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H a  valamelly Képíró emberi főhöz akarna 
Lónyakat adni, ’s különb színű tollákkal ázőszve- 

Hordott ’s tett tagokat megrákná r hogy mi felölről 
Szép aszszony, rútiíl feketült hal légyen alólról t ; 
Ezt néVfetáá̂ -néiWiil tndaátah e- nézni barátim ? 1

Hidgyétek, P iró k ! e’ képnek'mása valóban , i 
Ollyan könyv, mellyben, mint a! beteg álmai, fordúlt 
’S zagy vált gondolatok háborgnakelannyira, hogy sem 
Fő , sem láb bizonyos formára nem Hihetik öszye* 
Képíró, ’í  Költő tehetett mindenkor,akármit.

. Tudgyuk, ’aene szabadságot kérünk is , adunk is*v c4 
Még. se szabad vadon állatot öszVe igázni szelíddel, 
Sem Jnhval tigrist, kígyót kapcsolni madárral,.
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Néha sokat ’s nagyot ígérő kezdethez adatnak 
Bársony foltocskák ragyogó szépségnek okáért;
Berke Diánának ’s oltára leíratik , a’ szép 
Kegyjelet, a* szaladó Rhénus zöld réten. Ezeknek 
Nem vala most helyek itt. Tudnál rajzolni talámtán 
Cziprust i s ; minek ez , ha hajótörtének utána 
Megmenik a’ vésznek közepette reménytelen ember,
A’ ki magát teveled pénzéért festeti ? Korsó 
Kezdett lenni, ’s( korong forgásira bögre megyeri ki? 
Bégyen, akármi az, egy ’s egyféle csak, a* mibe kezdesz.

Mi Költők csak nem mind, oh atya ’s ti* jeles ifjak! 
Megcsalatunk a’ jó képétöL Énnekem írni 
Vanikedvem röviden, de homályossá leszek* Egy má# 
Csinosan írni ak«ur, de erő nincs benne fs hatóság* 
Némelly fellqpgógj^knghoz.^zd , ’s fe ld a g a d tja  is id  
Színén mása, ki nagyon vigyáz, ’s fél mélyre hajózni® 
E z, ki csudálatosán kívánta lefesteni tárgyát,
Delfint erdőnek, vad kaiil tengernek eresztett.

?£gy hibá másta-vezet tudomány ’s ész gyámola nélkQL

Emilius mellett egy Míves rézre kim etszi'
A* vékony , hajszáit és a9 természeti körmöt;
Abba sterentsétlen, hogy egészt készíteni nem tud*. * 
Én ehhez, magamat valamelly munkára'há szánni
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Mernem, szintén ügy nem akarnék lenni hásopló ,
Mint -nincsen kedvem rút orral járni alá ’s fel,

fekete szememet ’s hajamat mindenki dicsérje,
t

I
író ! olly tárgyat válaszsz, a* miilyen erődhöz 

Illik^ 9a lásd, mit b it , mit nem bír vállad el; a* k it 
M k tehet, ágy választ; szépen kifejezheti tárgyat, 
Egyszersmind a1 rend jő lészen benne S világos.
Jó és kellemeter leszen a* rend, vélem, imigyen:, 
Hogy most, a* mit csak most szükség mondani, mondgya, 
A* többit pedig elhallgatván hagygya kr mostan.

•
A’ szókat szemesen válaszsza ki: ebbe szeressen, - 

Áztat vesse meg, a’ ki poémát szerzeni készült,
Nem szólsz köz népként, ha okos kapqcs által az ismert
Szó újjá tetetik; ha taJám-ógy hozza m agával.........
A’ szükség, hogy az új dolgoknak kell nevet adnod,
Uj szót, a’ meilyet nem hallott régi Cetégus\ ......
Költs, de szemérmetesen végy erre hatalmat. Az Áj és 
Mostani-szók meg fognák tetszeni, hogyha görögfedi 
Kis hajlítással származnak. H át, mire joét Vett 
Caecilius ’s Pfáütus Rómától, nem vehet arra 1 
Virgilius ’s Váfíus ? mit irígykedel elleném egy kéé 
Szóért? tudva vagyon, hogy iellyesb jfcámra ♦Sietnék 
A’ neveket, Kátd-és Ennius újakat-adtak ,
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A’ nyelvünkbe; Szabad volt, és mindenha szabad les* 
Új szót, mint új pénzt felhozni, de mostani jegygyei.

Mint erdőn levelek változnak mindenik őszkor, 
Múlnak régik aláhallván: úgy vesznek az ó s2ók 
’S kedvesek, ifjúkként, a’ most születettek előttünk. 
Mindnyájan múlunk, múlik munkánk is ; Amaz rév* 
Melly most északnak vészét eltiltya hajóktól,
Felséges, nagy munka! Amaz, csak hasztalan álló,
Es ezelőtt evezőkre való tó , mtelly az ekének 
Terhét érezi, ’s táplálgat több népet; Amaz v íz ,
Melly eddig kárral folyt szántó földre, vetésre,
Most jobb útra tanúit, ’s egyebek mind, mind oda lesznek % 

Nem hogy az Igéknek böcse ’s méltósága lehetne 
Állandó. Sok már elavult szó újra feléledj 
Es sokat, ámbátor jó most, ha akarja kiveszthet 
A’ nyelvbéli szokás, mellynek fő jussa rs hatalma 
Van más ’s más regulát és törvényt szabni beszédre.

t
Miilyen verssel kell bús harczokat írni, ’s Királyok 

’S Hősök tetteiket, régen kimutatta Homérus.
Két nem egyenlő vers egymáshoz kötve először 
Jajt zengett, azután kezdett vígságot is írni.
Még is ezen gyengéd Alagyát ki találta fel., arról 
Pörl a’ grammatikus sereg, és régolta, hiába.

&



7

Arkilokusnak adott, mint fegyvert, ön dühe jámbast* 
E* lábat felvette papucs, felvette saekernyej 
Rajta beszélgetvén a’ Játszó hailatik a’ nép 
Nagy zaja közt; a7 tárgyra tehát alkalmatos e* vers. 
Músa parancsából lantos vers hangzati zengnék 
Isteneket, fö embereket, ’s nagy Olimpia síkján 
Nyertes bajnoköt ég paripát ; a’ nyugtalan ifjak ̂
A* szabadon ’s bátran borozók is lanton enyelgnek*

* En, ki ezen Nemeit *s sokféle tulajdonit a’ vers - 
Szerzésnek nem iparkodtam kjtanúlni, mi okból 
Óhajtok költői nevet? mi bolond vagyok, a' ki 
Csak buta szégyenből kívánok lenni tudatlan ?

♦

Nagy fennyen hangzó versekre Komédia nem tőr ; 
Ügy alacsony ’s_csak_neei.kö2 nép szájába valókat 
Nem szenved vacsorája fölött a’ durva Thies#es. 
Mindenek ön helyeken legyenek, mint illik. Azonban r  
Néha iiagyöbb hangon kezd szólni Komédia; lármáz 
A’ pörlö Krémes felpulFadt szája haragból;

v A’ Trágyédia ia csendes sokszorta*, szegénnyé,
’S számkivetetté lett Peleus, vagy Telephus; önként 
Megvet felduzmadt nagyságé czifra beszédet..
Hogy panaszát vele szánakodó nézője sirassa, . •.



C Nem csak szép’s csinos légyen hanem édes is a* vers; 
A’ szívet tetszése Bzerént úgy fogja vezetni.
Sír a’ sírókkal, nevét a’ nevetőkkel az ember.
Sírj re előbb, ha könyekre akarsz indítani engem,
*S háborodott lelkem gyász sorsodat akkoron érzi 
Telephe- vagy Pejan, ha bohóúl játszol előttem,
Én vagy aluddogalok, vagy téged, gyáva, nevetlek.

A’ bús orczához szomorú szavak illenek; a’ víg*
Képhez nyájasak, a’ haragoshoz mordak, ijesztők;
A’ tnelly, -végre, komoly, komoly igék illenek ahhoz. 
Mert a* természet maga elkészítget előre 
Mind a’ jé mind a’ bal sors érzésire minket, 
ő  vidít, haragít, búsít kétségben - esésig,
Oiztán mind ezeket nyílván kibeszélteti nyelvvel.
H a, miket a’ látszó mondott, hozzája nem illnek,
A’ lovagok' ’s^gyalögi* whrfl fognak rajta röhögni.

v Kell tudnod, ki az, a’ kibeszél, rab D ávus-é 
vagy Hős,

Éltes, okos vén ember szó l-e , vagy tüzes ifjú ;
És, fő aszszony-e, vagy szorgalmas' dajka beszélget; 
Vándorló kalm ár-e, parászt szántó - e, ki játszik; 
Colcbistól vagy Aszszikiáhól származik; dtet- 
Melly varas ^ h e ly ség , ‘Argos vagy Tbéba nevelte. '
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Vagy hírből írj, vagy hihetőleg költs: ha talámtáfl 
Akhillest ismét a9 Játékszínre feladnád ,
Légyen büszke, serény, bátor, konok, és ki nem ismét 
Más törvényt, hanem azt, mellyet neki fegyvere hozhat* 
Médea légyen vad ’s gyözetlen , bánatos Ino,"
Ixion álnok, Io bolygó, kedvetlen Oresztes# #
Egy még nem hallott darabot ha kiadni ’s személyt ia 
Újonnan formálni merésziesz, légyen az olyan 
Végzetig, a’ miilyen kezdetkor volt, ’s maga képét 
Tartsa meg. Új tárgyat formálni, ’s tulajdonit annak 
Hozzá adni, nehéz. Iliisból jobb leszetuitnod,.
Mint űj és soha még nem hallott dolgokat adnod.
A*, köz tárgyt teheted magádévá, hogyha seht a* tárt 
’S hitvány Ciklusnál nem késel; sem pedig egy szót 

. M^s szóval mint hü tolmács felváltani nem fogsz;
Sem, BaHmioti*követő öük  korlátba nem ugróig
A* mellyből azután téged vagy szégyen elöbbrfe 
Lépni, vagy a’ felvett munkád törvénye nem enged*

J$em kell kézdéne'd ógy, latint r%  ̂ «Ciklusi Költő * 
Zengeifekifiaz híres hadat ék Ftiánius&ák kiesőét.
E  hangos torkú iéi ahgydtfog monfdam? A* hegjf *: . * 
Vajlódikj ’a egeret Bitül majd? *’ mtíliyre íWvctJiBUz» 
Sokkal okosb imee? a’ ki bofe&Sl semmibe neöt kígd i ; 
M|í«ám, zengjed am ez.f& ft,'ki.uhogy Evéssé T rója*,
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Sok helyeken forgott, sok népnek látta szokásit,
*S váraSait. Lángból nem készül hozni ki füstöt,
Sőt füstből lángot, *s égy fog csuda dolgokat ügy mint: 
Antifatest, Scillat, Ciklopszokat írni ’s Karibdist j
Sem Diomed haza térését nem kezdi halálán 
Méleagernek; sem resztét a* Trójai várnak 
A’ kettős tojaton. Siet a’ történetet írni,
'S mint valamint ismert tárgynak közepére ragadgya 
Elménket. Hamit illendőit nem festhet, azonról 
Hallgat. Költ, igazat, hamisat kever öszve ,  de bölcsen; 
'S így elején, közepén, végén munkája megegygyez.

Hallyad, mit kíván a’ nép tőléd velem egygytttt, 
Hogy, míg a’ kárpit felhdzatik, ölve maradgyon ,
’S várjon amaz szóig: Tapsollyatok! Anqakokáért 
Minden korbeli erkölcsöt kell jegyzened, és az 
Emberi természet fiRts Vffias indulatit, a’ mint
Évenként szoktak változni, figyelmesen írnod.

\

: A’ gyermek , ki beszélni tanólt és Járni; hasonló
Társai.közt örömest játszik, dé haragra is indói
Ok nélkül,.’selcsendesedik; kis ödövártatva megéntlen 
Változik. A’ serdült, és már nevélöje kezéből 
Felszab adóit Ifjó; paripákra, kutyákra, mezőre 
V ágy: mist gyenge viasz hajló á’ roszra; ha fedded ,
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D urva, makacs, morog ; orránál meszesebbre kinemnéz^ » 
Tékozló, dölyfös, heves; a* mit ölelve fogadt el, 
Fordul, ’s hirtelenúl mellyétől viszszataszíftya.
A’ már meglett Férfi böcsös tisztségre törekszik ,
Gazdagság, hatalom neki legfőbb tárgya ’s barátság;
Minden tetteiben vigyáz, hogy kárba ne essék* »
A*, koros Őszt sok baj környékezi; mert vagy örökké
Gyűjt, és, a’ nyomorult! megvonván félti magától
A’ miket öszvekapart, vagy mindenben hideg és rest;
Mindent napról napra halaszt, kétségben - esőleg
E l; irtózza jövendőjét: panaszolkodik, és mord;
Azt az tidőt, mellyfeen gyermek vala, há#inya 9$ dicséri;
A* fiatalságnak haragos feddője ’s bírája.
Sok Jót hoznak, míg jőnek ’s nevekednek aZ évek,
Sok jót elvisznek, mikoron távoznak. Az éltest
U gt ne bes»éitesd hát mint iíjilt j ’s férfi személyét
A’ .gyermekre ne bízd. Vigyázz, és mindenik élet -

%
Kornak azont, csak azont add, a* mi tulajdona néki.

i • ■ . .
A’ Színen némely dolgok vagjr végbe vitetnek - 

Nyilván, vagy csak előmondatnak szóval. ErŐtlenb 
A* fül mint a’ szem szívet mozdítani. A* mit '
Szemlél a’ sokaság, hamarább hiszi: még is az ollyast f 
•A’ mit rejtekben kell megcselekedni, ne tedd meg 
A’ Színen* Szem elől végy el «okát: anuakutánna
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Egynémelly ékes szóló kibeszélheti nyilván.
Médea gyermekeit szem előtt ne gyötörje, kegyetlen 
Atreas emberhúst főző fazekába ne rakjon.
Kádmus kígyóvá, fecskévé Prokne ne vállyék.
Nem hiszek illyeneket, sőt megvetek undorodással,
•

Több ne legyen se kevésb ötnél a’Fel vonat; úgy lel 
A’ Drámád kedvet 's kívántatik újra. Ne hozz fel 
Istent Színre, hanemha nehéz baj kérne segédet 
Tőle. .Ha négy á ll, a’ negyedik csak néha beszélhet.

Egy Iáts2é tisztét tegye a* Kar férfi személyben;
A’ fő részek közt ollyan legyen éneke, miilyen 
A’ tárgynak használ, és szépen véle megegygyez,
A’ Jóknak kedvezzen, ’s őket tartsa tanácscsal,

9
A’ haragost, zorfont igyekezzék tenni szelíddé 
’S csendessé. Rövid asztal hasznát zengje ’s dicsérje, 
Úgy az igazságot, törvényt, és várasi békét;
Titkot tartsbn: az Isteneket megkérje, hogy a’ bús 
Szívet örültessék, a’ büszkét gyászba boríttsák.

A’ Síp y  melly mostan rézzel vagyon öszveszorítva, 
’S trombitaként harsog, kisded vala ’s vékony; azonban 
A’ Karnak használt; eleven szava ’s hangja betölté 
A’ méglen nem igen tágas Színt, mellybe kévés nép
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Jött Ugyan öszve, de tisztességes , tiszta, szemérmes»-< 
M aji, mikor a ' Győző elterjesztette hatalmát,
’S várast sokkal megbővítette, borozni ;
Kezdett ünnepein, nem félvén semmit; az ének,
S a’ tnusikus Kar kellettnél szabadabbra fajúk éi*

Mert hogyan is lehetett ottan mértékletes ízlés,
A’ hol dőre kapás dolgának utána vegyes volt 
A* haza jobb polgáraival ’s a* yárasi péppel? , 
így kezdé mesterségét megtoldani tánczczal , .,
A* sípos, ’s a' padiatokon sétálva ruháját 
Húzni* Ezen módon nyert kis Lant is erősebb, 
M ert több, szózatokat, ’s a’ Kar , melly IiaMap élőre 
Látó ’s hasznos volt, hebehurgya beszédeket öntvén,

m

Olly kétessé lön , valamint a’ delfusi bálvány* *

Kit vntemelly aoaa bekhisztett vetekedni, hogy írna 
Trágyediát, ugyan Az kezdett a* Színre ruhátlan 

* Faunusokat felhozni, ’s faaró- tréfákat is űzni,
A* nélkül hogy ezen nagyzó Játékot alázná;
Tbéfált tudnillik, hogy víg újsága marasztná 
A’ Nézőt, ki az áldozaton jól önte garatra, ,
’S kész vaja, mint részeg ’á zabolátlan, akármi gonoszra* 
A* nevető nyelves Szatirus, ha teátromod Őtet 
Felveszi, minthogy már tréfákat is adni igyekszel, 
Illendőt játszék. Ki elébb Isten ’s jeles ember
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Képében lét ázott,'*s fénylett bársonyban, aranyban, 
Mostan pór V-alacsony csárdába beszélni ne mennyen.. 
Vagy, mikor a’ földön.nem akar ballagni, égek közt 
A’ felhőt ’s. levegőt botorál ne kapossa kezével.
Rusnya .,’» zsinár mondásokat a’ Trágyédia megvet;. 
Mint nemes aszszonyság ki parancsból ünnepi tánczát 
Járja szemérmesen, úgy ö a’ pajkos Szatirokkal 
Csak keveset társalkodik, akkor is orcza-pirálva. 
Pízók! durva, paraszt, ocsmány természeti szókkal,
Én, Szatírát írván, nem mernék élni; sem el nem 
Hagyhatnám olly annyira a? Trágyédia színét,
Hogy ki ne láttatnék, a’ Dávns szól r* ’s az álnok 
Pithia, a* ki Simót, neki hízelkedve, kifejte;
Vagy pedig, a’ Szilen, kia BakUm*.mestere V  őre. 
Ismerete) tárgyat formálnék versre, ’s hasonlót 
Kezdene majd mindért ', d*&>kat fáradna hiába.
Olly nagy erő vagyon alrendben ’s helyes öszverakásban. 
A’ mi közönséges , jót díszre , s tekintetet érdemi. 
Erdei Faunusod olly gyengén enyel égni ne mérjen 
Mint varas közepén született ifjacska, se mocskos 
Szája goromba trufát ne böfögjön ; mert Nemes, Ősi 
Patricius, ’#,,0íudag Polgár íllyenre neheztel,
’S nem mindent, a’ min borsóra, dióra szokott nép 
Tapsol, hall örömest, vagy ítél jutalomra valónak.

\



Egy rövid, és hoszszú szótag Jambust testen, e’ láb 
Gyors, ’s ez okért Jambus-trimeternek mondatik, ámbár 
A’ Jambas hatszor hangzik , ’s mind végig egyenlő. 
Hogy lassúbb lévén fontosban hatna fülekbe,
Nem rég két hoszszú vers ízt fogadott fel, azokkal
Olly jól osztozván, hogy másod helyre ’s negyedre./
Jóst nékik nem adott *, ritkán él Akczias ezzel 
’S Ennius is híres trimeter—verseknek adói;
A’, nagy terhű vers a’ Költőt nyomja ’s gyalázza,
Hogy hamar írt ’s restül, vagy ném tud verseket írni.,. 
A’ rósz verBezetet nem minden képes ítélni;
Es'm í Rómaiak sokszorta bocsánatot adtunk,
Meilyre poétáink méltók nem voltak. Az okból 
Járjak-e hát ’s írjak szabadon? noha gondolom aztat, 
Hogy ha hibát ejtek, minden megláttya ’s miátta , 
Még sem félhetek a-’-faddéstpl ? így ugyan ettől 
Ment maradok, de dicséreteket nein várhatok. X)h t i , 
Pízók! a’ Görögök példányit szemre vegyétek,
»S forgatgássátok jól .éjjeli ’s nappali kézzel.
IJgy de atyáitok a’ Plautos versének örültek,
*S mind azt, mind a’ tréfáit hirdetve csodálták;
Úgy va'n, jó szívből, nem örömmel mondom, eszetlen, 
És, ha talám én ’s ti a’ trágár tréfa beszédtől 
A’ tisztességest tudgyuk különítni ’s ha tudgyuk 
A* jó vers hangját újjal kémlelni ’s felekkel,
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- Theapré v o lt, kinek a’ Trágyédia kezdetit adgyik,
Ö, szekerekre-rakott bépiezkolt társakat és v itt,
A’ kik előadnák’a zengnék Drámáit. Utána 
Eschilus a’ díszesb álorczát le lte’s ruhát fel;
E z, tós Játékszínt deszkákból szerze, 's beszédét,
A’ melly fellengős hangú vala, mondta sarokban.
Jött ezután a’, régi Komédia, ’s nagyra böcsOUéb 
Azt, de gonosz nyelvét méltó zabolára szorítván 
A’ törvény, ’s tiltván hogy senkit meg ne gyalázna,
A’ Kar megnémúlt, és rút|íl. hallgat azolta.

A’ mi poétáink mindent próbára vetettek,
’S nem kicsiny érdemek az,, hogy bátoron a’ gorög.írók 
Lyomdokit elhagyván, a’ fő ’s köz rendbeli Színre 
Dolgoztak ’* egyedül csak honnyosi tárgyakat adtak. 
Rómát híoessé, mint fegyvere te tte , tehetné 
Nyelve , ha munkájáé—***<?flabbítgatní szeretné 
Minden v,erskőltŐ; és késnék közre bocsátnu.
T i ,  oh Pompilius Térségei! vessetek ollyan
Verset e l , a ’ mellyet hamar írt Szerzője, ’s ki sincsen
A’ tízszer lometélt körömig tisztítva, simítva.

A’ természeti é sz t’s ösztönt mivel Abdera Bölcse 
A’ kínzó reguláknál jobbnak tartya, ’s poétát,
Míglen egészséges, nein ereszt Helikonra; sok el npna^

Vágja
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Vágj* • tizak&lát i sem körmét ̂  rejtekbe vonódlfe •
Nem mosdik; mert úgy fog lenni belőle pdétfc/
’S nyer szép h ű t,  ha fejét, meMyet gyógyítani három 
Anticirák nem tudnának, soha meg nem alatta 
Tiszlíttatni Licln borbéllyal» *S én botor ember, j 
Oh ! ki mthent eljött kikelet, tisztátok epémből; 1 

. Jobb verset mint én nem költené seifkb De semmi» 
Hát a* fenkönek tisztit mos# felveszem, a* tódly v " 
A' vasat élessé teszi, bár maga metszeni nem jő. 
Megmondom, noha szándékom nincs írni poémát,
A* Költő tisztit: honnan vegyen, a’ mire néki 
Van szükségé; Ss nevét mi segíti poétái hírre ; *
Kimondom, mi helyes, mi nem ; és melíy jóra vezérli 
A*  ̂tudomány ; ’s neki melly nagy kárt szül az ostoba 

. bólygás» . ~

A* jó íráshoz tudomány Imii s józan okosság,
Erre geked kívánt segedelmet Szokiates adhat,
És leUz gondolatid fejezésire szókat is osztán.
A’ ki tan ilta , miket kívánhat tőle hazája, - v 
És miket a* jó társ ; mint kell tisztelni szüléket, 
Testvért, vendéget; mint kell vigyázni Tanácsnak; 
Mit tegyem-, a* ki Bírói, *s ki Hadvezétöi hatalmat '  
V itt , azt adgya bizony mindenkinek, a1 mire méltó»

a



A’ J£öhőteleven példákra parancsolom immár 
*$ emberi erkölcsök visgálására kiküldőm, A.
#ogy v$gyp n a’ természettel .természeti szókat, . :  ̂
Gyakran az olly Drámán, a’ mellyböl sok nemes erköle^ 
F ény lik »  emberi szív hasznára, ha kellemé nifle^ift* 
A* mesterségtől, ’s nem tellyOs czifra szavakkal,
A’ nép jobban kap, ’s örömestebb rajtamegindul,
Mint más szebben ugyan, de üres hangokkal üvö ltök

A9 Görögök, kiknek szép észt a* Músa ’s kerekded 
Szájat adott, nem egyébre hanem csak dücsre tekintnék* 
A’ mi gyermekeink hoszszas számokra fogatnak ,
És az egészt, ( assist ) száz részre feloBZtni.tanállyák*

Xlbíirag fia, mond: Öt lattól elveszek egygyet, 
Mennyi marad ? Nosza mondd* Négy, Jól! te belőled üd5 vet 
Nem, rósz gazda ha bazzá Qgy l& ot adnék ,
Mennyi ? Hat. A’ pénz és nyereség rosdájaJ^ egyszer 
A* szívet^ megfogta, hogyan vársz czedros - olajra 
Méltó verseket, és Cziprus-ládába valókat ?

, .. ; , , : y- ' - ‘
. K  KöltíV., mikor í r ,  a’ hasznost nézze, vagy azt^t, 

A’ mi gyönyörködtet, vagy mind kettőnek arányzzon 
Egyszersmind, ügy hogy gyönyöríttsen yerse ’a tanításon. 
A’ leczkéd ne legyen hoszszú, hogy azonnal eszébe

■— 18 —



Fogja tahit váayod, ’s híveri űiegtartsa. magában,
(A ’ mi fölösleg sok, kifbly a’ teli emlékezetből)
A’ gyönyöiítő vers az igaztői meszsze ne járjon, ' ■ • i 
Mind a’ mit költesz, hogy más azt hidgye, ne kívánd; 
Lámia. a’ megevett? gyeinket ki ne' hózZa hasából 
Mint elevent.* Az! önegh: Czéhhéliek, a' mi tanólság \ 
Nélkül van, nem szenvedik; a’ fó Rámnesek ottan 
Távoznak, ha sariyar vétsék mbndátftak előtték. 
Minden szív és nyelv kész adni dicséretet annak , : T 
A* ki todott hasznost édessel ögyíteni, ’s a’ ki r, ...
V idít, egyszersmind oktat;könyvében. Az illyen .
Munka szerez sok pénzt Sosinak;. sőt tengeren álfad ' 
Kelvén íróját híreszteli- szerte világban.

Vannak botlások mellyekre behányni szemünket 
ü lik ; ̂  mert a’ húr seot-ptndQl mindaha, mint a’ • >. ? 
Kéz ’s akarat kívánnya; magast ád néha, ha mély kell, 
A’ nyíl sem leli meg mindég azt, a! mit ijesztett. > 
A’ melly verslzeten több szépség fényljk, azont én r 
Nem vetem el némeily motskáért, mellyet az firó 
Vagy gondatlan te tt, vagy az emberi elme kerülni, 
Gyarlósága miatt el nem tud. Hát mi kész ebből ?
Mint ki leírni szokott könyvet, *s mindenkoron egyben 
V ét, noha már meg volt intetve, bocsánatot a’ jó 
Szívtől sem várhat; mint Hárfás, a’ ki hibázgat ^

i *

~  *9 —
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Szüntelen egy kúton, méhó nevetésreazon ként,
Én azt, a’ ki sokat boltik, Kerilusnak ítélem,
És két,- három Jó versért kinevetve csodálom;
!S én, ha vagy egyszer szemlélem szunnyadni Hőmérőit, 
A’ jámborra neheztelek és bosaszonkodom; ámbár 
A* fcoaaszd munkát,lsem bfin álomnak, is éxak

A’ vem írott kép: közelebbről nézzed intéztet,
’S jobban tetszik^ amazt meszszebbröl, ’s jobbnak alítod. 
árnyékon kíván ez ,  amaz láttatni világon ,
’S a’ hozzá értő embernek Ítéleti ellen
Báth»:.emez tetszett, de csak egyszer; nézzed amaztat
Éllenben tízszer, ’s fog néked tetszeni tízszer.

-jOh. testvérid közt legtidösb! noha hallod atyádnak 
Szjából a’ jót, ’s magad is törsz arra magadtól,

-Halld a' mit mondötrpV tartsd aztat erősen: eszedben. 
Némelly dolgokban ha közép helyt nyerhet az ember,  
Untig elég neki. Ár törvényt kitanulta Jurista,
És a' Prókátor, noha nem bir Meszszala pörgő 
’S ékes nyelvével, sem, mint Kaszcellids Anlns,
Annyit nem tad , még is ugyan bőcsöaek ; de középhelyt 
Tartani tilt Költőnek az ember, az isten, az oszlop. 
Mint bomlott hangú hegedő vígságos ebédnél; 

v , *S a’ Bfitü kenet; és.a’ Sxárdasi-mézbe kevert mák, .



^ \

Mert ezenek nélkül lehptctt jól enni, boszontós*
Vgya’ vers, ámbár a’ szív örömére találták 

A zt, ha magasságtól kezdett távozni kevéssé,
Mély alacsony tághoz közelít, ’s nem kedves előttünk.

4 '
Mars mezej'énkl nem értfegyverhez, játszaninem mer#.

A’ laptát, karikát, forgót az hajtya, ki é rti;
A’ néző sokaság szabadon nevet a* buta játszón.
Az, ki nem ért a’ versekhez, mer költeni. Hogyne ? •
‘A’ ki szabad, nemes, és olly nagy neki birtoka, mint kell,
’S illik sorsához, ’s még , .a ’ ki böcsületes ember.
A’ mire kedvet, erőt nem akar neked adni Minerva

'Nem fogsz ahhoz; okosságod ’s eszed ebben igazgat. .
Még is majd hamit írandasz, hagyd, lássa ítélő
Tarpa ’s atyád, ’é én is; tedd félre kilenczkoríg, ottho^
Tartván kártyádat. Kitörölheted, a’ mi ki nem jött i
A’ melly szó kiröpült, soha nem tud viszsza röpülni.

* '

A’ vadság fiait, mind Ég küldötte tanító,
Orfeus a’ gyilkosságtól elvonta ’s az undok - 
Élettől; ez okért mondgyák, hogy tigris, oroszlány»
’S más efféle dühös vadak-általa kegyre hozattak, 
Amfion is Thébát kezdvén építeni lantolt 
Mint móndgyák, ’s köveket mozdított, mellyeket édes . 
Énekivei tetszése szerént helyeikre szorított.



Hajdan amaz Bölcsektodtak választói magános
És köz jószág 'közt, úgy isteni ’s emberi jus közt ; 
Elgátolták a* csapodár szerelemnek .az útát i 
A* férjnek kötelességét szivére kötötték;
Várasokat raktak, törvényeket adtak. Ez által 
Nyertek tiszteletet ’s' étép Hírt a’ mennyei Költőnk, 
És a’ versezetek. Jött két jeles elme, Hornéra»,
’S Tirtens, a1 ki hazájáért a’1 nemzeti lelket

f  *
Élte feledtével bátran harczolni tariítá.
Versekben szólott, ki jövendőt monda, *s ki jóZan 
Erkölcsről a ia  leczkéket. Fejedelmi fs királyi 
Szívek előtt kedvet vers által leltek ái írók. - 
A’ Játék, melly' a’ koszszas munkának titárta ' -
Tartatik, életadó örömet vészén a* Másáktól: .
Hát szégyen nélkül láfed őket *6 lajtos Apollót*

4
A’ természet vagy mesterség* szüílyön-é Költőt , 

Azt kérdik so^an: Én a’ jó ’s szorgalmatos elmét, 
Minden mesterség nélkül, nem látom elégnek. 
Egymásnak, mint hű társak, segedelmire vannak,
A*ki dicséretesen pályáját ftitni törekszik,
Gyermek létében már szenvede, fárada, ’s fáiéi r 
Óvta magát bortól, szerelemtől. A* ki QdŐvel 
Pithia Játékin sípot mert fújni \ tanítvány 
Volt az előtt, s félelmek közt hallgata mestert*

u  —



Az sem elég, ha Imígy szólsz? Én csudaverseketí ío tí  
Xégyen utolsón rüh; nékem rút hátra maradnom,'
9S nyilván megvallnoin , hégy azért buta bennem az elme,
Mert áztafc nem iparkodtam lümivelni serényén! - ■ *

/

' Mint a* kótyavetyéli doboló sokat őszVé kiáltoz: *
Ügy ravasz embereket nyereségre ihágáhóZ idézget :í 
Ollyan versköltő, ki sokcft szánt , vet ’s arat1, és ki 
Pénzt usorára adott: ha kövér vacsorákat iá adhat , *
’S a’ hitelét vesztette szegényt kétséges ügyéből ,
Érte magát adván kezesül, kisegítik estídálttám, :
Hogyha ezen boldog jól megválasztani tudná,
Kik legyenek hazugok, kik igaz szívbéli.baráfqk*,

* ‘ • t '
’ •• " r‘V:*[ : : , i. .. . .

A5 kit ajándékkal meg akarsz tisztelni, vagy inkább 
Már megtiszteltél, munkádat előtte ne olvasd,
Míg szívén az öröm repdes, mert egyre kiájtya:

* t  ̂ C-- .. rj , .■*
Szépen, jól helyesen ! Majd elhalaványodik, és majd, • ' 1 ‘ ' > ' ' / J. ■ ■ k ’ •_
Édes harmatokat kezd csöppöngetni szeme'böl,
Majd nagyokat toppant lábával, majd szökik, ugrál. '  
A’ pénzen fogadott Siratók temetéskor ezerszer 
Többet lármáznak, ’s többetcselek,e8z*iek azoknál, .
A’ kik igaz szívből eredett fájdalmikat érzik, 
így gykktabb indúlatokat mulat a- hantié ember,
Mint a’ jó , ki nem orczátlaa> uetft icéalfá dicsérő. -;„*v

— * * 3
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tyfondgyák, a* nagy árak borjai kísérteni szokták ,•
’S úgy ismerni meg Azt, kit társnak venni akarnak. 
Halld: te , ha verseket írsz, vigyázz ; a' róka perémö 
Köntös alatt lappangó szív soha meg ne gyalázzon.

; Quintilius, ha n̂ Lt olvasnál neki. mondta-: barátom, 
Ezt 's ezt jobbítsd msg« Ha felelnél: többszöri próbát 
Tfettem m ár, de hiába j tehát törd öszye, ’s egészen , 
Verseidet, mellyek formátlanok, újra kohold ki.
Ha készebb volnál a' verset menteni mintpena 
Megjobbítani, nem szólván rád hagyta, hogy immár 
Ten magadat, ’s a \m it csak van , kedvedbe, szeretnéd,

A’ jó *8 tudományokban szorgalmatos ember 
Elvet üres verset, dnrvát kárhoztat, az íze 
Vesztetten feketét húz, aP buja ’s czifra beszédút 
Elnyesi, a' mi-homályt szenved, fényt annak adattat; 
Nem tör. el kétes mondást * feljegyzi í minek kell 
Más meg más formát a' versben venni magára:
Lészen Arisztárkus: nem mondgya: barátomat illyen 
Kis hitvánságért megbántsam-e ? Sőt bizony e’ kis 
Hitvánság igazán kárára fog esni, kit egyszer 
Hútdl megjátszott a’ hízélkedve dicsérö,t * . • { i .1 - . . . . . .  \

Mint Azt-, kit rósz rftkkínos, vagy fláíjgja betegség, 
Vagy msgtébolyfcctatt^ és szenved Léna düb^tql i

r



'figya’ megdőrőlt VerskökŐt meszsze kflfllik
i - •

A* Bölcsek, csak gyermekek űzik utána kaczagván 
Nagy vígyáztalandl; ki midőn az egekre feszített 
Nyakkal jártában verset böfög; ím e, lebotük,
És mint a' madarász, ki rigait le s , kntba zuhan le , 
Vagy máslynkba; kiáltoz,ugyant JajJ Honnyoaim , engem 
Megszánván, jertek ki segítni; de senki nem indái;
SÖt ha találkoznék ki kötélt neki nyújtana; kérdaém» . 
Hogy tudod az t, nem kénye saerént ugrott-e le ? 'saz tis^  
Felszabadítását szívéből-kóri-e, vagynem ?
’S egy Sziknlus Költőt emKtaék néki; Halálát ■ 
Elmondom-: hideg Empdoklös, mivel isteni névre 
Vágyott, a’ tüzes Etnáoak gyomrába beugrótIV 
A* Ver# Szerzőnek légyen szabad ugrani, veszni.
A’ kit erővel akarsz életben hagyni, megölted.
Nem most,tett & ágy r  ámbátor húzz» fel Őtet 
EgynémeHy, ember sóba nem leszed ; az van eszében, 
Hogy. meghaltávál nyerhessen nagy nevetés bírt*
Nem tudhatni miért farag büy sok verseket; attya 
Sírhalmárá vizelt-e, vagy nniókságVa balod dőlt 
Szenthelyen; Ö d tth as ,a r látszik ^midt médVő,ka zárát 
Által fő tte : 'tudást elkerget meazezé ’s -tudatlant, 
Olvasván nyavalyás varsát nekik a' fanyar író ;
A- ^kit kézre kerít; meggyötri,  valódi piónza,
Míg teli nintsen alutt vérrel nem ereszti el a* bőrt.



Hor, I. Epist» XIII.

A mint már sokszor ’» bőven megmondtam, Asella,  
E’ bepecsélt írást Augusztusnak fogod adni.
Majd mikor ö  firis, víg lészen, ’s elvégre ha kéri»
A’ hozzám bnzgóbb indálatod el ne r a g a d g y a n .
Mert kis könyveimen gyölölség állana boszszdt.
Lásd, ha talám kártyás butyorom nehezitne fölöttébb, , 
Inkább vessed eb azt, mint sem sziláját neki dobjad,
A’ kinek adnod kell, ’s igazán Asinasnak, apádtól .
Vett neveden*, csúfságból hívjanak eanekutina.
Járj meredek helyeken, vizekén, pocsolyákon erősen. , 
Gyöztöd ntán,'mihelyest Oda mentél, így fogod a’ terht 
Tartani, könyveimet ne talámtán>hóiiad alátt'Vidd, 
Mint Pór a? bárányt viszi, mint a’ részeges aszszony 
firhia gyapjas gombé tyogát ai mellyet elarzott; • •• ,
Mint slivegecskéjét ’s papncsát a’ czéhbeli'vendég. 
Mindennek; kit átöleltél, ne beszéld ki.hogy útad 
Nagy volt, ’s izzadtál a’ Ven-ipáikénak alatta, .
Melly a’ Cézárnak szemein ’s fölein gyönyör érzést 
Indíthat, ne beszéld,mondok, noha kéreteluntig. ■- 
Menny szaporán-.Isten hozzád: orrodra neessél, 
Vigyázz: a’ jn i parancsot adékx megszegni nemerjed,/

a— t i  —



Hor. L. L Epist XV.

V ála! Salernnmban ’s Veltábaa miilyen az ég, té l, .
'S a* nép ? Miilyen az út odaf (m ert a' Bájai fördőfc z 
Músa ncjtcm nem akarja javalni; hidegbe parancsol 
T él közepém j és í£y majdan iám Bája haragszik* - 
A’ mirttis berkek ’s kén-fördö, mellynek erője 
A’ görcsös köszvényt megfojtani tíidgya inakban ,
Hogy meg vettetnek, méltánr panaszolkodik e* Inyy < ?
A’ betegekre, *s miáttok irigy bánatra fakadhat, ,
Kik fejeket *a kasokat Klnszinm forrásira bízzák, s. - 
Vagy Glbist keresik, ’s hideg ülte mezőkre sietnek*
Hégi tanyám mellett el kell nekem is lovagolnom?
Há mégy ? Nincs Kanta ’s Bája felé járóm nekem, így szál 
A’ lovas,, egyázersmind paripáját balra csavar ja  ̂
Mérgében. * gFékes szájában van füle lónak ) .
Mellyik.heiy gabdxlásb ? Mit szoktatlak inni Lakóik, v r 
Kát vizet, ávvagy esőt? (Me^te’ tájék bora nem keli* t t, 
Házamnál nem válogatók, Veltörök akármit; > 
Ellenben , mikortra tenger mellékire mentem, r . . .,  
Úri, szelíd bort kívánok, melly tőlem elűzzön ; 
Gondot, melly felbnzdíttson jó kedvre ’s reményre, 
Melly bő szót adgyon, melly ifjúvá tegyen engem,
És még kedvessé valamelly Lúkápaijz&znél) -

~  *7 *—■
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Mellyik helységben Tan több nyúl, ’s erdei disznó ? 
Mellyik tengerben több'hal, több osztriga, több borzP 
Mert látd, én onnan Phaeax módgyára kövéren,
És jól, jói meghízottan háza jőni szeretnék.
írd meg mind ezeket, neked elhiszem, a* miket írtai.

Gazdag örökségét á* mint fellakta serényen
Ménius, elkezdett tréfákból élni, csavargóit,
Járt,kelt; mert bizonyos jászolt nem tártai háborgott
Bélé, barát és ellenség mind egy vala néki;
Csalfa gyalázatokat mindenkire költe; valóban
Pusztító veszedelme, ’s nyelő örvénye piarcénak;
Mind azt, a’ mit nyert, éhes gyomrába temette. ■' • f 
Ez, mikor elhagyták őt pajkos társai, ’s masok,
A’ kik tattottak nyelvétől, meszsze kerülték,
Vagy semmit, vagy igen keveset ny ere; hát magafőzött
Annyi paczalt, ’s hitván juhhúst vacsorára , hogy azta*
Három medvék sem falhattak volna fel egyszer.
’S ekkor, mint valamelly jobbító Bestius, a’ gaz
Tékozlók hasain nem sajnált volna tüzelni.
Majd ha kövér prédára jutott, és azt is elette.
Herkules ógy tartson, mond, én bölcseknek Ítélem,
Kik feleszik jószágaikat; mert nincs eme - húsnál

• Édesb, nincsen jobb húrosnál. Én teszek ekként;
A’ bátorságba ’s kis somot fennyen ajánlom



—  —

Szükségkor, *8 úgy tetszik «lég jól szenvedem aatat; 
Ellenben, mihelyest jobbat vet elömbe szerencsém, 
Mondom: Ti vagytok csak bölcsek ’s boldogak, a' kik 
Földekből ’s gazdag majorokból gyöjtitek a’ pénzt.



/
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Hor. L. L Epist XVII.

Á m b ár jól tudod az t, és érted Se magadtól f 
Mint kell a' fő embereket tisztelni haszonnal;
Halld miket a’ te tanítandó kisdedke barátod 
Mondaná, mintha Vak, ótat akarna mutatni tenéked; 
’Slásd, ha talám valamit fog használhatni tanácsom*

Ha esteiben nyógodni szeretsz ’s virradtig alunni * 
Ha por báni téged, ’s kerekek zörgése felébreszt 
’S lármás korcsma; Ferentínumba, javaslom, eredgy el. 
Mert az öröm nem csak nagy urak vendége, ’s nem is volt 
Annak sorsa gonosz, kinek élete, *s holta magános*
Ha tieidnek akarsz hasznot, ha te jobb falatokra
Vágysz, éh hassal n^enny a* Gazdagb asztala mellé.• \ • *

Ha meg elégednék babbal vagy akármi páréval 
Arisztippus, Gazdagokat nem irtatna. Hatadna,
A’ ki reám csófot mond, társalkodni nagyokkal,
A* babot elvetné. Mellyik szava ’s tette leginkább 
Tetszik néked, mondd, vagy tőlem mint fiatalb halld, 
Mért tessék Árisztippus szava jobbnak előttem,
Mert a’ marni szokott Cinikust így tette le , mpodgyák:
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: Én ha.bolond vagyokis ,m agam ért vagyok ; a '  mi bizony 
jobb, ,

Mint a’ n litte mi vélsz, köznép játéka! Királynak . 
.Szolgálok; táplál, mint illik: ’s ló viszen engem.
. Ellenben te gyalog járszj házról házra paraszthoz,
Holmi csekélységárt könyörögvén néki, szegényke! 
Ámbár mondogatod, hogyelélhetsz más java nélkül.

Ári^ztippnshoz minden szín ’s állapat illett;
A’ mi jelen volt, azt  ̂ noha jobban kapna, böcs&lte., ’
.A’ kire,két.réti^ posztóját a’ sanyar.inség ..........
Adta rcsudálni fogom, ha reá más köntös is illik.
Nem. fog Amaz bársony dolmányt kívánni; akármit 
Felveszen, és legtöbb ember közt járva személyét 
Mind a ’ két sorsban nem rótúl tadgya viselni.
E z , matt a’ tűzről fél a* Mílétaai drága. :
Mentitől ; kész fagyni ’s kihalni, ha viszsza nem adnád' 
Posztóját. Add viszsza hamar, ’s hagyd élni bohódl.

A’ ki sok és fényes dolgot teszen , a’ ki mutathat 
Polgár társainak nagy számé foglyokat: égig 

.Ért és Jópitarig ment fel.- Nagy ’s ritka dicséret 
Annak is , a’ ki magát kedvessé tette Nagyoknál.
Nem minden köthet ki Korinthns réviben. A’ ki 
Félt ne talám oda nem juthatna hajója be, veszteg . .
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fNt} agy van. * Hát* a* -ki bement, nem volt-0 derék fi f  
Ez fél a' terhtöl, mert sem kis lelke viselni 
Nem képes, sdm teste; Amaz felfogja, V kitűzi. * 
Tudnillik, ragy az erkölcsét tartsd: puszta ’s hi szénák , 
Vagy vaUflmeg, hogy okos V bölcs: módra cselekszik 

ollyan ,
A’ ki dücsó jutalom: végett kész rín i bajokkal. -

Hallgasd el szükségeidet Gazdagnak előtte,
’S többet nyersz mint a* kérő» M ás, módosán az$at 
Venni ’s szemé?mete*en, karait áid; m ás, venni ragadva* 
Erre nagyon vigyázz, 's naint -fóileczkérefigyehnezz. 
Jegy ruha nélkül van hágom, kire édes anyámra 
Kis jövedelmeiből már nem győz költeni házam.
Jgy szóló nyilván kijelenti ’s kiáltya: kenyér kell t 
Adgyatok. Ezt hallván egy más énekleiii kezdi : -
Egy darabot, kérlek f «ékem is juttassatok abból.
Úgy de, ha prédáját a ’ holló csendesen enné,
Többet kapna: kevésb pőr, irigység törne reája.

Brnndusiomba vivén vagy Sznrrentnmba magával, 
A* rögös ú t, fagy , eső panaszos szót szádba ne adgyón 
Sem feltört ládád, sem elorzott pénzed előtte 
Sírni ne kisztesseii: ne talám , Hlyekre fakadván ,
Korra-ravaszságát láttassál fizni, ki majdan

Ellő-
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Ellopatott lánczát, majd, gyöngyét szokta siratnia 
’S így az igaz bánat ’s kár sem fog lelni hitelre.
Mint kit az útközben megjátszott egyszer az álnok 
Impostor, soha nem könyörül a’ lába törötten,
Bár sírjon, ’s a’ szent Osirist lármázza tanúnak: 

t Hidgyetek, oh! mert nem hazndok: köszívetek engem 
Szánnyon meg, ’s vigyetek haza! Hívd az t, a’ ki nem 

ismer,
A* rekedett torkú szomszédság viszsza kiáltya.



Hor. L. II. S. t

Horatius. Trebatius.

V annak kik vélik, liogy az én Szatíráim epések,
’S nem tártnak módotj mások, hogy érótelen a’ mit
s * .
írtam : ’s egy nap ezer verset készítni lehetne 
Ollyant mint azenyim. Már mit tegyek, adszatanácsot*. 

Trebatius.
Szünnyél meg.

Horatius.
Soha míg élek, ne csinállyak-e verset ?

»
Trebatius.

Azt mondom.
Horatius.

Nyomorán veszszek, ha szavadra nem állok ; 
Minthogy igen jónak lelem az t; de nem alhatom éjjel* 

Trebatius.
Kiknek mély álomra vagyon szükségek, olajjal . 
Megkenvén magokat, háromszor az Albula hátán 
Úszszanak á t ,  estvére pedig, fekvésnek el&tte,
Nedves tagjaikat borral mossák meg erősen.
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Vagy, ha heved már annyira v itt, és verseket írnod 
Kell, a’ gyózetlen Cézárnak tetteit írd meg; 
Fáradságodnak lészen sok haszna ’s jutalma.

Horatius.
Ezt én kedves após ! kész volnék tenni, de nincsen*
Annyi tehetségem; nem képes akárki leírni 
Tábori rendbe szedett ’s iszonyú dárdákkal ijesztő 
Nagy sereget, sem testbe törött fene láncsa hegyétől 
Elhaldokló Gallusokat, vagy vérrel elöntött 
Parthusnak sebeit, V  nyergéből földre lehulltát. 

Trebatius.
írd le tehát nagy, igaz lelkét: így írta le ’g bölcsen , 
Lucilius Scipiót,

H ora tiu s.
' Én eztet majd há szerével

Hegtehetem, nem hallgatom e l; csak jókor ereszti
Flakkus az 5 szayail Cézár háziba ’s fülébe:? ■ ■ -
Kit roszkor simogass, ’s el foglódítni magától.

Trebatius,
Ez jobb volna bizony, mint csípős verseket írni,
’S a’ gaz Pontolabnst mardosni, boszontai Nomentánt.

Horatius.
Mit cselekedgyek mást? Tánczol Mílónins, a' bor 
Gőze fejébe mihent felment, ’s egy gyertya világon

3 *
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Keftöt lát, ,Kasztot lovakat szeret; Az, kivel egygyütt 
Tőrtki azon monyból, örömest v í, ’s kttszdik ököllel. 
Annyi sok a* vágyás, a’ hány ezer emberek élnek.
Én szókat szeretek bizonyos mértékre szorítni 
Luciliasként, a’ kinek, én ’s te , nyomába nem érünk, 
ö  vagy esett neki jól vagy nem jól, szüntelen irkáit. 
Könyveiben, mellyek megbízott Hívei voltak 
Titkainak , nyilván megláthatod élete rendit,
Mint fogadásból írt táblán , e’ tisztes öregnek.
Ezt követem, Lúkánus, Apullus- e , kétes az elmém, 
Mert mind a’ két hely végén Vénúszia szánt, vet.
E’ nép (régi beszéd) az elűzött Számnes után nyert 
Itt szállást azokért hogy védő lenne, ’s ne hagyna 
Lúkánust, sem Apnllnst Római földre rohanni.
Mi ndazonáltal az én toliam hegye senkire nem fog 
Önkényén támadni, hanem hüvelyébe rekesztett 
Kardként védeni kész lészen: ki sem is vonom addig, 
A’ míglen latrok nem bántanak. Öh atya, s oh , 
Jupiter! adgyad emészsze meg azt á’ rosda, ’s ne ártson 
Senki nekem, nekem a! legszentebb béke fiának,
Mert ha ki megbántánd ( de tíé 'bántétítt "senki, kiáltom;) 
Maj<jl sír,  majd az egész népnek csiíf éneke lészen, 
Cervius A2t, kire megharagntt, «vénnyel ijeszti: 
Kánidiát, mint Albncinst, dühe méreg adásra 
Kiszti: pokolt várjon,, jti pőrét Tdriusnak elejbo - - * -
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Vitte. H ogy, a’ mi tehetségébén van neki, minden 
Ember azonnal ijeszt; ’s hogy ezen fegyverre ha ta lm i 
A’ termeszét adott; ezt így értsed velem egygyürtft 
Farkas foggal m ar, bika szarvval szár, mi hanemha 
Belső ösztön ez ? A’ tékozló Scaeva kézére 
Bizzad vén ánnyát. Nem fog néki véteni kézzel 
A’ jámbor, csuda tudnillik.. Mint sem bika nem mar , 
Sem farkas nem mg. meg senkit. Majdan áz agg nőt 
Édes' mézbe kevert mérges bürök elviszi sírba.
Hogy röviden szóllyak: Várjon bár csendes'Öregség, 
Vagy té , Halál*-röpdöss feketén szárnyalva körülem; 
Légyek dús, riyómorú, Rómában, vagy, ha szerencsém 
Hozná, számkivetett külföldön meszsze hazámtól;
Én ngyan írni fogok mindenkor akárhogyan élek.

Trebatiuá.
Oh gyermek! félek, hogy nem fogsz élni sokáig,
’S nagy Pátrónusidat tennen károdra boszontod. 

Hóratiuá.
Hogyhogy ? Lócilinst , ki hasonló verseket írni 
Kezdett, ’s a’ szép álorczát, a' mellynek alatta 
Rútság lappangott, bátran megkapta ’s lehúzta,
Lélius, és ki magának igaz hírt szerze lelörlött 
Kárthágón, meggyülölték - e ,- vagy álltak-e boszszút, 
Hogy szatirás verssel megvoltak sértve Metellus,
És Lapas ? ő  a’ nép elsőire támada, ’s osztán
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A* népen gázölt czéhenként, mért-fsat az érdem.
És a' jámborság volt méltó böcsben előtte.
Sőt a* nagy Polgár, Scipió, és Lélius, a* kit 
Szíve szilígy bölcsnek mondat, mikoron haza térvén 
A’ néptől szabadok voltak magokat kipihenni,
Láciliust vették társál, ’s vele nyájasan addig 
Játszottak, míg megfőtt káposztások. Azonban,
Ámbár LdciHus nálamnál főbb vala nemre,
*S észre, de még is akárki legyek ,  maga majd az Irigység 
Kénytelen is vallást fog tenni, hogy én is azokkal 
Társalkodtam volt, kik fők voltak; ’s ha fogával 
Megkap, rontya fogát mint kőn , és eltöri bennem 
Úgy vélném, ellent nem tartasz, Róma Tudósa. 

Trebatius.
Nem; de mivel törvényt nem tudsz , hogy bajba ne essél, 
Intlek, Jól vigyázz; mert a' törvény imez: A* ki 
Más ellen rósz verseket írm egítélte tek .

Horatius.
Ügy van ,

A* rósz vers • író : de ki jót í r , mellyet elolvas,
*S helybe hagy a* Cézár iá ? #S hát ki böcsftletes ember 
Létire mást, ki gonosz, ki gyalázatos, ír le ?

j " T reb a tiu s ,

így a* tábla nevet *s eloszol; de pedig haza ballagsz»

r
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(Karvára.)
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E g y  höBZSzá levelet kedvem jö tt írni tehozzád,
jUtifaif ismeretes sok munkád ’s gondod előttem*.
Mert a’ Gazdának küszöbére sereglenek öszve
Csaknem mindenféle bajok; M t még, h ab  ecsúszott

/
Egy 1082 verafaragó, melly számra nevelkedik a’ baj 
Hlyen vendéggel, noha csak maga jö tt, ’s vele könyve! 
Ezt én gondoltam; de, mivel régolt a nem írtam , 
Kérdhetnéd, ’« igazán: Mi &>g abból lenni , ha.haUgatsz, 
És, a’ Másaktól magadat megvonva, szuayátán 
Élni akarsz? Sőt mondhatnád nagy jóm ra: barátom,
A’ henyeség veszedelmes Szíren; meg ne szeressed;
Sok fáradsággal keresett jószágokat elront;
A* mi kivált méltó minden figyelemre, homályt vet 
A’ jó névre, diieső fényt, mert nagy Irigy e , bemocskol» 
íme tehát, a* mint mondottam, hoszszasan írok,
Hogy sokat olvashass, 'a bizonyos légy állapatomról.

Még csak'íneszszérftl volt nálunk híre, hogy avTél 
Útnak ered t: mindenki magát biztatta, ’s kegyesnek



I
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Vélte betörését. Én- ezt forgattam eszembe®
A’ mire készültem: majd ( így gondoltam előre )
Néha Horatiusunk könyvével töltöm iidömet;
Néha pedig Tacitus, ’s ennek szívbéli baráttya 
Plinius, és egyebek gerjesztik kedvre ’s dologra 
lankadt elmémet. Megcsalta reményemet a’ T é l; 
Rettenetes dér, d ú r, fagy y hó jött. Sok, fa » kemencze % 
’S nagy. tüz kellett már nem kön^v. IdePárducaom ! a’ vad 
Fergeteg ellen légy most fegyverem í Es te , BenyoirSzkim 
Által adott jóféle Uqueur, tégy bátor erőddel 
Engem bátorrá I Igazán megvallom , egyébként 
Gyözedelem-koszorút nehezen nyert volna poétádé
Erre bizonyságúr szolgál a’ tűzhelye mellett ,
Kök és Dávidhoz küldött kis verse; # ) mi tette 
Vígnak ’s' nagy szájú Hérósnak! láthatod abból.
Most mikor oszlik hó, 's nem erősen fagy; sokan a’ nyár 
Hévségét mérik'; valamint (úgy szólaaak) a’ Tél 
Nagy volt, a’; Nyár is forTÓ fog lenni. Kenwnczéa 
Sül már a’ Fáczán, rotyog a’ káposzta fazékban 
Minden tüZ nélkül. így fog lármázni Szakácsné,
’S annál többet iszik. Kafrvát megmenti Hazánknak 
Istene. Virt is azon kártól ment légyen örökké!

Még egyszer. H a, hasonló mértékű löszén a’ nyár 
E’ zordon téliéi-;' h it a’ Belgrádi Basának



t

B5 bngyfcgója tüzet V  lángét fogvetni Magától} . ,
A’ Duna ’s Szávaaligha leföcskéndezheti* jig jcn í , 'i 
A’ más. várában borza* lófarka szakadgyön.’ >■' ' a

Némi vetfek iftenm ég levelemnek véget aKáítoi: . 
Hoszszasuák tartod. Nem mihdaha száll meg Apollo 

/ Kéha mosolygott m á r l ’ n a p v ’s kezdetté meleggel 
Vigasztalni hideg mezeinket; ’s íme! mi gyorsas,
És vidám csevegések közt ezfeládott le  kegyünktől - 
A’ víz! mint tolták egymást a’ vág habékritt; ott!
Mint tasakosak elő * taegelö í mert élni, 'szahadság.
És öröm : ók eddig más dwrvá Világnak igáját 
Szenvedték, ’s magokat henrtmJták'lentii:Magokban.

, : ■■ c !—i : . .
Úgy a’ házfödelek kczdnektiszttflnfc, lehiny ván 

Terheiket haragos zuhanással. Csak jtóojíp'e&y nagy 
Hóhalom a’ szállás Ómról ^öffatótié; ijedve í.í 
Hallám, mert ágyú sem' tód  dütrantm riagyobbat; 
Ablakomon szörnyű skfew-éjtett; iégygyes <f*é8sel 
Két három repedést az üveg táblára lbvéllett.
K á r , de haszon nélkül iftWsMi;-' ftls l*éb{áoia jobbat 
Várna szobám) fris s^élífgyakfafi rtkwtovlva^koszonbe, 
A’ Duna meggörbűlt, jcstidá! -Márványának alatta,
É s , ha csak ötét- többes erő nem fogja emelni 
H írtelenül, a’ mit nem kíván Pest ’s Buda4 nyögtön 
Nyög még. A’ természetnek-van gcndgya reája.
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Majd,  ha előszárnyal. Gergely gályája , Tagy a’ jobb,; 
És örvendetesebb Benedek fecskéje: megújdl
s
A* föld, ’s a* rétnek fii ve; most fél nőni ’s kibírni. 
Várjak el a z t , kisded Mósám nagy gyámola,  Kondé 1 
Azt a’ boldog Qdőt békével várjak el. A* Tél,
T é l, a’ Nyár, Nyárt Mindenkor legyen ember az ember*.

• )  Nem meszsze tűzhelyemtől
M ' t
Ülvén kezembe kaptam 5 .

, Kis Lantomat, ’s tenéked ,
Barátom! énekeltem: -
Hiába fölsz, komor T é li ...........
Vígan leszek ma: b o rt, bort í
A* mennyi cseppek, annyi
Évek, de boldogabbak -
Mint ez, köszönjenek ránk :
Hazánkra, Dávidunkra, . . .
Szép Virtre ’s a’ vidékre;
Sőt minden Ismerőkre,

1 Kik aztat érzik, a’ mit
Mi érezőnk ’s óhajtunk !

181 a* Decemb. godik.

w  4a
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Gy e r k é n y i  c

P Y B E R  B E N E D E K N E K  - í:
lg  13* Febr. igáik.

J ó  Hazafit tisztelt ekkédíg Hunnia benned, * ’
Pyber! most nagyot áld. Oh! hol? hoí késel;Egeknek 
Fénye, te tündöklő Nap! Jer, ’s űzd széllel ez éjnek . 
Sűrűjét, és hozz író - toliamra világot:
Ügy ébred fel egész lelkem, *s úgy gerjed örömrej > 
Mert a’ JóltévÖt vígan kell áldani, zengni.

Hát már Virgilius, Rómának mennyei dísze,
Nem csak amaz téren, hol sásos Mincius eliíoiy,
Fcívja fníoglyáját\ ’s tündérként változik; egyszer 
Titirus, és nagy Urát, Augusztust, tiszteli.méltó 
Hálával; másszor szerelemre ,  panaszra, haragra 
Fellobbant Coridon', vagy más álképuek alatta,
Pásztori dalt mondván kedvclteti nemzeti nyelvit;
A’ vad, irigy, szilaj erkölcsöt, nem durva tanító 
Mester , gyengén fogja’s szelíd érzésre vezérli.
E’ nagy jó t, noha már a’ Virti mezőkön egészen 
Szittyái öltözetet vett fe l, mint Híve hazánknak,
Most is közli velünk j mert nyelvünk kedves előtte i

*
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Érzékeny, hajló mint szíved akarja: ha víg vagy, 
V íg; ha sajomor vagy, biís; ha kemény vagy 

rettenetes. Légy
Nyájas, kellemeteá leszen : úgy fog hangzani rajta 
Szép Amarillisnak neve , m int al Római nyelven.

Pyber! adass köszörűt Dávid sípjára, hogy aztat 
ltodrna lássa, 's irigy bélit mérgében epeszsze. 
Tégedet én, mert Kalliöpém igére segédet,
A' magyar Égnek öröm-palotáiba, hol taak az érdem
Fog Helyet, és fénylik mint csillag, vinni akarlak.

Nálad az Énéás TiberistÖl-V Dana ’s Zsitva 
Áldott partyaihoz jutvá»^#l#1* ^  házi kegyelm i.
Látta nagy Árpádu*^jpf4""í kardokra Vlóvakra 
Szült fiait, 's hézdte szeretni; beszédek
Tetszett néki szokott kis üdönek alatta, ;
Szárazon i*/ vtóen is, mikoron bűjdosnikiindult 
Trójából',történt esetit több századok olta 
Hallották' Éleink; de vitéz létekre sem adtak 
Annyi tótéit, mennyit tölök jó szíve reménylett;
Mert idegen nyelven szólott Hozzájok; azonban - 
Bal sorsát, a’ mellyet igen szomorogva beszéltei, 
Megszánták emlékezvén a* Tégi tidökre,
Mellyekben magok is > bűjdosván szerte, hasonló



tőséget törtek; míg e’ szép földre jutottak.
A’ nyomorúságon csak azoknak szívek esik meg ,
A’ kiket érdeklett'immár a* csalfa szerencse.
Melly nagy öröm. hát most nyelvünkön hallani részént 
ő t ,  részént nagy Virgiliust, Ki hazája nevéért.
E’ Hősnek történeteit versekké szorítás C

Hasznos is e’ Költés. Halld a’mikBt 5 maga P id l
Kéréséjre beszél szomorún könyvezve. Ne csúfold 
Azt, ki hazájának veszedelmét sírva beszéli.
,, M i, mikor a’ Csörögök, több évek n tinah iába-• • -
Víván, látszottak Tróját oda hagyni, letettük 
A’,fegyvert: kezdtünk gond nélkül élni; ’s az eddig 
Zárt kapukat kinyitottuk: jártnak nézni gyakorta 
Egy fa lovat, mellyet Paliásnak tiszteletére •_
A' ravasz ellenség építvén ott hágya nálunk;
Mint feldomborodott hegyet álmélkodva tsndáltnk; ’ 
Majd, ki emezt, ki amazt, mondotta felöle: hasonlít V 
L ön , ’s a’ jó jelt sem magyaráztok jóra. Királyunk* 
Pgynémellyt, kit egész váradban senki nem itm ert,
Es ez okért méltán ta rto ttuk  tftle, kezünkből .'
Elvett iés szabadon, könyörülvén rajta, bocsátott;
E’ Jövevénynek eszén járt, és hallgatta tahácsátt t 2. 
A’ nagy ló ha behúzattatnék, Trója szerencsés . - 
Lenné, Legott kezdénk falainkat törni; ’s letörtük,

—  4.5 —
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B víg énekszóval várqnk közepére bevontak 
A* vesztünkre csinált terhes lovat. Oh haza! hajdan 
Híres Trója, vitéz lelkek dajkája! Örültünk 

- A* jéles ünnepnek mind estig; azonban az éj jött* 
Minden polgárak ’s katonák álomba merültek*
Ekkor azon Görögök, kiket a’ ló potroha tartott:
A’ nagyon álmasodott *s részeg yárasra rohantak*
T űz, láng már lobogott: kard harsoga, csattoga, vágaf 
Lármázás , diihzaj veszedelmet hírdete, Vesztünk*u 
K  magyar Enéás felségesb hangon emelte 
Ezt fel, minden igaz Hazafit vigyázni tanítván*

Majd mikor a’ Költő hadakat zeng trombita *0 dobsz£ 
Elrivadási között; mikor a* Mars menykövez, o rd ít,
’S a* bátor lelkek, szabadon meghalni, vagy élni9
Elszánván magokat, villognak fegyvereikben:
A’ jó vér és szív , melly a’ köz honynak ügyéért 
Verni 9s mozogni szokott, 'a* szép példákra megindul*. 
O h, mind ezt idegen nyelven bajos érzeni ! szívünk9 
(Olly kényes í)  csak anyánk ajakin lel mézet. Örömre* 
És méltó hálára fakadhat nemzeted > édes 
Pybqrem! E’ munkát te szerezted meg neki, szóvkl;

y
S8t, noha dúsgazdag nem vagy, költséggel is. Aidánk! 
És zengjük neked: üdvöz légy Áldotta Hazánknak!
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Alm&si ’« G ö d r e i  

S I S K O V 1 C S  J Ó S E F  

F i l o s . D o c t o r n a k .

t 1813»-Apr. aod.

A z t  a* nagy könyvet, mellyet számomra, szerettem 
H e l m e c z i m  által, jó szíved küldött is , adott is > 
Siskovics! e' kisded levelemmel (most nagyot írnom
Kincsen üdöm) Szépen köszönöm. Már csak nena 

az Áment
Elmondtam ,. mikor ím ! a' Mása meginte: Nem illik. 
Mondván, a’ nagy ajándékot hálálni kevéssel; 
írj neki még többet; ’s írj verseket; ó ,  noha mélyebb 
Tárgyakban forog, és lelkét készíti serényen 
Szent hasznára hazájának; meg nem veti dolgos 
Tolladnak vékony folyamit; sót buzgó szíve kilobban; 
’S a’ mire már eddig tört e’ szorgalmatos Ifjd,
Áztat még hevesebb kézzel felfogja, ’s tetézi;
A’ jó ,vég koronáz. E’ mondást érti. Tudósítsd,
Hogy több szép lelkek vígan törekednek; Egerben
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Többek közt, magyar Athénánk örömére Primóczi, 
Most Thémia kedves fia, hű védője űdövel.

így szólt, és eltűnt; én szent igéit azonnal, 
Hogy megküldhetném Teneked, táblámra felírtam» 

/ *

/

H E L-
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H E L M E C Z I  M I H Á L Y  -
< *

Fi los .  D o c t o r n a L

1813. Máj. gcL

T íem  vágy sokra, de még is akar láttatni világtól 
Músám olly csínban, melly néki böcsületet és díszt 
Adhasson szem előtt, A’ lyánkák' tetszeni szemnek
Kívánnak; ha szemérmetesen , nem vétnek, Ítélem»
Megkért hát Thaliám, hogy gondom lenne teája,
9S tőlem az ártatlant rút-rondán el ne bocsátnám*
Én téged kérlek , légy gondviselője , barátom 1
Helraeczií légy szennytől mentője, te , kit Berek és vad
Tigrisek is méltán hirdetnek, ?s míg Buda mellett
Járni fog af széles hátú Dnna, *s míg Csepel, Árpái
Lakhelye, fenmaradand, nem szűnnek szólani rólad*
Ennyi sokat Thaliám, kisdedke leányka, nem ígér,
Mert nagyokat nagyok ígérhetnek; néha megadgyák;
Mindazonáltal elég bátor megvallani nyilván,
Hogy jó szíve vagyon, noha nem nagy az érdeme néki* 

1
4
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Majd (hatalám  innen meszszébb tájékra kivinnék)
A’ Tisza ’s a’ Jíodrog mellett nem csalfa tanújok,. 
Lészen vigyázó szemeidnek; hát, ha vagy a’ Sztrigy, 
A’ Szamos, a? Gyöngyös, vagy Rába folyóihoz érne! 
Kern tartóztatlak. Vigyázz rá Argnsi szemmel.

I
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V ix  Taae venit bona Dignitatis 
Fama; vix sparsit (neque enim siléri 
Fas erat) qnid Te sit in urbe fatítutn 

Caesaris alti:

Laetior quosvis hilarare sensus 
Coepit, et votis numerus Proborum 
Vota conjungens, t t r I O i  sonabat;

Voce serena.

Pura Viros notos meritis honorat 
Regiae mentis favor, universos 
Recreat, communiaque esse cnhctiar 

Gaudia sancit.

>
Talibus cordi Patria est: neé illám 
Ense districto metuunt tueri;
Nec Throno desunt bene jfra^paritv

Pectore cives.
I

4
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Non ferit Tales coma prodeuntia 
In Polo itellae , velati eerebri
Vulgus insani; neque casus orbis

Territat anceps»
%

Vah, diu mundo dominata pestis,
Clade non una populos in omnea 
Saeva! dum lucem, rude lit er arum, 

Horpuit aevum,
j

Tu, cui, multos alios secutus,
Annulum, Mitramque Pedumque , nec non
Et Crucem laetor data: verba prudens 

Haec mea nosti.

Mentis humanae tenebras fugari
Quis neget sanus studiis Minervae? 
Gnayus idcirco petis haec fovesque 

Munera Coeli,

Vincet exemplum invidiam dierum,
Teque clarabit cineri superstes.
Tutus, Antoni Í potes in futurum

Picere ; Vixi.
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rí e m e s c s & i

S Z T R Ó K Á I  A N T A L N AK ,

int a’ gyenge gyepen fáradt embernek az álom,
És, mint a’ hús víz szomjasnak nyári melegben ,
Édes; szintén olly édes nekem a' te poémád,
Antal, boldog csillagzat szüleménye! De jersze,
S.ugdbe fülembe, mi csínt tettél, hogy nem lehet üznödy 
A’ mire választott ’s felszentelt téged Apollo,
Verbőczit, Kitomcgt V a*T$bbít kell - e Tibullus,
’S Náso helyett fel meg fel hánynod, vetned? Azokból 
A’ zordon porokét védned , vagy . . .  ? Csint te ( hibázva 
Szóltam) nem tettél. Az egek végzése parancsol 
Mindennek: fusd hát pályádat, mellyre kilépték 
Majd, ha serénységed sok fundust szerz;  ha tanácsát 
Flakkuö bátyánknak megelégled : „Rem  facias; retn;** 
A’,zajos életnek szélvészit hagyd oda másnak,
’S a’ csendes Musák közt élly hasznára hazádnak.
Addig is , a’ mikoron jobb órád engedi, pengesd 
Lantodat, és ébreszd-‘bennünk a’ nemzeti lelket.
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K I S F A L U D !  S ÁNDORNAK.

■ r

SándoV! igen későn jött el leveled; Te Novembert 
írtál abba, ’s azont én Jánus végire láttam.
M ártsak nem felháborödám mint af Dana habját 
A" mikor a % t Boreás mégzurja zavarja; de még sem 
Annyira mint T e , kiben ÍJalatdn zajgása, ha kériyed 
Fordúl', szembet&nöbB. :fg? szólsz. Hallyadsza tanácsát 
A* te barátodnak s Balatont, Ha haragra felindűlt,
Látni ne menny; oh'fuss el meszszire tőle; barátom ! 
Mint ít  tűzhányóEthnátől. Nem szabad a’ rósz
Példán kapni. Midőn csendes valamint az alatt téj,, 
Akkor nézd, és nézd reggeltől kezdve napestig, 
ífgy teázen, a* ki irpez dalt általam adtatenéked : • )

*) Hegy% völgy, mező már megpasztalt,
Minden kincse’ földre lehullt:

Tavasz után rövid nyár volt,
Ősz jött^ szele most is sikolt.
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Csak síkcÜtson! ftem gondolok 
Vele; vígan lantolok ;

Annál, a* mit elragadott, 
Sokkal, sokkal jobbat hagyott.

Kertemnek legszebb virága ,
Emberi szív boldogsága,

A* N e f e l e j c s  zölden .áU még 
*S büszke tőle égési térség,

Zeflr! vidd el ezt Klórisnak J 
*S tűzd szegéfe hárfájának,

Mondván: Neked e* bokréta* 
~Virír;“AhTaIílnk Afigyala!
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