraknak ád repüléft ; 
A* Férjfiaknak elmét. *) ++ { 

„Nem adott az Affzonyoknak ? .3f 

Adott; de a;z mi ? — Szépség !• 
mMinden paizs helyett van, 
Mind dárda, nyil helyett ez I 
Még-győz vafat, 's akár melly 
Tüzet ha fzép az Affzotoy. 

' ' F Ó L Ö l 

*) <$$Qvyu&, Nem elm^t (ingenium) hanem ; 

mkáhb efzet* mély értelmet, mély által - értéit. I 
$ Kazinczy) | 

b 
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