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APPROBATIO. 

Praesens Manuscripttim Hungaricum, quod Magni-

fica*  Dominus, Georgius  Aranka de Zágon, I. 

Tabulae Regiae in Magno Transylvaniae Prin-

cipatu Assessor, et Societatis Lingvam Hunga-

ricam cultivantii Secretarius, vario Hungari-

corurn Versuum genere concinnavit sub ti-

tulo : E L M E JÁTÉKJAI  ; ex Incliti Regii Reviso-

ratus Librorum requisitione sedulo pervesti-

gans, digrissimum iudico, quod Typis ill 

publicam lucem edatur. Eudae die g.va 

Octobris 180,5. 

Georgius  Sinkai  de Eadem mpr. 

penes Regiam Universitatis Pe-
«tanae Typographiam Generalis 
Typi Corrector, et Requisitus 
Interimali» Revisor Librorum. 

Im prämatur» 

Ant. Szerdahelyi mpr. R. Libr, 

Revisor Al. Varadineasi». 



ELŰLJÁRŐ-BESZÉD. 
MINT 

ÉRTEKEZŐDÉS ÉS RÉSZ SZERINT SZÁMADÁS. 

^"AGY és derék Munkáknak kidolgozására 

se időm, se kéfzűletem  nem lévénn: a' mi-

ket dolgozhattam , Apróságok. Ezeket meg-

válogatván, ízándékozom egymás utánn, az 

Haza Oltára eleibe tifztelettel  letenni; most 

a kötött befzédben  vagy versben valókat. 

Ezek tsak Versek nem Énekek. Mert 

a Terméfzet  tőlem, mind az Énekelhetés-

nek, mind az Ének írásnak Ajándékát tel-

lyességgel megvonta. Réfz  fzerint  Deák lábú 

Ugro.t  Versek. 

Az ilyenek a' Magyaroknál fzinte  300. 

EPztendőktől fogva  fzokásban  vágynák; és 

közelebb Szabó Dávid 's Rajnis Urak annak 
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mesterségét nagyra vitték: de ugyan nem 

köz ízűek; mert mesterség vagyon bennek-

Azért a tanúit Embereket kivévén , mások-

nak ajánlani, vagy valami nagy dolgot akar-

ni csinálni belőlük: ok nélkül való dolog 

vólna; mindazáltal leg-nagyobb figyelmetes-

ségre méltók. Ezek' rcndébenn 

Az Hexameterek  kiváltképpenn alkalma-

tosok a' magas gondolatoknak pompás kifeje-

zésére. Innen mind a' Görögök, mind a' 

Deákok és mai Németek között Homér, Vir-

gil , és Klopstok ezenn írták vitézi Énekei-

ket. A' Distikhonok  vagy páros ugros ver-

sek érzékenyek, elmések, mint az Ovid' Leve-

lei. A* Ljrikusok vagy Lantos Versek el-

mések , de mélyek, és bőltsek, mint az Ho-

ráczé. Az első az Elme munkája; fenn  a' 

csillagok között jár, felyűl  a" közönséges 

életenn. A* második nem az Elméjé, hanem 

az Elmésségé ; a' fzív  és érzékenységek' fzii-

löttje; az elmés, sőt tréfás  fordításokat  is 

fzereti;  alatson , és alatt a' virágos kertek-

benn és mezőkönn fzedi  mézeit. Az harma-
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dik az Elmével párosodott Életet öfzverende-

lő Efznek  gyümölcse ; a' magas és mély gon-

dolatokat az Elmésségnek leg-nemesebb vi-

rágjaival egybefűzvénn  , ezeket azok által, 

mintegy az élet és Erkölcs' magvaival meg-

gyümőlcsözteti. 

Hogy gyenge erőmet ezenn a1 mezőnn 

megpróbáljam, elsőbenn a'gyönyörűség vitt 

reája, azután pedig, kivált a' Hexameterek-

re nézve a' Magyar Nyelv tekintetéből, a' 

vetélkedés üfztöne.  Mert a' Német Tudó-

soknak közönséges vélekedések: hogy min-

den Európai mai Nyelvek között, egyedül 

csak a' Német Nyelv vólna a' Görög és Deák 

lábú Hexameterek' írására leg-alkalmatosabb. 

Én nem úgy tartom, a' Német nyelv tudós 

és igen bőv, 's kimivelt nyelv: de darabos. 

A' Magyart Hexameterre és Distikhotira sok-

kal í'zebbnek és alkalmatosabbnak találom. 

Mint a' Fordításból p. o. megtetfzik: 
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Infan-dum  Re-gina ju-bcs rcno-varc do-lorem 

Hallat-lan fáj-dalmat  a-karfz  új-jítni Ki-rályné. 

Fcrte ci-ti fer-rum  date^tela-scandite-muros. 

Fegyvere-ket fzapo-rán  kop-ját ide - hágj a' 
fa-lakra. 

Si nisi quae forma  poterit te digna videri 

Nulla futura  tua est: nulla futura  tua est. 

Hogy ha csak egy hozzád illő remek angyali 

szépség 

Egy se lehetne tiéd: senki se lenne tiéd. 

Ezt az utolsó versét Ovidnak még ed-

dig, a' mint Lichtenberg apró munkáibann 

írja, se az Ánglus, se a' Német nem tudji 

lielyesen fordítani, 

» 

A' mely fzép  Elme ezzel a' két vers' ne-

mével az Hexameterrel és Distikhonnal ma-

gát , és nevét, kivált a jövő nyom előtt, 

mely a* fzemélyes  Erdemeket csak a munka 

érdeméből ítéli meg, esméretessé akarja 

tenni: írjon Kadentziás Hexametereket és 

Distikhonokat; eléri czélját. Mint emez Eke-

senfzóllás'  Attya, Juvenális fzerént,  ama' 

Versével: 



0 fortuiiata//!  natam me Consule Romam. 

Ezekbenn az ugrós versekfcenn  a' Kadentzia 

nem ízabad. Ha a' gyermekek , némely afz-

fzonyok,  és együgyű emberek kedvellik: ez 

annak bizonysága, hogy megcsalatţak. És 

Őket megcsalni, roízfz  ízre vezetni 's fzok-

tatni; annál vétkesebb dolog. 

Azt láttattam az ugrós verseknek ne-

mébenn éfzre  venni j hogy az nehéz és gya-

korlatlan emlékezetű gyermeknek és akárki, 

nek is fejében  könnyebben megragadnak 's 

tovább megmaradnak mint akármely más ne-

me a' versnek. Azután kivált az Hexame-

terekbe sokkal több lelket, és tűzet lehet 

tenni, mint másokba. A' kiben valami fzik-

rája van a? Elme és elevenség lelkének: an-

nak mellje ezeknek hallására meghevül, 

gopdolatjai felmagafztaltatnak;  mint a' Tyrté' 

versei által a' Laczedemonbéli vitézeké. De 

a" ki másokbann annak erejét éreztetni, vagy 

maga is érzeni akarja: mint verset, és grú. 

dicsoson , ropogva, 's lélekkel olvassa. Kö-
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zönségesenn akármely versnek olvasásából 

bizonyoson lehet az Olvasónak verslzerző 

ajándékáról ítélni. Valaki nem tűzzel, nem 

ropogóson grádicsozva, és nem versenként 

olvassa; hanem mint a' gyermek, a' mint 

mondják kommákra, punktumokra: abban 

verslzerző lélek' ajándéka nintsen. Logiká-

ra termett: nem Poésisre. 

Az Hexameter,  hogy a'vers' mértékről 

ne fzóljak  , igen fzereti  a' tifzta  és folyó 

nyelvet, cs tifztességes  ízókat. Ellenbenn 

a' durva, mind most faragottakat,  mind fa-

ragotlanokat, és az értetlen, tifztességtelen  , 

süt játékos fzókat  is; a' befzéd'  rendiben pe-

dig a' Példabefzédes  és parafzt,  alatson já-

tékos fzóllás  formáit  utálja. E' felett  kön-

nyen kell a* versnek, mint a' perefzlennek 

fordulni:  a nyelvet és fület  így ragadja el. 

A* Distikhon  magasan nem repülhet : 

mert ha Izép cs kedves akar lenni; a' pár-
/ 

jábann értelmének végződni kell. Es éppenn 

abbann áll fővebb  ereje: hogy a' párja, a' Pen-
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îameter ax Hexameternek minél fzebb  elmés 

fordítással  feleljen  meg. Mint a' Páris Ilo-

nához küldött Magyar vers formába  öntött 

példájából niegtetfzik, 

A' ditsőséges Lantos Vers , Éneknek ne-

me ; melyet én igen fzeretek  és csudálok Ho-

ráczbann: de nem lévén ajándékom reá; nem 

ítélhetek róla. Példáját is csak egyet adtam: 

N. Zejk Úr emlékezetére. Ezeknek fzebb-

nél fzebb  példáit láthatni, a* Kőfzegi  Poéta 

tudós és munkás Kalauzzábann; Virág Bene-

dek' Horatius Poctikájábann, 's poétái mun-

káibann; az Édes Gergely' Anakreonnyábann; 

C«. Vitéz Mihály' Anakreoni verseibenn; és 

Lukáts Miklós' hívalkodásaibann. Szállok 

A' Magyar  lábú Versekre. 

Ezekről ha ki ítélni a' Németből akar ; 

nagyon megcsalja magát. Mert a' Nemet 

versben négyet kell nézni: a' Gondolatot; a' 

versek fyllabáinak  fzámát;  azoknak végeinek 

páros hangzását, vagy a' Kadentziát; és min-

den syllabáknak mértékit; az-az hofzfzúságát 

vagy rövidségit. A' Magyarbann ellenbenn 



az utóisót nem kell keresni teüyességgcl. 

Csak a gondolat, syllabák' fzáma,  's ezek-

nek a' vers' végjnn egyező hangja: a mire 

fzükség  vigyázni. Azért klilömbségeket a' 

syllabák' és sorok' fzámáról  vévén fel,  elébb 

fzóllok 

A' 12. Syllabájúakról 's azok köztt 

A' négy Sorúakról. 

Ezek a' leg-régiebbek és leg-méltóságo-

sabbak. A' magas gondolatokat ezekenn le-

het leg-pompásabban kifesteni.  Bizonyítják 

a' Zrinyi Miklós' és halhatatlan Gyöngyösi' 

« Vitézi Énekeik ; 's eme' két Elmének B. Or-

czinak és Barcsai Ábrahámnak nagyságos 

gondolataik. Elmésebbek lehetnek ezeknél 

A' Két  Sorúak 

Melyek a' múlt XVII-dik Százban fzo-

kásba jöttek; ts melyeknek nevezetes fzép 

Példáit adták N. Gróf  Teleki Ádám Úr a' 

Czidbenn, N. Hadnagy Czirjék az Erkölcsi 

Levelekbenn; Szilágyi 's Pétzeli a' Henriás' 

fordíttásábann;  cs az Euphemia elmés fordí-

tója közelébb. Ezek a' mint hívják ebbenn 

a' Vers' nemében Classicus írók méltán le-
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lietnek. De ugyan ennek a' Versnek termé-

Jzete, ha l'zép, elmés és kedves akar lenni, 

azt kívánván ; hogy mint a Distikhonbann, 

az értelem a' második rendben végződjék ; 

és ez mindenkor ha lehet egy elmés fordí-

tással az elsőnek feleljen  meg: mind fzépek, 

mind édesek és kedvesek, mind virágosok 

lehetnek ugyan: de a' magas gondolatoknak 

kifejzésére  ét a' fenn  repülésre nem egéfzcn 

alkalmatosok. Ezeknél a' két Sorú és ti-

zenkét lábú verseknél a* magasra, minémű a' 

Vitézi Ének, alkalmatosabbak lehetnek taláin 

A' Két  Sorú 13. Syllabújú  Versek. 

Ebbenn a' nemébenn a' Versnek én ol-

lyan Izerencsétleii voltam, hogy a' folyó 

Versek között soha ínég csak tűrhetőt se lát-

tam egyet is. De a' Virgil Éneissének Tu-

dós Fordítója Kovács Jó'sef  Úr jó reménysé-

get nyújtott: hogy ha elmére 's jó pennára 

akad; a' Vitézi Énekre bár az Hexameterek-

hez nem közelíthet is, alkalmatos. Egyébre, 

kivévén némely jádzi tréfát  talám nem is. 
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A' hevesebb Sjllabájú  Versekről. 

Ezek mind az Enekekbenn, mind azo-

kon kívül Benyiczkitől fogva  a' travefztirt 

Éneisig és Szerelem Gyötrelméiig esmérete-

sek. Ezeknek all nemeknek és killömbsé-

geknek fzámok  sok , és fzámoknak  's külömb-

ségeknek Kánonjok vagy megállított határok 

és fzámok  nincsen; mint a' Lantos Verseké-

nek is. A1 Néhai Generális Gróf  Feketének 

kedves emlékezete kívánja tőlem , hogy itt 

róla megemlékezzem. Mert az a' nagy Elme 

tett engemet elsőbenn arra figyelmetessé: 

hogy a1 nyólczas és hetes syllabájú cserélő 

páros Versekbenn, mikor egyik pár mással 

hangzó betilnn végződik: ha ellenbenn a'má-

sik pár Magán hangzó betűbe megyen ki, 

fzépen  hangzik, mint p. o. 

Mint a' néma pata koknak 

Amolygó két partjai 

Restül nézik míg azoknak 

Elenyéfznek  habjai 's a' t. 

Másodfzor  azt bátorkodom megjegyez-

ni , hogy ezeknek rendibenn a' Gondolat-

nak mind jobb kifejezésinn  , mind annak fzebb 
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felöltöztetésin  sokat lehet azzal segélleni: ha 

vagy az egymásnak megfelelő  páros sorok 

egymástól három , négy 's több sorokkal is 

megválafztatnak;  vagy pedig néha a' tizen-

két syllabájúak is közikbe elegyittetnek. A' 

Búcsúzó , "s Anna és Rozália napokra írott 

Versekbe, 's egy két más apróságbann ennek 

próbáit kívántam adni. De 

A' Rómaiaknál voltak olyan versek is 

mint — a'Phaedrus'Versei — melyek se syl-

labák' igaz mértékére, se Kádentziára nem 

vóltanak írva: valyon ezenn az útonn nem 

lehetne-é valami új mezejére akadni a' fzép-

nek Anyai nyelvünkönn ? Ez előtt a' fzép 

Elméjű Szálkái Úr unfzolt  vólt reá, maga 

próbáját is adta vólt benne: de 12. syllabájú 

versekbenn. Én akkor vagy az Intést nem 

érezhettem a' mint kellett: vagy a' 12. syl-

labájú vers megbotránkoztatott, és elírtózta-

tott; mert azonn rofzfzúl  jő ki. Kevés idővel 

ez előtt nem tudom honnan jött elé, az a' 

gondolat bennem ; és próbát tettem: de 8- és 

7. syllabájú versekbenn. Ennek példája a' 



Ferentz napjára írott vers. Melyet, mint a' 

többit is , nem mint remeket mustráúl; ha-

nem mint gyenge példát öfztönűl  és tifztelet-

tel az Érdemes Közönség' eieibe bocsátok. 

Bátran bocsátok pedig: sőt örömmel is. 

Mert czélom nem a' múló hír' név' füstinek 

vadáfzása,  nem fzemélyes;  hanem közönsé-

ges: a' Magyar Elmésség virágjainak gyara-

pítása, az Elme mezejénn. Az Elme meze-

jének pedig áz a' terméfzete,  a' mi akár-

mely mezőnek: ha terítve nincsen; nem fzép. 

És ezt nem csak a' ró'sa, eper, 's engem < 

ne felejcs  tefzík  : hanem a' közönségesebbek 

is ; sőt a' virágtalan füvek  is kőztek. Sokból 

kell állani, ha egéfz;  az hervadtakat újjab-

baknak felváltani,  ha eleven; és mind fzí-

neknek és nemeknek különösségével, mind 

fzépségek'  érdemének ktilömbségével játfzod-

ni: ha az egéfz  fzép  akar lenni. Egy ilyen 

egéfzbe  azért a' sok közzé , a' Magyar Elmék' 

dífzes  mezejére, örömmel és bátran téfzem 

le én is csekély gondolataimat. Magok ne-

mek 



.nek fzerént  a' virágokat újjítani is gyarapí-

tani is fogják. 

Ha kik talám a' Versfzerzésnek,  leg-

alább nagy gyarapításának, barátjai nem vol-

nának: azoktól engedelmet kérek. Én a' 

Verseknek pártjokat fogom.  Emlékezzenek 

reá kérem! hogy egy Nemzet hírének, ne-

Q vének és virágzásának mértéke; az Ő viselt 

Î dolgainak nagysága: e' pedig a' Tudományok 

~̂ és Mesterségek virágzásának fzülüttje;  mel-

lyeknefe  egy Nemzetben mind efzküze,  mind 

csatornája a' Nyelv; és csak az Anyai Nem-

zeti Nyelv. A' Kereskedés rendibenn, a' 

nagy vizek, és azoknak csatornákra vett 

ágai téfzik  a' belső Kereskedést egy Hazában 

virágzóvá; mely a' leg-első: így az esméri-

tek' rendibenn, az Anyai Nyelv köti öfzve 

az Elméket, 's azoknak igyekezeteket, a' 

nemzetre nézve ; e' tefzi  őket elébb otthon 

virágzókká, és gyümölcsözőkké, azután kiinn 

tekintetesekké. Ezt követték, és követik mind 

azok a régi, és új Nemzetek, melyeknek 

B 
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neveket viselt dolgaiknak fénye,  és Elméjek-

nek kipallérozása előttünk tiízteletessé tette ; 

a' Görögöktől fogva  a' mai Németekig. És 

mind ezeknek nyelvek' pallérozódásoknak 

első grádicsa a' Versfzerzés  vólt. A' termé-

fzet  hozza ezt magával; de a* régieknél 

ugyan egy oskolai fő  Törvény is vólt: hogy 

az Ifjak  a' Versfzerzésbe  gyakoroltassanak. 

Ilyen terméfzeti  okait gondolom. Mert 

a) A' kötött befzéd  megkíván egy" 

Gondolatot; és annak tökélletes Egységit, 

hogy Egéfz;  azutánn a" gondolatnak , mind 

annak kellemetességeivel, és Elmés fordítá-

saival , mind a' nyelvnek virágjaival való fel-

öltöztetésit, hogy fzép  ; és végre a' Termé-

fZetnek  az Elmével való párosítását, hogy 

eleven és érzékenyítő légyen. És ez az 

együtt, a' mire az ifjú  Elmét a' Versfzerzés 

vezérli, és fzoktatja.  Még eleintenn elébb 

gyengekorában kezd esmérkedni ezekkel ; 

felébred  rájok és fzokik:  azutánn érni kezd-

vénn , eme' könnyű kicsiny futó  gondolatots-

kákat, melyeknek a' kötetlen bcfzédbenn  ér-
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deniek, leg-alább kellemetességek eltűnik, 

és rend fzerént  elvefznek;  tanulja megfogni; 

és mint a' virágokat bokrétába, úgy ezeket 

is versbe kötvén mind kedvességet, mind éle-

tet , és megmaradást adni nékiek. És így to-

vább-tovább De 

b) Szokik véle nevezeteseim a' Munkához. 

Kics'ny: de Munka. Foglalatosságot ád véle 

Elméjének ; mely azt, nem csak a' képzelő-

désnck bádjafztó  , fejet  kábító, hafzontalan, 

és többnyire nemtelen, tündér foglalatosságai-

tól elfogja  és őrzi: hanem egy Gondolatnak 

Egységbe, egy Egélizbe való illendő öfzve-

rendelése, és mintegy teremtése által, ma-

gának örömet, és belső megelégedést fzerez. 

Ha fzinte  a' Munka ugyan csak magában néni 

leg-jobb vólna is; vagy a' gondolatbann , vagy 

az egybekötés mestersége ellen hiba esvénn . 

a' tií'ztességes foglalatosság  mindazáltal min-

denkor nyereség. 

B a 
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De ugyan mikor a' Gondolatról fzóllok, 

igaz gondolatot érlek: nem képzelődést. 

Mert ennek tüzit lobbantja a Vers. Azért 

igyekezni kell: még azt is gondolatba, ámbár 

játékos gondolatba merítni, 's az által erejét 

oltani. Továbbá 

c) PC  Versfzerzés'  Mestersége a' folyó  be-

Izédnek terméfzete  ellen, a' Szóknak bizo-

nyos mesterséges egybeköttetéseket kívánja. 

És mint minden tifztességes  , fzép  i jó dolog; 

ez is munkával, bajjal, és erőlködéssel jár: mi-

nél fzebb  , és mesterségesebb pedig a' Vers; 

annál nagyobbal. A' gondolatot a' Befzédnek 

ki kell meríteni; és azt mind az Elmének , mind 

a' nyelvnek fzeb-fzebb  virágjaival és fordítá-

saival felékesíteni.  A' fzépség'  linéája az 

horgas linéa: azt mondja az Ánglus híres 

Képíró Hogárt.  Igazánn is. A' Versfzerzés 

nem Logika. Egységnek, és ebbenn Igaz-

ságnak kell benne ugyan lenni: de Igazat, 

és csak Igazat mondani; azt Elmével meg 

nem karimázni, Elmésséggel meg nem pré-i 

mezni; virágokkal ízínekkel fel  nem ékesít-



XX/ 

icni; ez a' Versfzerzésben  Bün ; eltűrhetett 

len. Es ez közönségeseim az Alkalmatossá-

gokra írt Verseknek a' hibájok: melyért rofz 

nevet is fzerzettenek  magoknak. Mert ha 

dítsér valakit, csak qítsér: ha jót mond , 

prédikáll. Az Horácz' ditsőséges Versei el-

lenben többnyire alkalmatosságokra íratta-

lak ; és még is felségesek.  De 

d j Az ilyen munka, a' mint említém 

Erőlködéssel jár. Nem Erőltetést mondok: 

hanem Erőlködést. Az Frőltetést se a' Gon-

dolat, se a' kimondás, se a* Nyelv, se eyy 

Szó; de még egy Betű is meg nem Izenvcdi, 

A' mely versbenn e'megtörténik; olyan 

mint a mely munkánn a' Mester-Ember ke-

zének fzennye  látfzik.  Az ezekre való erős 

vigyázás inegfzomorítja  a' Versszerzőt; de 

azért a' ki Nevének meg akar felelni,  és 

nem Verselőnek vagy Verstsinálónak akar 

hívattatni: a* fzókat  munkával, erőlködéssel 
t 

válogatja, rendeli, és rakja öfzve;  a' Nyelv 
B 3 



Tárházába megyen, ét annak kincseivel meg-

esmérkedvénn , onnan kifzedi,  és öfzvemére-

geti őket. Azokat t. i. melyek a'Gondolatnak 

megfelelnek;  darabosságokkal a' fület;  és 

alatsonyságokkal, vagy nyerseségekkel az Il-

lendőséget meg nem sértik. Úgy köti azu-

tán n öfzve  ; hogy a' nyelv a' vélek való éléssel 

ne csak meg ne rontassék: hanem fzépsége,  és 

méltósága emeltessék is. Ezek csekély vé-

lekedésem fzerint  a' V ersfzerzésnek  Erde-

mei ; és nevezeteseim az Anyai Nyelvnek 

pallérozásábann. Fordulok már 

A Grammatikusokhoz.  Azok, kik édes 

Nemzetünket, mint az áldott Isteni Gondvise-

lésnek kegyelme, és tifztelendő  Eleinknek 

fényes  Érdemeik által, igen ízép czímeres 

tulajdonságokkal megkülömböztetett egy Nem-

zetet, igazán becsüllik, erre a' fzóra  Gram-

matikus, nem fognak  csömörleni. Mert ezek 

nagy érdemű Hazafiak  , Nemzetünknek egyik 

czímeresebb és drágább, ösi tulajdonának, 

az Anyai Nyelvnek oltalmára; tifztaságábann  > 

és tökélletességcbenn való maradására álla-
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nak talponn. Az ő Itélő-Székek előtt is azért , 

írásom' módjáról fzámot  akarok adni. 

1) Ha ki közzűlök ezt a fzót,  Könyv 

Lacrima így írná Könny  v nélkül: én azt 

nem követtem. Nem csak azért hogy né-

kem úgy tetfzett;  vagy hogy mást követni 

fzégyenleném:  hanem azért, hogy fzámos 

Efztendőktól  fogva  utánna járvánn, a mennyi 

régi Kézírásokat fel  tudtam találni a' XIII-dik 

Százbann élt Sz. Margit' Életétől fogva,  máig, 

közünségesenn mind így írják: könyv, nem 

könny; p. o. a' Szent Margit' Életébenn a' 

171-dik laponn keunveet, az-az könyvét. A' 

3io-dikonn keunveket, az-az könyveket.  Is-

mét a' Sz. Anna Afzízony  1526-bann írt Éle-

tébenn a' il-dik Réfzbenn:  bőséges könyvhúl-

lató siralmakat.  így másutt sok helyekenn. 

Annál inkább az azutánn következett írók-

bann máig. .Azért igaz, és járt útonn jártam. 

Ettől pedig eltávozni, terméfzeti  hajlandósá-

gom ellen vagyon. A' Terméfzet,  illen-

dőség, és Nyelv' becsülete is hozza ma. 

B 4 
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gával; hogy a' Könnyű,  és Könyv  minél 

jobban megkülömböztessenek egymástól. Mert 

a' Könyveknek  mind formáitatások,  mind húl-

latások, nehéz, és mintegy erőfzakos  mun-

kája a' Terméfzetnek;  nem könnyű. Azutána 

t) Ezeket a' kettős Betűket cz, és cst 

kivévénn azt az esetet, a' hol a' Izónak ere-

dete kívánta, nem í , hanem c betűkkel ír-

tam. Mert ennek is sok időtől fogva,  és sok 

munkával utánna járvánn, úgy találtam; hogy 

igaz ugyan az, hogy az íz , és ts betűkkel 

való élés bé kezdett jönni már ez előtt más-

fél  fzáz  Eí'ztendőkkel. És a mennyibe talá-

lom Gelei kezdett véle elébb élni; nem tu-

dom honnan vévénn: mert a Németeknél is 

külömbözik a tifzta  cz , mely z: és a tz, mely 

íz; a' cs betűt pedig négy betűkkel írják 

tsch, nem ts: p. o. Deutsch, nem Deuts-

Azután nevezeten Csécsi János a* Magyar 

írás' módját néhány fzép,  és rövid Regulákba 

foglalvánu  , és ez a'P.Pápai Dictionáriumáuak 
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végire tétetvénri, úgy terjedett el. De a' 
miért Csécsit ebben nem követtem, ezek: 
» 

a) A' Juris Corpusbann a' cz, és CJ, 

nem í , hanem c, és ch betűkkel íratnak. Ne-

vezetesenn a' Nagy Lajos K. Decretuma után 

ragafztott  magyar Esküvés formájából,  igen 

világos. 

b) A' T. Révai Miklós Úr' Munkájábann , 

Antiquitatcs  Lingvae Hungaricae  Tom. I. 'va-

hányfzor  azok a' betűk az eléhozott régi írók-

nak eredeti l'zavaibann eléfordúlnak,  Géléiig 

mind r-vel, és nem f-vel  íratnak. Gelei 

már tétováz. 

c ) Valamely Diplomák a' XII-dik Száz-

tól fogva  kezemen megfordultak  ; ha azok 

a' Bettik eléfordúltak  bennek, hasonlókép-

penn. így a' XV. és XVI-dik Százakbéliek-

benn is, kivétel nélkül. Nevezeteseim 

B j 
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d) Verantius, 1593-bcn kőit Szótár-

3 ab an n , Didionarium quinque nobilissima-

rum Europae Lingvarum, Latinae, Ita-

liene , Germanicae, Dalmaticae et Hun-

garicae , az Elöljáró -Beízédbenn azt írja: 

Hogy a' Magyaroknál a' c/* annyit téfzen, 

mint a' Dalmatáknál <\y; és a' Dictionariuma 

rendibenn a cs betűt, hol tifzta  cs, hol ch 

betűkkel írja; a cz betíit pedig cz-vel p. 0. 

Csata,  Cheber  , CziL  De tovább 

r ) Ha ki az írás' módjábann a' fzó' 

Eredetére is akar vigyázni, ha mindenütt ts-

rel ír, az ellen csejckfzik.  Ellenben ha 

megválafztvánn  a' hol az eredeti fzó  kívánja 

íj-t ír , másutt c.f-t,  eléri czélját. p. 0. Int 

intse í-vel, bocsátok cx-vel. E' felett 

f)  Igen vifrízásnak  tetfzik  az eredeti 

írást Cicero, Caesar, v Csáfzár  í-vel Tzitze-

ro, Tsáfzár  megfertéztetni.  így Tsap,  Tzáp, 

cz helyett Csap, Czáp. Végre és főkép-

penn 
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g) A' Jó Csécsi és Társai egéíz  fzaka-

dást csináltanak. Mert egyik felől  minden 

Vallású Oskolák' Mesterei, nemesebb dolog-

nak tartvánn a' bettl-vi'sgálásnál , magok' Hí-

vataljokra ügyelni; átallyába őtet követték. 

Tanítványaikat is úgy i'zoktatták: másfelől 

pedig mind a' Fő Rend , kivált az ő Ősi ne-

vének írása 's bettli' megtartására vigyázván, 

mind a' köznép , 's azok között némely Ta-

núit Emberek is , mintegy Terméfzeti  mozdu-

lásból a "ez  és elírását megtartották, 's máig 

is megtartják. A' Párisi Akadémikusok haj-

don úgy tettek ; hogy ha a' ncp az ő nyelv, és 

írásbéli újjításokat követni nem akarta; nem 

csináltak fzakadást,  hanem magok is megtér-

tek: látvánn azért hogy másfél  fzáz  Efzten-

dőktől fogva  is , a' Nemzet nem akar Csécsi 

's Tanítványai után hallgatni: én is jobbnak 

tartottam a' régi mellett maradni. Itt nem 

a' Nemzet, hanem az Oskola csinálta a' Sza. 

kadást: és én a' Szakadásoknak nem vagyok 

Barátja. 
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Ugy gondolom, hogy Nemss Nemze-
temnek 's Tudqssainak ezzel a' kevés Szám-

adással tartoztam: azért véteknek tartottam 

elmúlatni. Továbbra pedig csak azonn esede-

zem: liogy mind azt, mind csekély Munkács-

kaimnak becsit, méltóztassanak r.em azoknak 

belső Erdemekből, hanem az én buzgó haj-

landóságomnak , és igyekezetemnek mértéké-

ből ítélni meg; és mindenikét Tiízteletcmnek 

zálogjául venni, 
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Eţy Úri  Szép Elméhez. 

T e kit magosb sorsra emelt, 
Jó fzerencse  Kegyelme, 

Szép Elméknek tején nevelt 
Úri Nemes Szép Elme ! 

Mért engeded , hogy Egeknek , 
Annyi fzép  Ajándéka, 

Légyen nemtelen terheknek 
Prédául mártalékja! 

Azért élni, hogy csak éljünk i 

Ez a* köznép' insége, 
Várat, Kastélyt, hogy emeljünk , 

A' bátorság' fznksége. 
Vad él azért, hógy éhségnek, 

Nyílt torkát bedughassa; 



*S nyakánn fltggő  száz ínségnek, 
Csapásit elbírhassa. 

Embernek jó mező cs kéjét , , 
Barázdákra szántani, 

Nyájjainak kifejt  tejet, 
Kedves sajtá oltani. 

Mezeiről afztagokkal, 
Hogy Csűrit karimázza , 

'S Juhainak lágy gyapjakkal 
Legelőit ruházza. 

Hogy cserepes Házainak , 
Meszsze lássék teteje, 

És irigy Szomszédjainak 
Olvadjon rá epéje. 

Pompás Kertje terméseit, 
Dicsérje a' fzépsége  , 

És gondjai tüvisseit, 
Pót ólja dicsősége. 

De illyen, 's más száz dolgokkal 
Magát midőn bádjasztja , 

*S Éjjel nappal új gondokkal, 
Az életet fogyasztja. 

A' mit csillái egy oktalan 
Állat, csak azt csinálja 

Mis formábann:  mind úntalan 
Hogy csak magát táplálja. 

Szegény ha csak arra jutott, 
Elég hogy legyen mára; 



Gazdagabb ha szerzett módot 
Hogy jusson holnapjára. 

Boldog majd ha Háznépének, 
Sorsát megjobbíthatta , 

'S Elet folyó  szükségének 
Árját elfordíthatta. 

Dc mind ezért mikqr fárad, 
Napról napra no dolga, 

Terhe rajta mint víz arad, 
*S az egtsz Világ' rabja. 

Oh Te nemes birtokossá. 
Az halandó részeknek, 

Te halhatatlan lakossa 
Ama' boldog Egeknek! 

Nem itt vagyon Eredeted, 
Földed barázdájába: 

Ne temesd és nemességed , 
Asztalodnál 's ládádba. 

Megvagyori magok' szüksége , 
A' nemesb részeknek is, 

Táplálása nevelése , 
Az okos Léleknek is. 

Az Elmének forrásait, 
Az hínárból kivenni , 

Igyekezzél folyásait 
Tisztább útra vezetni. 

Szívnek forró  indúlatit, 
Mérsékleui tüzébe 



És idétlen vágyásait, 
Hozni jó ösvényébe; 

Ez az, a' mi leg sziikségesb, 
Solia is el nem múló, 

Mindennél gyönyörííségesb; 
Emez örökké való! 
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Generális Gróf  Feketének  Válasz. 

e 
iJzinte néma Árnyékoknak, 

Kőltözém mezejekre, 
Tollünk nem esmért Sorsoknak 

Bizontalan helyekre. 
Hol Érdem' zöld Levelei 

Jók' Fejét koronázzák , 
A' megbánás' tövissei 

Rofzlzakét  karimázzák. 
Hol' eme boldog tudatlan 

Száz Népek Csoportjai^ 
Kleomenesek ártatlan, 

De véres Árnyékai. 
Az Hitetés' Tőreitől 

Nyúgofznak  csendességbe, 
Az Erőí'zak' fegyverétől 

Örökös Békeségbe. 



Az ártatlanság' Bimbója 
Ment tilalmas lesektől. 

Az aggott vénség' kórója 
A' szégyenlett tüzektől. 

Nem félsz  Pribék hogy Hazádat, 
És a' Törvényt megbántsa, 

Földed', 's kijárt barázdádat 
Tolvaj Szomszéd elszántsa. 

Nincs Úr, kevély' küszöbjei 
Kinek tartóztassanak, 

Paraszt, Czudar' fedelei 
Kinek irtóztassanak. 

Nincsen Szolgád, ki osztozzék, 
Veled keresetedbe; 

Se Fijad ki várakozzék, 
Ülni örökségedbe. 

Rosz Barátod a' ki lessé 
Egy kétséges -szavadat; 

Ellenséged roszszúl fesse 
Ki szebb gondolatodat. 

Hol a' Kátók' bőlcsesége, 
Csak álom hltvelyezés, 

Nagy Sándorok' Reménysége, 
Csak árnyék képzelődés. 

Eme' kaczér szem nem bújja 
Gyön'yörüség' prédájit, 

A' kényes fül  nem bámúllya 
Hang' bűbájos csudáit. 
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Herschel' szeme nem úszkálhat 
Ezer más Világokba. 

És, Tilhté nem tébollyoghat 
A' fánton  fánt  dolgokba. 

A' Nagy Jó'sef  Dicsősége , 
Fénye megsetétedik , 

Bonapárté' merészsége, 
Nem voltba meríttetik. 

Léthét mikor megkóstoltuk , 
Kormos vizét általúsztuk, 

Elmúlik Tündérsége, 
Mind ezeknek , és Vége. 

Elmém, ilyen nehéz emésztő tárgyokkal, 
És ezekkel páros mély gondolatokkal, 

Tele , hogy Leveled' vévém , megújjúla ; 
'S Olvasván vidámabb húrjára fordúla. 

Úgy vagyon! mint Gyermek szemfényvesztő 
Bábhoz, 

Hogy némely Barátunk ragadt e Világhoz; 
Azonban terheit még is számlálgatja, 

'S Véle égybeforrott  rosznak nem barátja. 
De mind az a' képzelt gonoszok' fellege, 

Talám nincsen; csak az okosság'gyermeke. 
Az a' roszban való erős botránkozás , 

Talám nem egyéb, csak csupa siránkozás. 
Nem látja azt más szem, csak az okosságé ; 

Semmit kicsint bölcsen nagyító vakságé; 
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Gyermek, Ifjú,  's egész egy nép míg tudatlan, 
'S Okosságra nem ér: mind addig ártatlan. 

Kincs úgy szóllván semmi panaszsza, sebúja: 
Hogy mégyen e'Világ? a leg-kissebb baja. 

Nevét is csak Hírből tudja a' gonosznak, 
Ha éri is a' rosz: nem esméri rosznak. 

Arany időket él annak közepette, 
'S Többnyire míg tőle félhetne  , elvitte. 

Az egész Világnak nagyobb része ilyen: 
A' jó , és rosz hanghoz éppenn érzéketlen. 

Hallja ugyan mástól 's utánna pengeti, 
Félre fordul,  's a'Bölcs panaszszát neveti. 

Sőt, hát ha a Bölcs is nem szól igazfágot! 
Panaszol; 's azonban csalja a Világot. 

Vigyázz rá! a' míg van Király' kegyeimebe, 
Vagy ra hunyorító Tántzosné' kedvébe; 

Kinn látott erszénnyé míg nem lapossodott, 
Feje síírü vértől míg nem háborodott; 

Dolga a' míg megyen jó folyamatjába; 
Ifjúság,  egésség vagyon divatjába : 

Addig jól van minden. Ha ellenben vakot, 
Vét koczkája: ekkor kezd látni roszszakot. 

Ekkor Bőlts lesz; Világ gonoszokkal tele: 
Miért ? mert megfordúlt  a' szerentse szele. 

A' mikor tudni!lik végtére belesült 
Rcménségeibe, 's ráncz homlokára űlt. 

Mikor minden ajtó előtte van zárva, 
'S Élte' véginn ugyan egy megvénült árva. 



Ezekért kell-é hogy epeszsztik magunkat? 
Roíznak tartsuk, azzá vagy tegyük sorsunkat. 

Jövel! hagyjuk menni Világot mentiére, 
Térjünk a Bőlcseség' kedvesb ösvényére. 

Melynek szelíd útja tellyes virágokkal, 
Mejjéki kínálnak öröm pohárokkal. 

Ez kötelességünk'  szórós követése, 

'S szívünknek sorsunkkal megelégedése. 

Szerezzünk magunknak ezzel boldogságot. 
Felejtsük  a' többit  's az egész Világot. 

3-
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A Grátziákhoz. 

M ennyei bölcs Vezérei 
A' jó íznek 's szépségnek, 

Szárnyas kisded Istenei 
A' kellemetességnek! 

Kik halandók' munkájába 
Rejtetek méltóságot, 

'S Rövid Eltek' párájába 
Örökkévalóságot. 

Kiknek gyenge szárnyatokonn 
Istenek Lakhelyekre , 



Túl a* fekete  partokonn 
Emelkedtek Egekre. 

Emez boszszús Ákchillesnck , 
És a' dölfös  Atridesnek, 

Haragjokat éneklő 
Mennyei nagy Versszerző; 

Emez annak szárnyánn járó 
De őtet meghaladott 

Mántua nemzette Máró ; 
'S Elme Emlőjét szopott 

Násó ; kit szerelem' Annya 
Maga két térdin nevelt, 

'S A' Kupidó' könnyű szárnya 
Annya mellé felemelt. 

Az Orlándó' dühösségét 
Ki elmével festette; 

Ki Paraditsom' vesztését 
Pompáson kesergette; 

Ki a' Csendesség' Ölébe 
Egy Király* nagy Lelkének, 

Új Éltet adott Fernéjbe, 
A' Negyedik Imréhnek; 

A' Gömöri Magyar Elme , 
Mely Pálmát nyert előttünk, 

Murányi Vénus' szerelme, 
Kit még imádtat köztlünk; 

'S Más nagy Elmék, kik azutánn 
A' Ti vezérléstekbe 



Ezek ditsőséges nyománn ; 
Ültek Hír' Név' Székébe. 

Ti Mennyei Vezérei 
A' jó íznek 's szépségnek. 

Kisded szárnyas -Istenei, 
A' kellemetességnek! 

Még ma is a' szép Elmének , 
JóltévŐ Tápláló}:. 

'S azok köztt Gróf  Feketéllik 
Hűséges Szolgálóji! 

Megvagyon az ő Világa, 
A' Ti kegyelmetekből. 

Meg lesz halhatatlansága, 
Már bizonyos Jelekből. 

Az új Elmék' mestersége 
Viszi könnyű pennáját, 

A' Régiek' kedvessége, 
Édesíti nótáját, 

Szókratesi bölcs szavára 
Virradnak az Éjjelek, 

És érzékeny víg lantjára 
Mozdulnak a' kő Szívek, 

Kék Duna' Szűz Leányai 
Hagyják folyó  Házakat, 

Mikor lantja szép hangjai 
Esmértetik magokat; 

Buda Fellegekkel játszó, 
Tornyai meghajolnak, 



Mikor, Szíveket olvasztó, 
Énekei hallatnak; 

A' Szent Geller' oldalai 
Százszor viszszaekhózzák: 

Duna' Tisza' négy partjai 
Szelek' szárnyán hordozzák. 

Ezeknek kis ücsécskéje, 
Követi két Nénjeit. 

Maros-vize' Szűzecskéje 
Kettőzi örömeit. 

Felvészi jobb-jobb Barátját, 
Ki közlök íz' Barátja. 

És megtölti víg pohárát, 
Mely áldozat' pohára; 

És a' midőnn a' jó kedvet, 
A' Nektárból meríti, 

Csak nádszálból kötözgetett 
Sípján szavát pendíti: 

Szép Elme' Szűz Leányai 
Éltessétek Feketét: 

Jövő Százok' száz Sorai, 
Tartsátok fenn  nagy Nevét! 
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A . Zefir'  könnyű szárnyai 
Tavaszt csak minap hozák, 

'S Az Ősz' híves harmatjai, 
Tollaitól már fosztják. 

Lassan-lassan meg kezd hűlni 
A' tenyésző Természet 

És meghűlt helyébe ülni, 
Az altató Enyészet. 

Nappalnak fényes  Királyja! 
Ne siess oly' sebesenn; 

Nem kevésbé megtalálja, 
Lovad Jászlát tsendesenn. 

Minket ha Mája fijának 
Megsújt arany veszszeje, 

Az árnyékok országának, 
Bézár hamvas Mezeje 

Nem virít ki többé telünk 
Zefirek'  Szellőire 

Nem mozdul meg többé Szívünk 
Szerelem' tüzeire! 
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Piros Tojás. 

TTEkintsd meg a' piros tojást, 
Melyet Húsvét megfestett. 

'S Betsüld meg a régi szokást; 
Mert beléje titkot tett: 

Azt az Úri szép piros színt, 
Színe ugyan dicséri; 

De példázol bizonyos kínt , 
Mely a' Virtust kíséri: 

Mert ez álnok Világ Jóknak, 
Megpróbálja Hiteket; 

Felfeszítti,  's Árnyékoknak  » 
Akkor szentel innepet! 

6 -

Húsvét. 

iiBreszti a' nap a' Természetet, 
Szóllítja elé a' Kikeletet, 

Olvad fázékony  Télnek lágy gyapja. 
Nevet vídámonu az öröm' napja. 

C 5 
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Gyújtja Kikelet aludt tüzeit, 
Tölti Lélekkel Holtak' ereit. 

'S Sebess óráit míg perczegteti, 
Élőkkel egymást ölelgetieti. 

Múlatságokra nyílik a' zárt szív, 
Nem esmért párhoz hódolt új pár hív; 

Keresi minden ő magát másba, 
Két Lelket öszveönt egy tojásba; 

'S Ebből a* vélle terhesült hajból, 
Új Világot hoz elé ne:n voltból; 

És a' Főid' színét felékesíti, 
'S Élők' sergével megnépesíti. 

így az Húsvéttal Élet újra kél, 
De az ő tüzét nemzette a' Tél. 

Mert ha szikrájit kívül oltotta, 
Szívébenn annál inkább gyújtotta. 

A' hideg szüli a' lágy-meleget , 
És a' fagyos  Tél a' Kikeletet, 

Ez a' Világnak viszontagsága , 
Szerencse , hogy nincs állandósága ! 

Ha ma vakot vét, várj az új napra, 
Holnap fordúl  más oldalán hatra. 

Holnap; mert elhidd! hogy fordúl  sarkanr 
Oly'hamar, amint mához holnap van: 

Mert bár nehéz Bojt' béköszöntése, 
Elől, 's kísértet hízelkedése ; 

Azután mikor azt mondja: csudál, 
Akkor is álnok szívvel csak próbál; 



Virtusod' veti újjabb rostára, 
Annál hamarább hogy érj torára; 

Majd Barátid közt az egyik elad, 
A' többi elhágy, némely megtagad. 

De kisértetid' felső  pontjára 
Mikor jutsz, 's felhágsz  a'szégyenfára: 

Onnan hajnalát a' fordúlásnak, 
Már láthadd jövő feltámadásnak  ; 

És alig jött el Húsvét' Reggele, 
Elszakadt immár Halál' kötele. 

De meg kell elébb járnod poklokat, 
Le kell nyelned az üröm kortyokat; 

Ama' nagy Lelkek' díszes Rendébe, 
így hágsz dicsőség' boldog Egébe. 

A' diadalmas Hír' Név' szekerénn, 
Ha általúsztál Khoczyt Tengerénn.' 

Gondolat  Klamer  Schmidt  utánn. 

Boldog az! a' ki él ezenn a'Világonn, 
Mint az érzéketlen kő, nem csak hogy va-

Ez az érzéketlen kőnek az ő sorsa, 
A' Főidnek, 's mi ebbenn nékiek sorsossa. 

A' drága Gyémánt is bár játszó tüzébe, 
Kevélyenn űl eme' Nagy Czárné Fülébe, 

7 

gyon-



'S Ott háromszáz külömb meghódolt Népeknek, 
Iszsza hízelkedő hangját Énekeknek, 

\S Midőnn alabástrom nyakánn ragyogtatja ] 
Tüzét, vélle együtt magát imádtatja; 

Az a' drága Gyémánt! az is csak csupa kő, 
Nem él, hanem csak van; mint akármely 

rosz kő. 

A' plánta a' kőnél nemesb valamivel, 
Mert mintegy lehellik az Élet' lelkivel, 

De csak magát tartja 's nemét, virágozik; 
Szaporít, zöldellik , nagyra kiágozik. 

A' Tulipánt, melyet a' szép Tavasz ruház, 
És a' Ró'sa, melyet az öröm koronáz. 

Ama' Szekfü  , mely üli a' Szűz' kebelébe, 
'S Oüf̂ n  Vűlegénnek játszodoz szemébe; 

Az Úri- jtaar&ijinak, sárga Violának, 
'S Eme' jó illatú törpe Rezedának 

Hízelkedő lelke; mely velem itatja 
A' gyönyörűséget; 's ezer ábrázatja. 

Flora Háznépének; mind ezek szegények 
Vágynák,szaporítnak,nőnek:  de neméinek ; 

Még ama' Mezőknek kebelébenn termő 
Engem' ne felejts  is, csak szaporít, és nő. 

Mint a' te két ékes szemed' dicsősége, 
Olyan kellemetes az ő szép kéksége! 
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De h3 leszakasztod, és tészed szívedhez, 
A' mely olyan igaz tűzzel ég Hívedhez; 

Elhervad; 's az, a' mi lett vólna a' lelke: 
Az az elevenség kirepült belőlle. 

Sokkal nemesbb ennél egy Állatnak sorsa: 
De ezt is más csak egy Genova lakossa 

Nem irigyelheti. Azunkívűl hogy nő , 
'S Párásul: mozog is ; nem mint a' Plánta's kő. 

Érzi a' szomjúság' 's éhség' szükségeit, 
Viseli a' harag' 's szerelem' tüzeit; 

A' vad a' szelídre tör, és leselkedik; 
A' szelíd szót fogad,  játszik, hízelkedik: 

De miért van mind ez? hanem az hasáért 
Van, él, mozog; de csak tulajdon magáért. 

Hogy légyen ő; maga nemét szaporítsa; 
A' más Állatokét pedig elpusztítsa. 

Nem lehet erről is azért más ítélet: 
Hanem, hogy Élete csak létei; nem Élet. 

Az Ember ezeknél minnyájan nemesebb, 
Mennyivel nálloknál szebb, jobb, értel-

mesebb. 
Mert osztályos részit a' midőn kivétte, 

A' mérőt, úgy szólván, félre  billentette. 
' S így részibe ment egy tündér boszorkányság, 

Melyei magát, 's mást is csalja , az okosság. 
Ezzel közte, 's azok között a' külömbség 

Akkora lett: mint a' földhöz  a' magas Ég. 
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Csak nem Isten, kinek viseli forrnájáf, 
A' mikor követi okosság' fáklyáját; 

Ura a' fold'  hátán . minden Allatoknak, 
Levegőég', száraz', vízben lakozóknak; 

A' Kárpáth' Hegyei kevély Czédrussival, 
Czethal, és Elefánt  roppant csudáival; 

A' penészben termő kicsiny fiivecskéig, 
'S Annak bogarában lévő nyüvecskéig. 

Melyet hogy meg tudjon minémű? mondani: 
Két három ezerszer kell nyagyobbítani. j 

Felüli egy széllel tőit selyem hajócskába, 
Felrepül menykövek',  szelek' országába; 

Az Ég' Királynéját köszönti mcszszéről, 
'S csúfolja  a' főidet  nagy kicsinységéről. 

Kiterjed hatalma a' főid'  két sarkára, 
'S A' mi nagyobb önnön tulajdon magára. j 

De él-é ez ? Ritkán még ez is: csak leheli 
Míg gyermek; és ha megaggúlt, tsak pihécsell, 

Mikor lankadt testét élesztvén nyúgoszik, 
Élte' fele  részén nem él, csak aluszik: 

Más felén  ha élni akar, gondolkozik, 
Töri fejét,  éjjet és napot dolgozik; 

Vagy mint nagyobb része szokott cselekedni, 
Nem él semmiért is ; nem tud , hanem enni. 

Mint veszsző' hegyére a'Gyermek sártcsinál, 
'ü Czél nélkül a'Varjú, 's Csóka utánn hajgál: 
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Úgy tölti idejét, Czélja nintsen sohol. 
E' nem él ; hogy élne az , a ki nem gondol ? 

Ki él azért? állj meg : egy kisség nyugodjunk, 
Nehogy az Életről szólván, csak álmodjunk. 

Mert ki soká élsz is, nem élsz riagyobbára: 
Hanem csak készülgetsz élni valahára. 

Míg lábaid alól egyszer a Szőnyeget, 
Kirántják , 's elvégzed a' képzelt Életet; 

. És elébb elveszted annak reménységét, 
Mintsem megkóstoltad vólna édességét. 

Az Ember' elméje egyik mint a' másik ; 
A' míg él: egy képzelt boldogságra vásik; 

Hajtja egymás utánn a' szép árnyékokat, 
Levegőbenn épít szebbnél szebb Tornyokat. 

Széle hoszsza nincsen kívánságainak, 
Ébredten is rabja álmodozásinak. 

Jól van állapot ja í vágyik annál jobbra, 
Szerentséje kitsiny! pótzkolja nagyobbra: 

Nincs kívánságinak eleje 's végzete, 
Bé nem végzett egyet; ott a' más kezdete ; 

Boldogsága csak a' Boldogság' árnyéka, 
'S Élete változó szerentse játéka: 

Ne hiddj egyiknek is, míg a'Társát szánnya, 
Megvan nékie is a' maga bálvánnyal 

Mikor el jő ama Pósta: kap kétfelé; 
'S mintegy nyakon kötve, úgy viszik egyfelé! 

Ki él, azért ismét azt merem kérdeni ? 
Ki tudja e' kényes kérdést megfejteni. 
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Én okosb 's egyűgyűbb ezután lehetek. 
De most ennél többre éppen nem mehetek: 

Hogy csak az él, a ki azzal a' mint 's hogy él, 
Meg elégszik; többre nem vágyik, és nem 

fél. 

ARANY  IDŐ. 

Felséges  II-dik  Jósefnek  az \J%\-benn  lett 

meghódolás alkalmatosságával. 

i^Éméne Dicsőség' fényes  kebelébe, 
Ülvén Győzedelem arany szekerébe, 

A' Nagy Therézia! kíséré pompával 
A' Mennyei Sereg a' Szentek' Karjával. 

Soha Anya Aszszonyt ennél jobbat nem szült, 
. .Se Kegyesb 's jobb Király kormány mellé 

nem ült. 

Jer azért sivatag Népek' szomszédjába, 
Kősziklás Havasok' erdős árnyékába 

Rejtezett arannyal folyó  gazdag érrel, 
Márs Nemes tüzétől hevült Vitéz vérrel. 

Híres Neves Erdélv! kinek hív szíveddel, 
Már rég'meghódoltál, hódolj ma Hiteddel. 



21 

A' Hívség' Oltára várja Tömjénedet, 
Ártatlan kezekkel gyújtsd tiszta tíizedet. 

A' Boldogság' Egénn ma napod' súgára 
Felérkezett Dele közép abroncsára. 

Te pedig Emberi Nemzet' dicsőségé. 
Híveid' 's a' széles Világ' Reménysége, 

Kire a' múlt bámúl sírjának verméből, 
'S A' jövendő nevet póla kötőjéből, 

JÓ'SEF! születésed' leg-elso jutalmát, 
Vedd el örökségül e' fold'  birodalmát. 

Azutánn éleszd meg Híveid' szíveket, 
Mossad öröm könyvek'  árjával szemeket. 

Kívül légy a' szomszéd koronák' Bírája, 
Honn az igazfágnak  eleven példája, 

ítéld el a' kardra kőit nemzetek' baját, 
Zárd bé a* véres Márs' Temploma' ajtaját* 

Vesd a' méjj Tengerbe az inség' kulcsait, 
Nyisd ki a' Boldogság4 gyepesült útjait. 

,A' Bővség' Istene tele kosárokkal, 
Hincse köztünk künn benn áldását marokkal. 

Kalász paplannyával terítse mezőnket, 
És must' tömlőivel aggassa szőllőnket. 

Töltse bé elepedt torkát az éhségnek, 
" Törje el pálczáját az aczél szükségnek, 

D 
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A' szelek esküdvén Neved' hűségére, 
A' jajt, és kárt vigyék ellenség' főidére. 

A' sáskák' fellegét  sivatag pusztákra, 
A' jegek' haragját a' tar kősziklákra. 

A' Nílus' lakossa élte gonosz férgét, 
A' könyörűletlen Mirigy-halál' mérgét, 

Ama' Fő Orvos szem, mely Ég' boltján sétáll, 
'S Életünk' szent tüzét őrizgetvénn őrt áll, 

Ölje meg! tiltsa el az oltalom' karja, 
Hogy életünk' vékony erét el ne marja; 

Mint a" reggel 's estve harmatja' gyüngyébenn, 
'S Nap' arany sugári bársony' Tengerébeim 

Kendőzött szép Ró'sa, a' Mezők Királyja, 
Gyönyörűségekkel  a' szemet kínálja: 

Légyen az egésség olyan. A' Ró'sákat, 
Mint ez az illatos sárga violákat, 

Győzze meg élettel mosolygó színébenn 
Vassal vetekedő kemény erejébenn. 

Hódoljon meg az új Hant a' gyenge Lennek , 
Az ártatlan Ifjú  ujj a' pereszlennek. 

A' Gyapjú a' gyors Kéz' dajkálkodásának, 
A' Fő a' Mesterség' bölcs oktatásának. 

A'Mflr,  's Kereskedés' ezüst CsaJornáji, 
Mint a' gazdag Péru termékeny Bányáji; 

A' külső aranyat hajtsák Országidba, 
^ Hegveink' kincseit tartsák Tárházidba. 

Öltöztessék fel  a' Várost Palotákkal, 
A' Szép.Nemet tővel és selyem-ruhákkaL 



Borítsák a' Műhely-Padokat sok néppel, 
A' szalmás Házoknak fedelét  cseréppel. 

A' fátlan  mezőség' hegye kopaszfágát, 
Termékeny mezeje tágQs pusztaságát 

Szederj, Eper, Gyümölcs, és Fűzfák*  zöldsége, 
Télbenn Vest.?, Nyá bann árnyék' hűvessége, 

Szelídítsék; mint az Egek' Csillagokkal: 
Csűrei fényljenek  gyakor asztagokkal. 

A' ritka mész-kövönn vert pádimentumát, 
'S Másfelől  a' meszes szép alabástromát; 

A' töltött utaknak megsánczolt öbleit; 
Erdőknek mezőknek elrejtett völgyeit; 

Fedje bé szárnyával a' csendes bátorság, 
Ne tartsa rebegve az oroz latorság. 

Üljön az igazlág Themis' Templomába; 
Törvény méltósága fejér  palástjába; 

Vigyázó szemeit serpenyőjénn tartsa, 
Füleit özvegynek, árvának lehajtsa. 

A' Mester hamisság seit'ny száz kezeit, 
Melyekkel pokállya háló-köteleit, 

Hogy az igazfágot  vethesse rabságra: 
Kötözze meg^\-!s tegye örökös fogságra: 

Az Igazfág'  csendes ökbennn aluvó, 
'S A' Bátorság' gyenge pijhéjinn nyugovó 

Békesség, terjeszs/e a' földnek  színére 
Aranyas tollai' súgárit meszszére. 

A'Tavasz virágját nyári gyümölcsökkel, 
A' meddő Házokat áldja meg bölcsökkel; 

D a 
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A' késő Reménység tojási fészkekbenn, 
'S A'Tudományoknak szentelt műhelyekbenn 

Nyüsögjenek mint Raj Anya kosarábann, 
'S Mint a' sűrű Csillag Fiak Téj útjábann. 

A' kegyesség' teje táplálja szájokat, 
A' szemérem' színe fesse  orczájokat; 

'S Mikor majdon-a' szent Házasság bogjába, 
Jobb-kezek' ajánlják szívek' zálogjába: 

Az igaz szeretet arany lánez-szemekkel, 
Kösse öszve őket tiszta Hímenekkel. 

A' Dengezics' 's írnak Vitéz szakadvánnya, 
'S Az Álinus' seregi nemes Maradvánnya 

^ A' Jövevény Hermány Atyafi  népével, 
Éljen mint Hites-Társ él hiv Hitessévei. 

A' mely lánczot köztük az Egyesség fűze, 
Azt el ne ólvaszsza az Irigység' tüze. 

Vitéz új Jásonid Neved' Méltóságát, 
Es a* szőke Duna martya gazdagságát, 

A' Felházú Gállyák' rebegő tornyainn 
Szerencsés széllel tőit vitorlák' tollainn; 

Vigyék félénk  Jáppon' záros Rév-partjáig, 
'S Orjásos Magellán keskeny szorossáig. 

És a' Világ' győző Átilla' fijait 
Mint fejér  Álbion' Lrúvár lakossait, 



Haragos Neptunus' habjainn úszkálni, 
Ne győzze a' Világ bámulva csudálni. 

A' Kárpáth' aranyos oldala vizei, 
Két Szamos, és Maros megnyergelt erei; 

A' szárnyatlan 's apróbb szál Hajó sereget, 
Hajtsák nvnt szél hajtja a' sűrű felleget; 

'S Nyögve tegyék által a' Duna vállára, 
És ez a' fekete  Tenger* sík hátára. 

A' hol a' vén Hajós a Tenger' mellyékit, 
Érvén 's gyilkos Várna szomorú vidékit, 

Orczájánn essoző könyvek'  záporával, 
Egeket szaggató keserves Nótával, 

Áldozzék a' Vitéz László szent Hamvának, 
'S Az elhullott jámbor Vitézek' Porának. 

Kiknek Oroszlányi Nemes bátorsággal, 

Megvívánn a' dühös fene  pogánysággal, 
A' nyert győzedelem' Pálmája' Levele, 

Nem várt történettel Ion szemek' fedele. 
Ott az a' Sírhalom Határ Halma! kelj fel, 

'S Azt a' szégyent a' Szent Koronáról vedd el 
Ki megérdemletted annak Méltóságát, 

Ne hadd Dicsősége' ilyen csonkaságát! 
Az a" nap, mely egyik végit felkőltével, 

Látja Hatalmodnak, késő lementével 
így érje más végét: így légyen két széle, 

Az Eufrat'  feje,  's Kordeliér' éle. 
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Császári 's Királyi Páltzád' Dicsősége, 
Szentelt Vitézeid' bátor merészlége, 

Ellenségid' Jármod alá hódoltatvánn, 
'S Hív Néped' óltalmod' karjánu megnyug-

tatvánn, 
A' Sisak , Tőr, Pántzér, Kard, szántóvasakká, 

A' tüzet okádó apró szer ásókká; 
Az öreg pediglen öröm eszközökké, 

Változzék , 's csak arra szolgáljon örökké. 
Amaz Arany-idő jöjjön el végtére, 

Neved' halhatatlan emlékezetére; 
A' mely elfáradni  nem tudó Szárnyakonn, 

Repüljön a' jövő számtalan Százakonn ; 
'S Mint no a'víz, míg jut Tenger'kék vizéig, 

Úgy nőjjün a' meddig ér Világ' végéig! 

Hogy a' kerek Főidet a' jó Menny alkotta, 
'S Az Erő azt járma alá hódoltalta, 

A^oltától-fogva  vár egy Uralkodót, 
Ember-Társa' szegény sorsánn szánakodót; 

Ötvennyólczszáz elmúlt, és még is mind varja, 
Ereit a' kinek Emberi vér járja ; 

Ki Udvara' 's maga' hasznát úgy dolgozza, 
Hogy azzal Népének kárát ne okozza. 

A' ki egy Emberbenn az Embert becsülje, 
'c> Ennek igazfágit  sérteni kerülje; 
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A' kinek ncpei 's Országi Törvénnyé ; 
Légyen gondolati, 's Élete ösvénnyé. 

Ilyet várunk benned Egek' Ajándéka, 
Jó Ferencz,Nagy Theréz'Nagy jó Maradéka! 

Ne únd meg e' rosz főid'  érdemetlenségit, 
Győzd meg a' fekete  gond' kedvetlenságit. 

A' Te munkád a' Rosz' kezét megkötözni, 
Terhét Herkulesi vállokkal meggyőzni. 

Maradj meg mi köztünk számos Esztendőkig, 
Élvén, 's Uralkodván Nestori időkig! 

7 O 
Veddel néked szentelt tiszta Hűségünket, 

Töltsd bé erántad vett nagyReménységünket; 
j Mutasd meg hogy a' főid  ha sokáig készült, 

Végre Személyedbenn oly'Uralko lót szült: 
Ki midőnn a' Kormányt újjaira vészi, 

Fejébe a' Virtus' Koronáját teszi! 

A' Jó Hír megfúván  hangos Trombitáját, 
Erdély hét Halmainn így végzé nótáját. 

És azután kelvén csattogó szárnyára, 
Kirepűle a' Főid' végső Határára. 

Neve Dicsőségét itt gyökerezte!te 
Hűséggel meghódolt Hívei* szivébe: 

Ragyogó tetejét Egekbe rejtetie; 
Örökkévalóság' kell ás közejébe. 
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így rejti a' cserfa  tövit fold'  gyomrába: 
És kevély tetejét felhők'  árnyékába! 

Egy Jó  Ifjú  Ferencz"  Napjára. 

V 
V Etve változások alá, 

Sok változások alá! 
Vagyon Ferencz e' Világ. 

Hiu Egek' feneketlen, 
Ezer ürvénnyeikbenn, 
A' felettünk  és alattunk 
Úszkáló roppant Testeknek, 
'S Ragyogó tűz Tengereknek 
Nyílt 's titkos kebelekbenn, 
'S Kebeleknek rétjekbenn, 
Jobbra balra körülöttünk 
Változások alá vetve 
Vagyon az egész Világ! 

Bölcs', és Bolond' bölcsőjéből 
Esméretlen ösvényénn 
Az Élet' új mezejének, 
Mikor indúlni siet: 
Vak természet' ösztönéből 
Se ineg nem áll, se nyúgszik; 
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Miként fáradt  nap estvére , 
Sírja vermére siet. 

Életednek köz pontjai, 
Csak a' változásoknak 
Tetszetesebb nyomai; 
Melyeket vésett szívedbe, 
Metszőkése Időnek, 

Ezekenn túl elébb hátrább, 
Majd ha a" vég pontra jutsz: 
Ott eme' könyürííletlen, 
Vámos-Legény a kegyetlen, 
Irgalmatlan körmeivel 
Levetkeztet és megfoszt. 
Az örökkévalóságba 
Nem visz semmit magaddal, 
CşaK eme' kisded részetskét, 
Melyet tisztán 's ártatlanul 
Onnann elébb vettél volt; 
E' tér Eredetéhez. 

De a' kedvesb semmiségek, 
Éltednek Bálvánnyai, 
Elébb hátrább elbúcsúznak , 
'S Más Gazdához szegődnek: 
Vagy megtérnek nemekhez ; 
'S Mint méjj Tengerbenn a' csepp víz, 
Vágynák, de elmerülve 
A' nincsenek száma közt. 
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így az Elei' Játéknéző-
Színe tündér piatzánn 
A' Van , hogy van mindjárt siet, 
'S Jön helyébe a' nem vólt. 
Ez is mindjárt, hogy vólt tűnik ; 
'S Tűnt' nyománn jő új nem vólt. 

Minden a' nagy Természetbenn 
Játszik egymás' kezére, 
'S Játszodtatik Játszódva. 
Mint Te Ferencz a' Széllaptát 
Kivered, 's ha sors hozza, 
Más vervén Te kapdosod, 
'S Ketten játszódtak azt véled : 
Es a' Lapta is veletek, 
Nem kevésbé játszódik. 

Nagy és kicsiny kerékbe jár , 
Hajtja egymást meg nem áll ; 
Eléjő mint Egész és Nagy 
'S Apróbb közt pompát csinál. 
De majd mint rész más egészszbenn, 
Meg se látszik ; vagy el tünt. 

Az a' Nemzet a' mely hajdann, 
Az a' fényes  Magyar Nemzet I 
Oly' híres vólt Arpádbann; 
Szent István László nagy Lajos, 
'S Hunyadiak Százakbann; 
Az a' Ditső Magyar Nemzet 
Mire ;jutott? Hol vagyon? 



Nevét is csak nem vesztette 
Más Nemzetek hágtak fel. 
Te szép Magyar! le szállottál; 
Nem Sírodba de közel. 

Az a' szép nagy híríí Ország 
A' Magyar Nép' Országa, 
Ma is meg van ; vagyon pedig 
Leg-nagyobb virágjábann.; 
A' Békesség Karjai közt, 
Száz Esztendőktől fogva, 
Nyúgcd.dom' Párnájánn' 
Boldogságai Egének , 
A' Felséges Ház alatt 
Abroncsa közép Pontjánn. 

Eme bölcs nagy Hérósoknak, 
Híres fénylő  Idejek , 
A' máival egybenn vetve, 
FERENCZ arany idejével 
Ehezképpcst csak éjjel; 
Vas idő vólt: Ez arany. 

Oltárainak Szentsége, 
Templomainak fénye 
Törvénnyinek Méltósága, 
Osi telyes Szabadsága, 
Megvan nagynak Kicsinynek. 

Várossai tündöklenek , 
Házokkal, és bőv Néppel; 
Kit selyem ruha fedez, 



A' munka bővscgbenn tart, 
'S Társalkodás palléroz 
Bátorsági készületek , 
Itt hasznos, utt pompás Kertek, 
Városokonn falukonn, 
Egymással vetélkednek. 

Baromtartást, Kereskedést, 
Mind vízenn mind szárazonn, 
Töltött utak Csatornák, 
Régibb Idökhözképest 
Tartják nagy virágjábann ; 
Pénz , Kézi műv , 's a Tudomány, 
Kivált külső Nyelv Tudomány , 
Leg-nagyobb divatjábann. 

Magyarbann ugyan megakad, 
Ee hozzá jő egy idegen, 
Vagy ahoz megy: annak nyelvénn, 
Fogadja és köszönti. 

Urával az Ura Nyelvénn, 
Szolgájával Szolgájáéiul, 
Szebbnél szebbenn udvarisonn, 
Ékeseim tud szóllani, 
'S A* magáénn megakad. 

Ama dicső Nagy Nemzetek , 
Német, Anglus , Franczia , 
Nem így ! nyelv bőlcseségébenn, 
Nem léptek ily' tetőre; 
Ki-ki csak az ő magáét, 



írja szólja miveli; 
A' Nyelv' bőlcsességébenn 
Magyar őket meggyőzi. 

Eme Felséges Tanácsot, 
'S A' Bölcseknek füleket 
Ki arany lánczra fíized  , 
Győzedelmes nyelvű Pitt! 
Hogy vagyon, hogy nem szégyenled, 
Menydörgő Beszédidet, 
Anglus nyelvenn tartani? 
Az Anyai nyelvedenn ; 
Melyenn a' Londoni hitván 
Kúf'árné  , 's hajós beszéli, 
Mikor a' nagy Oczeámiak. 
Birodalma forog  fenn  , 
És azt kell védelmezni. 

Te 's a'Német, és Franczia, 
v 

Régi Pogány Róma' Jármát; 
És kegyetlen rabságának, 
Czímeresebb bilincsét, 
Melyet az ő Maradéka, 
'S Új Róma is megvetett; 
Róllatok 's maradéktokról 
Már régólta lerázvánn, 
'S Magatokat nem mint foltot; 
Hanem mint egy álló Testet, 
Egy nemzeti igaz testbe r 

Egy Egészbe formálvánu, 
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Eleitek' dicsSsségit 
Tartjátok fenn  Elmével 
'S Nemzetetek' Nyelvével, 

Azonn folynak  a' Tanácsok, 
A' nagy bölcs Tanácskozások ; 
Azonn a' szép Mesterségek 
És a' méjj Tudományok. 

Mert mint Elmének , a' szép , szín ; / / 

Es hang egyezteteséoenn , 
Minden Mesterségekbenn: 
Úgy az Észnek a' Beszédbenn , 
Igaz mérője a' Nyelv; 
De Anyai születtett Nyelv. 

Ha mindjárt tulajdonává, 
Tenné Elméd , 's megtanulnád , 
Azt a' mit Kléánt tudott; 
Vagy mit tud Kánt , ha tudnád ís: 
Még e' csak História; 
Itt az Ész, s Nyelv kurtánn jo; 
Mert e' csak História. 
Nem magad' 's Eszed' munkája , 
Csak más utánn tanultad; 
Két Nyelv a' mint öszvefért  , 
Más Nyelvből fordítottad. 

De magad egy gondolatot 
Ha feltalálsz,  vagy megfogsz, 
És értelmét fejtegetvénn, 
Találsz meg újjabbakat: 



Ekkor ne félj!  a' mit szültél 
Tudsz nevet adni néki, 
Es ki tudod mondani; 
Mert tiéd a' gondolat. 

Elmédet szélesítgetvén, 
így szaporítod nyelvedet; 
Es nyelvedet fcnyesgetvénn, 
így adja ez majd idővel 
Az Hirt, nevet, fényességet. 
Pallérozás 's Elme által; 
Melyet elébb Kőlcsönn vett vólt 
Által ezer nyereséggel, 
Az hozzá hív Nemzetnek. 

Német, Ánglus, és Franczia 
Tudományok', Mesterségek' 
Lelkét, és a' Nemzet' nyelvét 
Nagy bőlesenn így párosítvánn, 
'S Mint egy Köz-Jó' két részeit, 
Öszvekötvénn egy Egészbe; 
Eletet advánn a' nyelvnek, 
Hugót adnak az Elmének, 
'S így hágtatják Nemzeteknek 
Fel Egekig Híreket. 

De eme' sok nyelvet tudó, 
Es jól egyikkel se bíró, 
Magáét más minden derék 
Nemzetek jó példájának 
Viszszájára nem becsúllő 



Fényes Nemzet, ha szép nyelvét 
Megtekintem oda vagyon! 
Hol a' Magyar ha kérdem? 
Azt mondja: hogy Nincs vagyon! -1 
A' midőnn más sok nyelvekkel 
Azok közt a nemesbekkel 

• ; 

Esméretes, és büszke: 
Magáéval esméretlen; 
'S Azt tartja hogy nem szégyen. 
Miként szokás némelyeknél 
Hogy Házakonn Kiíl mindennél 
Honn, 's jól vágynák : csak honnyokbann , 
Sem honn, se jól nincsenek. 

Ennek a' szép dicsőséges, 
Bpldog Magyar Nemzetnek, 
A' Felének 's a' szépének 
Szóllj magyarul, nincs füle: 
Felelni kell nincs nyelve. 
Ha Anyai nyelvet keressz; 
Süket is, és Néma is. 
Két egész Magyar Hazábann, 
Az Haza Kebelébenn , 
Három Német Újság-Író ; 
Mindenik jó, 's meg élhet: 
De Magyar még egy sincsen; 
Nem is meri próbálni. 
Egy Játék-Szín alig áll: 
Hogy fenn  állhasson sétálL 



Csak nem fele  a' Nemzetnek, 
A' Szép-Nem, és a' Fő-Rend, 
Néhány Jó Hazafi  között. 
A" több Számról ítélvén, 
'S A' Tudós a' nyereségért, 
Megvetette maga nyelvét, 
'S Attól mintegy elpártolt. 

Nem elpártolt; engedjen meg! 
Azt se mondom elszakadt: 
De olvad, vagy elolvadt. 

Dítsérete, 's kevélysége 
A' Magyarnak méltánn az: 
A' Polgári Társaságbann 
Hogy leg-hívebb, 's nemesb Tag. 
Ebbenn az Hűségnek Lelke; 
Őtet a' szent Koronához, 
Leg-erősb lántz-szemekkel, 
Egyességbe egybeköti. 
Itt leg-hívebb: nincsen nála, 
Egy is jobb- Hazafia; 
Királlyáért Hazájáért , 
Kész életét adnia! 

De ez nagy , és szent Polgári 
Testbenn, melybenn ő elsőbb; 
'S Oly' fényes,  hogy a' többi; 
A' munkás Tóth , és Oláh, 
Földünk' ós Lakossai, 
A' Jövevény elmés Német, 
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Vitéz Horváth, 's Rácz Nemzet, 
Polgári Test' egyesség'benn 
Mind ő 'róla hívatnak, 
'S Magyaroknak mondatnak. , 

Ebbenn a' nagy Testbenn mondok 
Midőn Tóth, Német, Horvát, Rácz, 
Ki-ki Nyelve' fényével  is, 
Mint Nemzeti Czímerével, 
Nemzete' díszét, létit; 
A' Tudóssá pennájával, 
A' Fő Rend Áldozatival, 
Igyekeznek fenn  tartani, 
Jobbann mint sem valaha: 
Az a' Vitéz Magyar Nemzet, 
Az Árpád' Maradéka; 
Eleiről reá szállott 
Nagy szívvel magát felejti; 
Vigyáz csak a' Köz-Jóra. 

Nemzetére mint Nemzetre; 
Es mint emez egész Testbenn, 
Csak egy különös részre, 
Ügyelni is restelli. 

Ez a' Nemzet hajdanábann 
A' Fegyvernek élitől, 
Es a' Pogány vad Nemzetek' 
Lánczára fűzettetvén 
Fogyott; most olvad magábann , 
'S Magára nézt enyészik. 



Ha így megyen szüntelenül, 
Majd oda lesz lassann-lassann t 

Észre vehetetlenül! 
E' vólt számos régi Nemesb 

Nemzeteknek is sorsa; 
Kik tudnillik pallérozttabb 
Nemzetekkel történetből, 
Törvény szerént, vagy szükségből 
Egybe voltak köttetve ; 
Ha bennek is jó tüz vólt; 
Vagy elszenderítette, 
Békesség' csendes álma. 

Mert Jóknál roszszabbak lenni, 
Virtusbann utolsók lenni, 
A' midőn nem akartak; 

9
 * 

A' Becsület' grádicsainn 
Elébb egybe-elegyedtek; 
Majdon öszveólvadtak. 

És ez történt a' leg-nemesb 
Nemzetekkel, 's a' Nemzetbenn , 
Annak érzékenyb részével ; 
Kiknek köztök mennél tüzesb, 
Vólt erekbenn a' \ irtus. 

A' leg-jobbak tüzesebbek, 
Virtus gyepes két óldalánn, 
Mások' Társaságábann, 
Azt vélvén, bogy felyebb  mennek 
Velek a' Dicséret feleit 
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Nemesül vetélkedvén: 
Azok' nyománn Véreiktől . 
Mintegy eltévelyedtek, 
'S Elválván félre  mentek. 
És mint Juh, le a' völgybe, 
Múlt feledékenységének 
Mord árnyékai közé, 
Többi őket követte. 

A' kikbenn e' szép tűz nem vólt, 
Azok árvánn a' Nagyoktól 
Elhagyatván megmaradtak ; 
Eleven Példák Hazánkbann, 
Sok hajdoni nagy Nemzetek ; 
Jövevények most főldünkönn  , 
Némely része szemetek. 

így száll alá a' kevély Hegy, 
A' Méltóság' Egéből, 
Duna' habja vésdegelvén 
Tövit, mivel oktalan, 
Nem köt gátot ellene. 

Egy Polgári Társaságot 
Tart fenn  maga Törvénye: 
Egy Nemzetet a' Nyelve. 

Rosz Hazafi  Hazafinak, 
Ki Törvényét megszegi : 
Kicsiny Magyar az Magyarnak; 
A' ki Nyelvét megveti. 



Anyai nyelv, a' mint hívják; 
A' Magyar a' Nemzetbenn; 
És szemérem , ha az Anyák 
Esdeklenek Fiakhoz; 
Jó erkölcsű, és jól nevelt 
Fiakhoz a' jó Anyák. 
Bozoki szépen gondoltál, 
Felségesenn is szóllottál, 
És ez ellen vétettél. 

De fordulhat  nem későre, 
Felderülhet jövendőre, 
A' Magyar nyelv' szép napja: 
Most sincs telyes homálybann! 

Mint az Idő mérő csobenn, 
A' kéneső alá, 's felhág  , 
Egy ponthoz nem köttetik: 
így a' módi, és a' szokás, 
És a' Nevelés' módja, 
Most balra, majd jobb oldalra 
Fordulni igyekezik ; 
És szűnetlen változik. 

Vagyon egy két Nemes szikra 
Még a' Magyar jó Vérbenn ; 
A' mely Magyar tűztől gyúl , 
És azzal tisztánn lángol. 
Egynéhány jó Magyar Fi; 
Ki mikor a' pallérozás' 
Csapangó keresztútjainn , 

E 3 



Más idegen szép Elmékkel, 
A' Dicsőségnek fellengos 
Tetejére siet fel  : 
Lépési közt Nemzetére, 
'S A' mely hantról indult, arra 
Figyelemmel viszsza tekint, 
Hogy útját meg ne vétse ; 
Es megválva nehézkedik 
Mint Éltének köz-pontjára, 
Nemzetének javára; 
'S Ennek jeles Dicséretét, 
Más Nemzeteknek fényére 
Jgyekezvénn felemelni, 
A' Jövőnek ágyot vét. 

A' csak minap élt Battyáni 
Most Teleki, és Szécsényi, 
És Festetics Ilyenek, 
A' nagy Lelkű Magyar szívű 
Mai igaz Hérosok! 
'S Példáúl elől mennek. 

Velek emez Dicséretet, 
És Borostyánt nyert Elmék : 
Báróczi, Virág , Kazinczi, 
Révai, Görög, Bacsányi, 
'S A' töob munkás Tudós Sereg, 
Nagy sűrűenn, mint a' felleg. 
Emez mai korcsosodott 
Névvel Magyar Lelkek ellen . 
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És előre már ő bennek 
Fajúit ártatlan nyom ellen , 
Nemesül viaskodnak. 

Jövő árvíz' eleibe 
Kütvénn mintegy gátokat, 
'S Nemzeti nyelvek' fényére 
Készítgetvénn útokat. 

Nincsen a' Múlt, nincsen a' Leszsz, 
Csak a' kicsiny Van vagyon. 
De ez három: Múlt, Leszsz, és Van, 
Vezérlik az Életet, 
'8 Tésznek együtt kezet fogvánn, 
Boldoggá egy Nemzetet. 

Ezer változások között 
így, F e r e n cz ! ha ébreim vagy, 
Es egy jó czélra dolgozol , 
Ez a' Munka, 's csak ez jó. 

A' többi a' Természetnek 
Csak gyermeki Játéka; 
'S Az oly' munka ámbár dolog: 
Nem emberi okos dolog ; 
Csak a' Játszi Természetnek 
Pícséretlen Játéka, 
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N É H A I 

GRÓF T E L E K I J Ó ' S E F Ú R N A K , 

A' Békés Vármegyei Adminisztrátorság' 

alkalmatosságával. 

.A.Z ártatlan öröm' Kristály szín Cseppjei, 
Mint Tavaszi kedves Harmatok' Gyöngyei; 

Hol eddig Reménség, Félelem laktanak, 
Orczámonn új öröm' árjait ontanak. 

Midőnn a' Magyar szent Korona' súgára, 
Jó'sef"  Fejénn kihat Világ' határára. 

Midőnn Észak, Nyűgöt, Dél, ez arany Főnek, 
Tiszteletet tenni egymás utánn jőnek. 

Midőn Rend, Törvény, Hit, és Vérség' kötele, 
Megszűnt már lenni tőr, 's gyűlölség' fedele. 

Midőnn Árnyék , 's Való, az Érdem' fontjára, 
És ez helyheztetik Tisztesség' pólczára. 

Midőn vén Saturnus' Százát felejthetjük  , 
'S Az Angustusét nem irigyelhetjük. 

'S Vége lévénn ismét egy nagy Esztendőnek, 
Megnyílnak kapui az Arany-Időnek. 
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Midőn J ó 's e f  ki azt újra megnyitotta , 
Kinek e' szerencsét a' jó Ég tartotta. 

Uralkodik. Egek! Igen változandó 
Szerencsénk' nagy Fénye lehessen állandó ! 

De csoportos kedvem' a' jó Hír halmozza, 
Midőn Gróf  Teleki' Nevét szárnyánn hozza. 

Kit Vitéz Elei' lakta ös Főidébe, 
Az Érdem! tőn újra Hazája' ölébe. 

Az Érdem a' melynek válasz köz kárpitja, 
Tisztesség' kapuját a' Jóknak megnyitja. 

És Nevek' függeszti  Világ' példájára, 
Örök Emlékezet' Gyémánt oszlopára. 

Hol élnek a' régi FŐ Urak' Nevei, 
És arany Belükkel metszett Érdemei. 

Kik Találmányokkal, vagy jó Törvényekkel, 
'S Vérekkel jól tettek, a' múlt Nemzetekkel. 

Melyeket barlangból vittek kalibákba, 
És felöltöztettek  Len, 's Gyapjú ruhákba. 

A' Makkot, vad Almát, rozs 's búza' fejével, 
Cserélték a' Nyirfa'  vizét Szőlőjével. 

Dühös Tenger' hátát fenyővel  nyergelték, 
A' déltzeg Csikónak fejét  megfékelték. 

Az ültárt,Gyermek' Szűz", *s Jövevény' vérétől, 
Az útat mentették kóborlók' tőrétől. 

A' szelídült Népet Városokba tötték, 
'S A'Törvény'  Lánczával egy testbe kötötték. 

Kiket a' múlt Idő vak buzgóságába, 
Bétett az Istenek' famíliájába; 



4 6 

És írt Emlékezet' eleven Könyvébe, 
A' kcsŐ Nemzetek' érzékeny szívébe; 

Hogy ezek egymásnak szájról szájra adgyák, 
'S Fiáról fiúra  örökségül hadgyák. 

És légyenek a' Jók' serkentő óráji, 
A' Roszszak' ítélő, 's büntető Bíráji. 

Ott él vad Eleink' dísze Anakhársis, 
És az, a' kit követ az elszéledt Párs is, 

A' ki ülő koho, 's korom közül kőit fel, 
'S lett Világ' csudája mendörgő nyelvével. 

Ama' Babról híres, 's arany verseiről, 
'S Nyelvet oskolázó hét Esztendeiről. 

Vagy ki Törvényével Agis Hazájának, 
Aszszonyait tette Férjfiak  Annyának. 

A' reszkető jámbor Nép' Törvény-Adója, 
'S A' vas fejű  Károly' meghódoltatója. 

Görög, Deák, és vad Népek' száz példáji. 
A' Virtus , szép, jó, nagy, és Érdem' Csudáji, 

Kiknek az alacson cserép üldözése, 
És az irigy bürök' mérge köszönése. 

Az Ellenség' kifent  két élű szablyája, 
'S Hitetlen Szerencse' elpártolt koczkája. 

Nem engedvén párnánn hunni bé szemeket, 
Annál is el meszszébb terjeszté Neveket. 

Ott élnek a' Magyar Vér' remek munkáji, 
A' Keresztyén Főidnek oltalom Bástyáji. j 

Kik a' kopasz Kúnok' seregeit ölték, 
'S Bath' Kán* sok ezerét kevesen hőjkülték 
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A' nagy Zrínyi Miklós, a' kinek Menyköve, 
Szulímánra szégyent bút, és Halált löve. 

Pálfi,  Nádasdi, 's kik Átilla öttsének 
Ellopott Váráért kopjákat tőrének. 

És azok, kik vérek' Várna környékébe, 
Vagy szomorú Mohács' fertős  mezejébe, 

Vagy rigó, és kenyér térenn feláldozták, 
'S A' Konty, Kalpag, Csont, Test halmokat 

tornyozták; 
Ott élsz Te is Erdély' védelmezésiért, 

Császár, 's Fejedelmed tiszta híiségiért. 
A' sűrű Halállal vetett Törcsi térbe, 

Hazádért felszentelt  bíbor színű vérbe 
Feredett nagy Lélek! Vitézek Magzattya, 

Egy egész virágzó Nemes Nemzet' Attya. 
Nagy Teleki Mihály ! ki Tatár' szíjjátói 

Erdélyt megmentetted, Török'vas-jármától. 
Onnan! Tekincs Érdem' díszes Templomába, 

Számos Unokáid hol ülnek sorjába. 
Kikkel Maros, Szamos, Kraszna kevélykednek, 

Főbb , 's alsóbb Ítélő-Székek dicsekednek. 
Lásd azt, közte ezen Urak seregének, 

Ki űlt Gyeplőjére Békés Vármegyének! 
'S Ennek ama' Tüzét (Boldog ámbár lopta; 

De nem, mert Rá dai Esterától szopta) 
fismérd;  a' Teleki vért, szívet, és elmét, 

Melyek érdemletlek Menny , 's Ura Kegyel-
mét. 



Ilyen ha vólt az a' szent tüz, és Nemes Vér, 
Mely Hérósokbann élt, 's mais erekbenn vér. 

Az a' Szókratesbenn mozgott érzékeny szív, 
Mennyhez, Hazájához, 's önnön magához hív. 

Az az Elme, melyet dicsér a' Mágnes-kő, 
Tengerek' nyomatlan útjánn vezérlő Tő. 

Vagy az, mely végetlen szám' végét elérte, 
Nap', Főid', Hóid' Testeit mint fontba  meg-

mérte; 
Forgások' leírja, nékik Tengelyt csinál, 

Ennek köz Pontot szab , melyenn a' Tereli 
áll. 

így ! az a' Vér benned , mely Erdélybe bejött, 
'S Melyet Erdély tőlled előpénzbenn elvött, 

Mint a' nyugodt főidbe  kiplántált szelíd ág, 
Új fold'  kebelébenn nagyobb érdemre hág. 

Itt párjait hagyvánn E' Nemes Agába, 
Nagyobb dicsőséggel tért meg Hazájába. 

Ugj'an  a Nchai  Gróf'  Halálára. 

t 

OLD fel  szárnyaidat, bús Lélek! az emberi fáradt 

Testnek lánczaitól. Kissebb sík nyílik előttünk: 

Lj Haza! Jer : menjünk el ahoz,kinek udvara, ott fenn, 

Csillagos Ég' öblös Bóltjánn tűi, meszsze kiterjedt, 

Roppant Epűletinn e' Világnak, kívül a' Bóldog 

Lelkeknek szelidebb országába, hol Elet, Egészféj 



Telyes kútfejei  epe nélkül folynak  örökké. 

Ott az az Úr a' kinek keze Tégedet alkota bölcsen 

Tisztább Elméből, veled a' sárt megnemesítvén: 

Hion; Jer: menjünk! és adjunk annak az- Urnák 
I 

Hálaadást, és Tiszteletet; körülötte találjuk 

Hajdoni szép Eleink' Árnvékit,  Gazda, Szilágyi, 

Hunyadi, és Teleki neveket, Kik az Égig emelték 

O köztök les; már ezutánn a' mi mulatozásunk. 

Kikkel az Oltárnál szeretet' szent Lánczai 's a' Vér 

Egybekötöttek vólt, legyetek már Ból-do-gok! I S T E N ! 

Elinéne a' nagy Lélek! csendes nyugodalomra. 

Szállának Porai; a' Virtus' tiszta Barátja 

Nincs többé. A' hideg Főid immár Lakhelye. Házunk' 

Oszlopa, 's egy Haza fényes  Piendei Csillaga eltűnt. 

A' külső Nemes Elme, 's a'munkás Nemzeti Lelkek 

A'megaludt Köz-Jó, 's ügyét vesztette szegénység, 

Az Haza, a' Felség, és szent Koronája hijában 

Ke'rdik : Hol Teleki ? ama' nagy Bölcs Férfiú,  nincsen ! 

Elvesztettük Atyánk',  's hív Polgár Emberi Társunk', 

A'Bársony, 's lágy selyme helyett, eme' drága Bo-

gárnak , 

Gyász ruha öltözetünk, és sirílom innepi nótánk! 

Óh Haza! sok Teleki Jó'sef,  mint az Havasoknak 

Oleibenn a' magas Arbotzfa  , nemes kebeledbenn 

Nőjjön; 's a' Magyari Nemzetnek jó neve hírét 



Honn, 's a' kevély nyíltabb szemű Szomszédoknak 

előtte; 

Erkölcs, Emberi, és Hazafi  szív', 's Elme' tüzével, 

Mint Ez, több Fiad is tegye nagygyá, 's tiszteletcssé! 

11. 
G U B E R N Á T O R 

G R Ó F B Á N F F I G Y Ö R G Y 

Ő E X C E L L E N TZ IÁJÁNAK 

T I S Z T E L E T Ű R E . 

H . A Z X N K , és Nemzetünk nagy Dísze! Tégedet, 
'S A' Te Érdemekkel tündöklő képedet, 

Ifjú  Unokánknak, melynek látására, 
írigy' könyve folyjon  pilyhes ajakára, 

Akaráni eleven színekkel festeni, 
'S Gyenge vonásimmal nleglelkesíteni, 

De szándékom' látvánn a' veis' bölcs Isteue, 
Szent Helyéből hamar csak mellém reppene. 

Mit akarsz, úgy szólván, te vakmerő Elme? 
Állj meg! a' szép képnek lesz tóied sérelme. 

Nagy Sándort tanuld meg Apelles festette  , 
Mivel egy más ecset meölusbebbíthette. 
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A' Kormányozok közt Bánfi  György milyen 
n a g V i 

Te a' Versszerzők közt olyan utolsó vagy. 
Vedd fel  ama' régi nagy bölcs Hérósokat, 

'S A' mai érdemmel velek párosokat; 
Kiknek dicsőséges Nevek esméretes, 

'S Hazájok' fiai  között tiszteletes, 
A' kik nagyok voltak magok Idejekbe, 

És tedd Bánfi  Györgyöt azoknak Rendekbe, 
'S Hallgass! Nagy Embernek leg-főbb  dicsérete 

A' Virtus, 's Hazája' igaz szeretete. 

12. 
G R Ó F T E L E K I S Á M U E L ÚR' 

Ő E X C E L L E N C Z IÁJÁNAK 

Királyi Biztosságra lett neveztetésekor. 

Á FÁMÁHOZ. 

K - 1 Barátid' nevét mint polyvát forgószél 
Felvévén, letészed a' szomszéd küszöbnél; 

Pillangó szárnyakonn járó könnyű Fáma! 
Végy erőt, ha lehet természetedenn ni3. 

Lásd ama' kevély Sast! mely nap' súgáriba,» 
Repdes tisztább Egek' csendes habjaiba; 

'S Változó fellegek'  szélvészéin felyűl, 
Az Élet' Nektárját iván csendesenn ül, 



Annak tollából fűzz  magadnak szárnyokat, 
Nagy, eios, állandós, és amolyanokat; 

Milyenekenn hajdon a' főidről  felszedted, 
A' nagy Hérósokat, 's az egekbe tetted. 

A' hétszer megtisztult Érdemek' sorjába, 
Az Égenn tündöklő lámpások' rangjába. 

Hoszszú út! egy fele  útadnak, mig felkélsz, 
Nehéz, míg fold'  poránn, 's gőzeinn felyűl-

érsz! 
E' Főid irigy állat! a' ki Egét iszsza: 

Azt száz kötelekkel húzdogálja viszsza. 
Más fele  útadnak mennyivel nemesebb, 

Ne talám annyival majd veszedelmesebb. 
Által felsőbb  Egek' tüzes Tartományúin, 

Dörgések , Menykövek száguldó villámjinn; 
'S Talám az Ég inkább őrzi szent Helyeit, 

Hogy ne nyomja, csak ki méltó küszöbjeit; 
Mint főid  tartóztatja azok' kevélységét, 

Kik ok nélkül unják az ő csekélységét. 
Mert nem jut senki is Egek' kebelébe, 

Ha nem barátkozott velek életébe. 
Hogyha győzedelmet nem vett a' restségeim, 

Nem tud csak nevetni törpe irigységeim; 
És midőn Hazája mellett kell állani, 

Megavúlt falait,  's Tornyát újjíttani. 
Ha a' Menykövek közt tiszta szent hűséggel 

Nem tud olykor járni okos mérészséggel. 
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El is választották az Egek' előre, 
Kit erre szóllítni fognak  majd későre. 

Mert mint egy erős Vár sok munkába kerül, 
Míg egy tökélletes szép Érdem elkészül. 

Lassann azért Fáma! készülj apródonként, 
Szedd az Érdemeket öszve darabonként. 

De sokáig! ama szent Érdemek' képit 
Nézvénn,olyakot szedj a'nagyját, és szépít; 

A' melyek párosok Phócionokéval, 
Hunyadi, és Gétzi, 's több Hérósokéval. 

Mit adsz, kedves Fámám! ha én rá találok? 
Ott vágynák olyanok érettek jót állok. 

Gazdag, 's ékes véllek Várad' szomszédsága. 
'S ott Teleki Tör'sük egyik Nemes Aga. 

% 

1 3 -

SÁMUEL  NA  PJÁR  A. 

J-)RÁOA  Élted a' jövő S?áz' dereka feléig 
Neved örökkévalóság' Első kezdetéig. 

Nyúljék ! Mikor a' megvénült Idő búcsút vészen 
Tőllünk, 's többé osztán nap Éjj, Tél, és 

Nyár nem lészen. 
Üri Házad mint egy Torony, a'mely fellegekkel 

Játszik, és nem gondol Égi tüzekkel, sze-
lekkel. 



Mely több Tornyok, és Paloták között el mész-
szére, 

Kitetszik, és fénye  ragyog néhány mértfőid. 
nyére. 

'S Ezek csak úgy néznek annak magas tetejébe, 
Mint a' púja Grönlandus az Patagon'szemébe. 

Légyen olyan Nemzete közt Nemes Hazájába 
Diszszel, fénnyel  ékeskedjék Fő Rendek' 

sorjába. 

A' Verszerző sípotskáját vévénn így fúvallá, 
És a' Maros' egész Tére nagy örömmel hallá, 

Gernyeszegtől aláfelé  a' mint habja mégyen. 
Az Érdem is ott lakozik, rá hagyá úgy légyen. 

14-
Hallerböl  Ford. 

ÍÍEM üres hangja Virtus a' szónak, 
Szívünkbenn vagyon Magva a' Jónak, 

Nézz fel  villámlik, és csattan az Ég: 
Van egy IsTENség! 

A' szabad Elme ha játszik ezzel, 
A' Jónak színe alatt pártol el , 

A* Szentségeket ha ólcsárolja, 
Jónak gondolja. 



Csak mennyei Tűz' gerjedezése, 
Nem múló haszon, 's Elme* képzése 

Nemzi a Virtust! Jutalmod is az: 
Csak légyen igaz. 

Ez nem kétszínség! Víjja szívünket, 
Harag' mérgibenn óltja tüzünket, 

'S Mikor Szerelem véred* lobbantja: 
Kárát mutatja. 

Nem együgyűség, sem képmutatás, 
Kibenn lánczok közt van szív megnyúgvás ; 

És mikor fejét  tészi tőkére, 
Nem sárgul vére. 

Ha másbann igaz Mássod' találod, 
'S Érte töinlüczre magad' ajánlod: 

Ily' pár szív között való Barátság, 
Valyon csalárdság? 

Kissebbíthedd-é"Titust nevébe, 
Ki Szerentsétlent vészen ölébe; 

'S Vére mint annak kinyílt sebéből, 
Csordul szívéből. 

Amaz Ifiú  gonosz tüzébenn, 
Érez lát IsT£Nt, és Jól szívébenn. 
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Elpártolt ugyan,'de megesméri: 
"6 Titkonn dicséri. 

% 

Virágzik a' rosz, fösvény  képesül, 
A' nagyra vágyó felső  pólczra ül, 

A' bün szerencsés ; hamis nem vall kárt; 
'S Virtus olykor árt. 

Az Fgek Jókat de megtartanak ; 
Kiket szemétből kiválasztanak; 

Arany, és Gyémánt terem rosz kő közt; 
Bölcs bolondok közt. 

Pénz, kedv csömört hoz, és útálságot, 
Csak Virtus szüli a' Boldogságot. 

Becsület húnyik; Uraság terhes: 
Csak jó szív csendes. 

Azért óh Dámon! szívéhez ha fér, 
Bú Barátodnak: csak magához tér; 

Sír, nevet; fáj,  csikland; ép,beteg a'Bőlcs; 
Mindenkor csak Bölcs. 

Nem válogathat a' szerencséből, 
De Jót hozhat ki annak mérgéből ; 

Ha Eg lehull is, eltemetheti: 
Meg nem jesztheti. 



15-
A N N A N A P J Á R A 

Á G o gy i Feredónn. 

/ 

A - ' S I A I Basák' dölfös  kevélységinn , 
Sequana két szelíd partjai' térséginn , 

Székit tornyosán» emelte, 
Nevit Égig repítette 
Bonapárte' dicsőségit 

Nem irigylem csepnyég is. 

Szelídíthetetlen Tenger' délczeg Hátánn , 
Ingó Faváraknak kenderből font  szárnyánn, 

Két Indiák' kincseivel, 
Fekete Népek' szerivel, 
Kevély  Ánglus' felsőségit 

Nem bánom kissebbnyég is. 

Csak a' kegyes Egek Hazánkat Népünket 
Tartsák meg virágzó Magyar Nemzetünket. 

'S Ennek Nemes tör'sök szálát, 
Báró Veselényi Annát. 
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Virraszszák fel  békességbenn 
Sokszor neve' napjára. 

Jó Anya! ma néked szentelünk Innepet, 
'S E' szelíd vizekkel csergő vad helyeket 

Újjítjuk víg Énekekkel, 
Szívet sebhető Versekkel: 
Nojjön Házad' fényessége, 

'S Élted nyúljék sokára. 

l ó -

BÚCSÚZÓ. 

JAL Boldogság* örömei, 
'S A' Lélek' csendessége 
Nem köttettek egy helyhez: 
Mint Nap' súgára tüzei, 
'S A' szem' gyönyörűsége; 
Csak egyetlenegy színhez. 
Gyakrann egynek felhagyása, 
'S Annak mással felváltása, 
Mikor nem is remélnéd, 

Örömed' újjíttása. 

Ki gondolná Vásárhelyeim, 
A' Játék-Szín' padjainn 



Tapsolók' seregei közt? 
Hogy itt alább is Hátszegeim 

, Lakjék e' Tér' hantjainn. 
Öröm Sztrigy' karjai közt; 
És hogy annak közép pontja , 
Márs lakhelyének szomszédja 
A' kies Nalátz légyen ; 

A' Reticzát allyábann. 

Hol a' régi Dákusoknak 
Lisimakh aranyokkal 
Elhíresült helyeit; 
'S A' Római Hérósoknak 
Jó ízű Munkájokkal, 
Fényes Épületeit , 
Zármis', Ostrov' omlásai, 
Pestyén', Demsus' írásai, 
Mint annyi Bizonyságok, 

Körös-körűi mutatják. 

Hol Elejek' Bátorságát, 
Vitézi Maradéki, 
'S A' gyilkos kóborlók is 
'S Arad népe' okosságát ; 
Strigy', és Sebes' melyéki; 
'S A' kastélyos Házak is, 
Záros vonó kapuikkal, 

F 4 
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Körűi lévő lyukaikkal, 
Múlt 's ma félelmes  képit, 

Együtt kiábrázolják. 

Boldogfalva  hol nyugtatja, 
Kendeffi,  's Teleki pár' 
Ártatlan poraikat, 
Szembe vélle mutogatja, 
Felette egy magas Vár, 
Régiek' Őr-Házokat, 
Melynek bokros oldalából, 
Az hegyek' szoros torkából 
Paraszt' tüze a' Törököt 

Bátrann megtérítette. 

Egy új Vitéz Hátszeg előtt 
Mikor Sunézai közül 
Kibúni nem mérészlett; 
Nézte miként szeme előtt 
Sok ártatlan nép körül 
Az Ellenség' rabja lett. 
Es nem mervénn megállani, 
Annál inkább kiszállani, 
A' hitván kobor népet 

Hátával fenyegette. 

Alább Déva' Erőssége, 
A O ~ 

Árnyéka siránkozik, 



Ledűlve omlásainn 
. 'S A' múlt hideg kebelébe 

Haraggal bocsátkozik. 
A' Békesség' karjainn. 
Szólván Hora' dühüss égit, 
'S Zejk János' emberkedésit; 
'S Ennek Cserfa-koszorút 

Ajánlván jobb-kezével. 

Hol a' nemesb néma népek 
Az ő folyó  Házokbann 
Játszodozva seregeinek, 
És a' ro'sdás nagy gerezdek 
Az alyos óldalokbann 
Nap' tüzébenn ferednek. 
Vidékeit kopasz tetők 
Magass fellegekig  érők 
Hóval megelegyítvénn 

Pompáson koronázzák. 

Kellemetes szép Mejjékek ! 
Ti kies voltotokkal, 
A' szívet újjítjátok; 
Tisztelendő Régiségek! 
Ti is Méltóságtokkal 
Azt felmagasztaljátok; 
'S Egy felől  a' Természetnek, 

F 5 
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Másfelől  a' Mesterségnek 
0 , és wj Csudáival, 

Magánn kűl ragadjátok. 

A' Szerelem' szárnyas fija* 
Két keze se szúnnyadoz ; 
A' Restségnek ölébe, 
Édes méreggel kent íjja 
Repdes, tüze gyulladoz, 
A' két Nem' kebelébe; 
Szereti tréfáját  űzni, 
És rab-szíjjára felfűzni, 
Játékát űzvén véllek, 

A' Vént, és az Ifijafc 

Jó Barátim! egy utazót 
Barátság' jobb-kezével 
A' kik béfogadtatok; 
'S Míg köztetek mulatozott, 
Kegyességtek'  szemével 
0 rá pilantottatok; 
Légyetek már oly' kegyesek , 
Hogy ezért Tiszteletének 
Mássát vivén magával, 
Hagyhassa e' Zálogját! 



1 7 -

Egy új Ház  felépíttése  alkalmatosságával 

E z alatson sáros Főidnek 
Hajdoni Polgárjai. 

Az halandó Embereknek 
Halhatatlan Társai. 

Békesség, öröm, boldogság, 
Nyúgodalma Léleknek. 

Megelégedés, bátorság, 
Baráti az Egeknek! 

Nem szép dolgot kezdettetek, 
Társatokat elhagyvánn. 

Hogy szerencsét keressetek, 
Szegődibe indúlvánn. 

Óh Egeknek dicsőséges 
Ártatlan Leányai. 

Ezek nem egy tisztességes 
Dolog' bizonyságai! 

Az Egek is nem vettenek, 
Többég bé kebelekbe. 



Kóborlótok tévelygetek 
A' megunt lakhelyekbe. 

Mint Mennyei áldott népek 
Ma bétértek egy Házhoz, 

'S Mint útazó Jövevények, 
Holnap költöztek máshoz. 

Igaz! Tiszteleteteket 
Az Ember csak majmozza, 

Es a' Ti szent Neveteket 
Semmiért feláldozza. 

De könyörüljetek rajta, 
Született Nemességből , 

Gyengeségit meggondolva 
Csak merő kegyességből. 

Nézzétek az érzéketlen 
Napot, és Csillagokat. 

Éjjet napot, és kéretlen 
Meggyújtják lámpásokat; 

Es az ő rendelt útjokbann, 
Szakadatlan eljárnak. 

Nincsen hiba forgásokbann  : 
Es haladást nem várnak. 



Nemesebb eredetetek, 
Nemesb ennek Hazája. 

Ne légyen viseletetek, 
Azok' viszszás Példája. 

Esedezem! most e' Házhoz 
Békével szálljatok bé, 

'S Maradjatok Gazdáihoz 
Ennek híveim örökké! 

1 8 -

EGY  ÚJ  VIRÁGSZÁLNAK. 

H Á R O M Ember' fo  szüksége, 
Reád nézt egyik már meglőn! 
Es a' mi az én örömöm 
Annak telyesedése. 

Hogy benned az Emberi Nem, 
És kiváltképpenn a' szép Nem, 
'S A' Veselényi Virág Ág 
Egygyel megnépesedett. 
Legy mindenik' díszére, 
Mindenik' örömére! 



Más hogy az Emberiséget, 
Te is, mint vetted azoktól, 
Kik azt vévén Nagyobbaktól, 
Benned virágoztatják; 
Ágról ágra terjeszthesd ; 
És a' mely gyönyörűséget 
Te okoztál Szüléjidnek, 
Kétszer nyóltz telek múlva, 
Magad is megérezhesd, 
'S Vehessék részeket ebbenn, 
Szüléjid is Éltekbenn. 

Harmadikról nincs mit szóljunk; 
Még most ne is álmadozzunk, 
Eme' Sattrantyú vén Nimfák, 
Kik Élted' fonalát  fonnyák, 
Fonnyák azt arany-szálakból; 
Sokáig hoszszan fonnyák! 

Ártatlan gyenge Ró'sa-Szál! 
A' dedergő Tél , 's zöld Tavasz; 
Munkás Nyár, és termékeny Ősz; 
Légyen néked mint tavasz! 
Nyíltodbann légy kellemetes, 
Szerencsés deli Kisaszszony; 
Szívet sebhető szépséged 
Még a' vént is lobbantsa; 
És bár nem mord tekinteted, 



Azt csak egy szem rá vetéssel 
Bujákbann is megoltván, 
Tiszteletre fordítsa! 

Légy idővel majd Nagyanya, 
Nagy Házú népes nagy Anya, 
Es Nagy Aszszony; csak nem hír 
Jóbann se igen híres! 

Ö R Ö M Ö K , 'S kedvetlenségek, 
Új kedvek , 's új Reménységek,, 
'S Várakozások utánn; 
Jövel üröm kedves öröm, 
Rég' óhajtott újjabb Öröm 
A' jobb szerencsék' nyománn. 
Mikor Postád' Trombitája. 
Hírét egy új Tör'söknek, 
Egy Teleki Tör'söknek, 
Hozza: megsímúl Homlokánn. 
Nem esmérte Szüléjinek 

Szüléji Szüléjinek, 

M I K L Ó S N A K . 



A' Jövendő gondjainak 
Kése szántotta Ránezoknak, 
Csoportos barázdája. 

Jövel! már Éltek' ösvényét, 
Az Életnek tövisekkel, 
És sikamló lépésekkel, 
Telye.» gondos ösvényét, 
Hintsd kellemetes Ró'sákkal, 
Mint a' mezőt virágokkal; 
De maradandókkal. 

Udvarodnak fényes  népét, 
'S Ujjító elevenségét, 
Mind együtt telepítsd meg 
Ez Háznak kapuinn belől, 
'S Annak falait  leg-elől 
Békességgel kerítsd meg. 
Soká tartó Békességgel, 
Mely a' jövő Esztendőkkel, 
Hová tovább nőttün nőjjön, 
'S Annyiszor bővebben jöjjön. 

'S A' már múlt kedvetlenségek, 
Nyúghatatlan Reménységek, 
'S Várakozások utánn 
Folyjon szakadatlan öröm 
A' régieknek nyománn. 



20. 
DÓR1SHOZ. 

D Ó R I S hogy bélépik Szépek' Seregébe , 
Társait mindnyájan meríti setétbe, 

Csak magara húzza e' Világ' szemeit: 
így Ágyából felkél  ha nappal Királyja 

A' Csillagos-Eget pusztává csinálja; 
Éj lámpássainak eloltván tüzeit. 

2b 
Á G N E S ' N A P J Á R A . 

KUPIDÓHOZ. 

M A I A D J el! ne jöjj én-velem, 
Töltsd Idődet kedvedre, 

Ne jöjj; mondom Kis Szerelem! 
Mert bút hozsz a' fejedre. 

Elfelejted  majd nyiladat, 
Vagy megcsorbúl az éle, 

Vagy pedig önnön magadat, 
Magad megsérted vélle. 

G 



Vagy a Ró'sák' Tövissel, 
Megsértik kis Kezedet. 

És fájdalom'  sós cseppjei 
Nedvesítik szemedet. 

t 
Majd azután siránkozva 

Panaszolhatsz Anyádnak. 
De kinevet, 's csudálkozva, 

Nem ád helyet a' Vádnak» 

Elbúcsúzott lám Fébustól, 
Tüzeinek hévsége. 

'S A' temérdek Téli hótól, 
Gyapjai' Fejérsége. 

'S Űlt mindenik egy Kedvesnek, 
Orczájára; melljére. 

Kihez megyek? Szép Ágnesnek, 
Neve' tiszteletére. 

De még is csak jöjj el velem! 
Hozd nyilad' is Tegzébe, 

'S Ejts érettem szép Szerelem.1 

Egy kis sebet szívébe. 



22-

BORISKÁHOZ. 

'•ii' ' 

M INT a' folyó  Patakoknak, 
Amolygó két Partjai; 

Restül nézik míg azoknak 
Elenyésznek habjai: 

Nézzük mi is míg Éltünknek, 
Lefolynak  Esztendeji; 

Hírünkéi sincs míg eltűnnek 
Pillanlalnyi ideji. 

/ 

Mert csak egy pillantat Eltünk ; 
Ez a' szüntelen múló; 

És változó együtt velünk, 
A' máknyi jelenvaló. 

Múltat viszsza nem húzhatjuk, 
Bémerült a' semmibe. 

Jövőt elé nem ránthatjuk, 
Még van idő' méhibe. 

'Ş Onnann Ifjak'  Reménységét; 
Nádmézzel kecsegteti. 

G z 



'S Okosobbak' félénkségét » 
Vigyorogva neveti. 

Szép Boriskám! még időnk van; 
Tanuljuk azt becsülni; 

Lefuly  mint Víz, hagyja gyorsan 
Meleg helyét meghűlni. 

Jelenvaló míg tart éljünk, 
A' tegnapnak Torára, 

Az holnaptól nincs mit féljünk, 
Lakjunk jól boszszújára. 

A% GRÁTZ1ÁKHOZ. 

Nem tud adni kegyelmet. 
Mikor meglő Vénus' Fija, 

Nem tudok csak Szerelmet. 

Kilencz Szüzek' forrásiba 
Elmém' tüzét merítem; 

De szépségek' csudáiba 
Mejjemet csak hevítem. 

eme' Gyermek' íjja, 



Engedjetek meg szép Szüzek, 
Elmék' kegyes Dajkáji. 

Azok az ártatlan Tüzek 
Csak szépségtek" Munkájú 

V i t Á e telyes Bolondoknak 
Számtalan seregével. 

Ha Botránkozol azoknak 
Szüntelen nézésével; 

Szúrd ki szemed': vagy Házadba, 
Zárkózzál bé magánosaim, 

'S Tűköröd' törd darabokba, 
Kedved telik bizonyosann. 

EGY  ÚRFT  SZÜLETÉSÉRE. 

z harmadik ősz Embernek, 
Midőn szele béálla; 

'S A' vén kamasz Jupiternek; 
Zúzmarázos szakálla. 

25 
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Az Essőnek híg cseppjeit, . 
Hullatván Küd szemekbe. 

Nap' éltető tüzetskéit 
Állatja Természetbe. 

Az ártatlan kis Szerelmek, 
Mit csinálnak bújokba ? 

Mint a' lucskos kis Egerek, 
Szoktak bújni lyukokba. 

Hagyván fonnyadt  zöld Erdőket 
Virágtalan sik-mezőket, 

Nagy viezogva egy helyre, 
Körül ülnek tűzhelyre. 

*S Egyik lábok' tévénn alól, 
Másikat szabadjába ; 

Szebbik köztök nagyon dúdol, 
Tudogolván magába. 

Vigadjatok szép Szerelmek , 
Az Egeknek nagy kegyeltnek, 
Ma érkezett egy fris  Gyermek, 

Kedvelt Adonis' Mássá , 
Annya Vénus' szép Társa, 
Attya Mársnak Pajtássá 
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Szép Szerelmek vígadjatok, 

Keljetek fel  károkra ! 
Száz örömök fokadjatok, 

Kis TELEKinek napjai 
- - Mint kevély Duna' habjai, 

Folyhassanak hoszszasonn , 
Mint Attyáé hasznosonn. 

Ennek indult örömeit, 
Tehesse állandóvá, 

Úri Nevét, 's Erdemeit , 
Sok Százokig tarlóvá. 

EGY  SZÉP  KIS-ASZSZONYKÁNAK. 

S Z É P Kis-Aszszony!  Jeles Napja 
Ma felderűit  Nevednek; 

Kívánom hogy öröm napja, 

Az Egeknek Barátságát 
Állandósan nyerhesd m»g, 

A' Szerencse' pártosságát 
Érdemiddel győzhesd meg. 

Olvasztó víg hangokra. 

Légyen végig Éltednek. 

G 4 



Szép Testednek delisége, 
Mind végig fenn  maradjon; 

Űri Neved' dicsősége , 
Soha el ne hervadjon. 

Örömeid mint Tengernek, 
Főid övedző karjai 

Határ nélkül terjedjenek , 
Ne légyenek partjai. 

27-
Egy Levél forma  BorgórőL 

M ENJ el Versem! Tudod kihez. 
De ülj le, ne menj senkihez; 

Mert a' kihez kéne menned, 
Régi Tiszteleted' tenned; 

A' ki néked Barátod vólt, 
Annál még Híred is megholt. 

Nem Barátod , sőt Aszszonyod ; 
Néha Időt tőltő Társod. 

Fáradt napok' száz gondjait, 
Hoszszú Estvék' unalmait, 

Kinek olykor könnyítetted, 
Es hordozni segélletted ; 
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ó mint Hajnal szép színébenn, 
Nap menyegző' köntösébenn 

Annak tüzét megelőzi, 
Kedvetlenségit kettőzi. 

'S Merre szemét csak fordítja, 
Világ' szemét elhódítja. 

Néked kicsiny az Érdemed, 
Kegyességit nem érdemled. 

'S Vonásiddal ha rajzolod, 
Tudatlanul csak mázolod. 

Szedd le azért Vitorláid', 
Fordítsd kevély Arbotzfáid'; 

Fordulj ide megint viszsza, 
Hol a' magas Hénul iszsza, 

Sűrű Felhők' Köd vizeit, 
Forrásai mag cseppjeit. 

Vagy ha tetszik próbát tenni, 
Urad nélkül útra menni. 

Menj a' Világ' négy részére, 
Szépek' Idő-tőltésére. 

Ha talám ő rád találna, 
'S Reád nézni nem sajnálna. 

Mond meg: A' míg Tenger' partja, 
Öleibenn vizét tartja. 

Partjánn habja játszodozik, 
'S Súgár Szarvai Hóid változik. 

Én maradok Személyének, 
Imádója szép Nevének. 

G i 
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G R Ó F 

HALLER  'SIGMOND  ÚRNAK 

L E V É L . 

M I 
AGYAR,Német,és  Szász, kivel büszkélkedik, 

A' Nemesi szép Rend pedig dicsekedik. 
Az Haller Nemzetség' Nemes Maradvánnya , 

Kedves Grófom!  Maros' Küküllő' Bálvánnya. 
Tüvisses Igazfág'  fövénye  pállyájánn, 

Kire a' Tisztesség vár Érdem' párnájánn. 
Hogy majd nagy Eleid' jeles nyomdokába, 

0 véllek osztozzál Hír', Név' jutalmába. 
Valyon Pogány Zete Szomszéd' Határait; 

Járván , hürpölöd-é Élet' pohárait ? 
Melyek vadonn Erdők' 's Kövek'  kebelébe, 

Mintegy esvénn azok' Lelkétől teréhbe. 
Lankadt Tagjainkba az Életet töltik, 

'S A' restült Erőket álmokból felkőltik. 
Vagy nagyobb Küküllő' partja szomszédjába, 

Tartózkodol Kerted' híves árnyékába. 
Számlálod Juhaid' fejős  csoportjait; 

Nyireted termékeny mezeid' gyapjair. 
'S Egy kis Arany Időt hozván virradtára, 

A' mint szAtál most is Fejér-Egyházára» 
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A' Fekete gondok" fellegeinn  kívül, 
Homlokodonn vidám megelégedés űl. 

így éltenek amaz ártatlan Időkbe, 
Míg az Esz 's okosság voltak bőlcsöjökbe» 

A' Jámborok! ki-ki maga almafáját, 
Mivelvén, kiknek Te követed példáját. 

2 9 . 

VALLYI  KLA  RANAK. 
\ 

E R D E M" ezüst Táblájára, 
Fel vólt metszve már Neved. 

Jó szerencse V Á L L Y I  K L Á R A  , 

Mikor hozta Leveled". 

Ajánlásra nagy szüksége, 
Nem vólt annak én nálam; 

Szíved', 's Elméd' nemessége ; 
Melybenn kedvem' találain. 

Annak kemény Jáspis telné, 
Szíve' két kamaráját. 

A' ki talám nem kedvelné, 
Tolladnak bár tréfáját. 



De szép Elméd' Bokrétáji; 
Igazánn nem illetik; 

Kinek fejét  zúzmaráji, 
A' mord télnek már lepik. 

Ki a' mikor elezirkálja, 
Rövid Élte' idejit, 

Immár jobb-kezénn számlálja , 
Hamar tolt Esztendeit. 

V 

Szent-Ivány sem olvaszthatja, 
A' Gletser' örök Jegét. 

Szent-András se gyúllaszthatja , 
Gyenge Szüzek' kebelét. 

Ifjú  Tavasz Kikelete, 
Barátja a' Szépeknek, 

Morgó durczás Természete ; 
Nem kedves a' Véneknek. 

Szállani új fojosóra; 
A' Galambok szeretik, 

A' Szépek is vén Kóróra, 
Szép szemeket nem vetik. 

Vers lelkének is forrása  ; 
Esztendőkkel kiszárad, 

*S  A' Vén Lantos' mozdulása, 
Alig indul, 's elfárad. 



Mind e' mellett oly' Nemes Vér 
Foly a' Szépek' erébe, 

Becsületből hogy ott is mér. 
Hol Érdem van szűkébe. 

Mert mint kevélyt megalázni, 
Tartja dicsőségének; 

Érdemetlent felruházni; 
Szinte úgy érdemének. 

Tudom, Te is emlékezni; 
Mikor nem sajnálottad, 

Rólam, akkor levetkezni; 
Nemedet nem gondoltad. 

Barátságos mutatása; 
Hangos elmésségednek, 

És ártatlan ajánlása, 
Jobbra méltó szívednek. 

Mint egy aczél kulcs felzárta; 
Azért bézárt szívemet; 

'S Érzékenyül általjárta, 
Érzeketlen mejjemet. 



30-
A' Két  ablak közül elszökött 

PE LE'  B ÚCS  ÚZÁS  A. 

• • 

Xjvze-lFALU szép Ház! maradj az Uraknak, 
Igen világos vagy a' Pele Fiaknak. 

Kiknek boldogságok egyebet nem tudni, 
Az egész Világról , csak enni 's alunni. 

Kedves Gazdám! tőled egy kisség megválom, 
Azonbann a' diót Jó'sinak testálom. 

Elmégyek a' Pelék' csendes seregébe, 
Só-Váradi Erdők' Makkos kebelébe. 

Hol meszsze Városi élet' lármájától, 
'S Parancsolt jó kedvek' unalmas jármától. 

Minden fa  szállóját örömest kínálja, 
'S Rabság nélkül ingyen makkjával táplálja. 

E' most látogatás, ha nagyobbat növök; 
Es megbolondulok, ismét viszszajövök. 
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'SLTSI  A TESTVÉRINEK  JÓ'SINAK. 

/ 

TT 

U GY tetszik, hogy Esztendeje, 
A' miólta nem látlak, 

Elapad a' Earna' teje, 
Szívszakadva míg várlak. 

V  A L A S Z. 

H A elfogy  a' Barna' teje, 
Bogáréval szolgálhatsz. 

Hogy ne légyen Esztendeje, 
Ma Estvére elvárhatsz. 

32-
AZ  E S S Ö H Ö Zr 

E s s i t , essél kedves Esső, 
Melyet Földünk' kebele, 
Rég' várt, és az Őszi Idő, 
Hozott áldással tele. 



Csípi vala szemeinket, 
A' könnyű por' fellege, 
Kiszárazttfán  földeinket; 
Az aszály' nagy melege. 

Kiapadtak vólt Vizeink' 
Eleven Forrásai, 
Elasztanak vólt mezeink* 
Engedetlen Hantjai. 

A' jövő Nyár' Reménysége; 
Mely beléjek zárva vólt, 
Szántó-Vetők' nagy ínsége; 
Vagy elhervadt, vagy megholt. 

Essél, essél kedves Esső! 
Földünk' meleg kebele, 
Rég' várt; 's a* jó Őszi Idő, 
Hozott áldással tele. 

Újítsd zöldülő mezeink' 
Meghervadt jövéseit, 
Elevenítsd Vetéseink' 
Bétemetett szemeit. 

'S Mint Nap' ÉltetŐ-Tüzei, 
Megtöltötték pinczénket, 



Vized' termesztő cseppjei, 
Majd töltsék meg csűrünket. 

Csendes esső, essél essél; 
Küküllő' mellyékére 
Vágyok menni (addig késsél) 
Egy Szép' tiszteletére. 

Ha elviszsz, osztán eshetel, 
Ha jövök is nyakig sárba, 
Onnan viszsza"; csak most szűnj el 
Hadd repüljek Bonyhára. 

33-
F O R D Í T Á S . 

r 

Á R N Y É K B Ó L  is egy Bölcs valóságot mérhet 
'S Nagy hazugsághoz is egy kis igaz férhet 

34-
ÉVA  NAPJÁRA. 

Ö L E L K E Z V E mint párjával 
Karácson küszöbjére , 

H 



Éva Aszszony Ádámjával, 
Űlt kényesen kedvére. 

Ez az Élet, és Eóldogság! 
Lenni ki mellé ülhess: 
Miként Halál nyomorúság; 
Az óldalod ha üress. 

Azért kinek Ádámja van, 
Egek kérem tartsák meg. 
Ha kinek nincs, a' Fársángonn 
A' kit kíván adják meg. 

35-
F O R D Í T Á S . 

E G Y furcsa  Elméjű Spanyol, 
Többi között ekképpenn szól: 
Ártatlanság madárkához, 
Hasonló, de fiatskához. 
Alig várja pijhesűljön: 
Azonn jár, hogy elrepüljön. . 



36-
EGY  SZÉPNEK, 

M iDONN Elme' Leányai, 
Szép , és jó érzésével, 
'S A' Természet' bölcs újjai, 
A' Kedvesség' képével: 

Téged' magok' formájára, 
Megajándékoztanak , 
'S A' nyalánkok' csudájára, 
Bőven felruházlanak. 

Hogy az irigy Sors' munkája 
Egy sivatag völgybe tett; 
Az ő hitetlen koczkája 
Természet ellen vétett. 

Főid így rejti Kebelébe, 
Gyakran drága szereit i 

'S A' mély Tenger' örvénnyébe 
Új Világok' kincseit. 

H * 



De az Ember' Békessége, 
Nim lakik nagy Világba, 
Se a' Szívnek csendessége 
A' Városi lármába. 

Jó szíved' ha épségébe, 
Tarthatod ürökösönn , 
Barátid' kis seregébe , 
Boldog lehetsz Btikküsünn. 

37-
SZENT  GYÖRGY'  NAPJÁRÓL. 

G Y E N G E Virág, Bal'sam Szőllő; 
Cseresznye , Megygy , Som , tartozz 
Szent György Észak' szárnyainn jő 
Lova' faránn  deret hozz. 

Te erőmmel, és régen várt 
Kies Tavasz' nagy Szentje! 
Kinek hírénn is tánezot járt 
Eddig Farahó' népe. 

Kinek másszor szelidséged, 
Áldásit ránk ontotta , 
Most változó Emberséged, 
Oszt, és Tavaszt fosztotta. 
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38 
barátság. 

G Y Ö R G Y  Lova' üstökét virágokkal fonta, 
Piínköst zöld paplannal mezeink' bévonta. 

A' bujdosó Fecskék haza repültenek, 
Ujjúló rügyei Fáknak zőldűltenek. 

Es eme' szép Lélek, nyelve' megnémulva, 
Mind eddig hallgatott álomba borulva. 

Most hirtelen pedig, mintegy feltámadott, 
Szava öröm Ének' hangjára ólvadott. 

Gondolatit Elme' tüzeibe mártja , 
ürömit örömre egymásra kiontja. 

Vers' vidám lelke is mint szoktak szóllani, 
Hoszszú álma utánn, újra kezd ugrani. 

Mi ez? Ez egy Jó szív, érzi midőn látja, 
Hogy ürömét nyerte egy kedves Barátja. 

z új Ezer hétszáz kilenczvenkettőiik 
Ifiú  Esztendő mai nap' kezdődik, 

ÚJ  ESZTENDŐ. 

H .3 



Hogy fog  a' Szerencse kedvébe tartani? 
Nem nagy boszorkányság lészen megmondani. 

Mégyen mint eddig ment; jól,roszszúl,alá,'s fel, 
Ezt egyikünkért is soha nem veti el. 

Ha mikor vigyorog ne hidd el magadat , 
Pártos! ne pittyezd le érte ajakadat. 

Félj IsTENt, más Embert becsülj, meg ügyedet • 
Folytasd. Más' dolgába ne mártsad kezedet. 

De bár púpos ágybann hálj, 'sTortátával élj: 
Hogy méltánn elmondhasd, hogy Ból log 

vagy; ne félj. 
A' vak ló se nevet, mint mondják , mindenkor, 

'S Az Ördög is élkél az háncsokról olykor. 

4 0 . 

PARIS  HELÉNÁHOZ  OVIDBÓL. 

P A R I S Egészféget  kíván Ilonának, 
Melyet csak ő adhat Priámus Fijának. 

Szóljak ? vagy nem szükség mondani tüzemet; 
Talám már igen is tudod szerelmemet. 

Akarnám titkolni míg boldogabb Idő 
Jő : melybenn napomat ne borítsa felhő. 

De nem értek hozzá! hogy tudnám titkolni 
Tüzemet? a' mikor már kezdett lángolni! 
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Ha ugyan akarod, hogy azt, a' mit érzek, 
Mint érzem, kimondjam: azt mondom hogy 

égek. 
Oh megbocsáss! Mert bár ez tiszta Igazfág: 

Megsértheti füled'  még is a' Szabadság. 
De reményiem , hogy lészsz kegyelmes Szol-

gádhoz ; 
Mert kegyelem illik Angyali formádhoz. 

Bíztat is előre jó Reménység' szele: 
Hogy nem lesz únt nálad a' Páris' Levele. 

'S A' kinek Levele kedvet fog  találni; 
Bízom, hogy magát is nem fogod  utálni. 

Légyen! úgy fogadta  a' Szerelem' Annya: 
Hogy ügyem' viseli jó Szerencse' szárnya. 

Mert útamat tudd meg; Egek tanácsolták , 
És a' kezességet magokra válolták. 

Nagyot mondok ugyan: de megérdemlettem; 
Az Arany-Almával  midőn megtiszteltem 

Vénust ; ki fogadta  akkor örömébe, 
Hogy Ilonát tészi a' Páris' ölébe. 

O is vólt Vezérem midőn Hajóimat, 
Mególdvánn, cihagyám esmért partjaimat. 

Midőn Vitorláim' szélnek eresztettem, 
'S Sorsom' dühös Tenger' habjaira tettem; 

Melyekbenn született azon Tengereket, 
Megfeddvénn,  ő ada szerencsés szeleket. 

Bár tartsa fenn  kedvét, mint eddig tartotta, 
'S Mint Tenger' habjait hogy meghódoltatta: 

H 4 



Úgy hódoltassa meg hozzám a' Szíveket; 
Hogy nyerhessek csendes kikötő Réveket^ 

'S A' mely szerencsések a' Tenger' habjai, 
Légyenek olyanok Szerelem' lángjai! 

Nem itt vettem tüzem', hanem velem hoztam; 
És ily' meszsze földre  csak azért útoztam. 

Szántszándékkal jöttek Hajóim Földedre; 
Nem Tél, sem háborús szél hajtott Révedre ; 

Nem is hoztam drága Szereket eladiw; 
Van Kincsem,csak Egek kívánják meghagyni. 

Nem jöttem , hogy lássam pompás Várostokat; 
Hazámbann azoknál hagytam pompásbokat. 

Értted jöttem ! a' kit elébb kívántalak, 
Mint láttam: 's Vénuslól már rég' megkap-

talak. 's a' t. 

41. 
E G Y K O P O R S Ó - K Ő R E 

V A L Ó 

G O N D O L A T . 

K 
X V i e'Sírbann fekszik,  több semkissebb nem 

vólt, 
Csak Ember: született, ett, ivott, és megholt. 

Örökkévalóság múlt hoszszú rendibenn, 
Míg ült a' Valóval terhesült Semmibenn : 
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Nem vágyott hajtani Valóság' partjára, 
'S Onnan lépni Világ' tágos piatzára. 

Sem azonn nem búsult, mikor jőni kellett, 
Honnan vegyen Eszet, Kezet, Lábat, Fejet. 

A' ki a' semmiből önként eléhozta; 
Az, mind azzal ingyen megajándékozta. 

E' Főidet hogy kapta tele bolondokkal, 
Meg oly' tele hagyja éppen hasonlókkal. 

Bátor most számokat, mikor szóllította 
Otet a Sors útra; egyel apasztotta. 

Haragndt, megbékélt, szeretett, és búsúlt, 
Ma élt, boldog órát holnaptól nem kúdúlt. 

Nem kívánta Eltit elé 's viszszahúzni; 
Kész vólt mindenikre: maradni búcsúzni. 

A' mi igen kicsiny részt az Egektől vett: 
Mint az Illő hozta, véle kereskedett. 

Melyikét mi végre a' Szerző alkotta: 
Élt velek u'sora nélkül nem tartotta. 

Most mind viszszaadja, egy kerek summába: 
Pára,Tűz,Víz, Főid,Só, tér minden honnyába. 

Hová sok üres Fő? bár rajta gyötrődik, 
Ö tudja; és azért semmit se tűnődik. 

MertAngyalt,Ördögöt nem játszott,Ember vólt; 
Mint Ember élt, 's mint egy Ember, úgy meg 

is hólt. 



42. 
É L E T  R É G U L A j  A. 

A z Életnek Lelke a* Rend. Ez az a' kő, 
Mely Élet'Rendibenn, mint Épűletbenn, fő. 

Mikor csendes Alom Tested' megnyúgtatta, 
'S Szárnyaira kelvén szemedet elhagyta ; 

Első dolgod az lesz: Dolgaid' számba vedd; 
És mint Természetek hozza, jó Rendbe szedd. 

E' tegnap elmaradt, erre nem jutott szer; 
E' nem jó, megnézem, jobbítom még egyszer. 

Ez, meg Az, meg Amaz, igazítódnak ma; 
Ez elsőbb, e' később, e' várhat holnapra. 

De míg mennél munkád' kiszabott Rendére; 
Addig elraksz mindent a' maga helyére. 

Mert ki egyet-mássát szokott helyre tészi, 
Ott könnyen megkapja; 's ha kell elővészi. 

43-
SÁNDOR'  N A P J Á R A . 

- VEDVÜNK  Állapatunk, és Szerencsénk Vándor, 
Mit tudjuk hát néked kívánni kis Sándor! 
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Midőn Neved' Napja a' mikor feltetszik. 
Gondok Homlokunkat barázdákra metszik. 

Kitörleni nehéz, és mély barázdákra; 
Mint mérget Szívünkre vivő csatornákra. 

Boldog vagy! Háromszor , Boldog, hogy nem 
érzed. 

Sőt csalárd formájok'  még csak nem is képzed. 
Az ártatlan Ifjú'  ideje folyása  , 

Fris, tiszta, pásintos, mint vizek' forrása. 
Majd későre, 's akkor vészi csak eszébe , 

Ha befolyt  keserű Élet' Tengerébe, 
Az Idő', és Világ' csalárd tündérségit: 

A' midőnn érzeni kezdi dühösségit. 
A' lágy pásint helyett mikor kezdi mosni , 

'S A' kemény kősziklák' oldalát csapdosni. 
Mikor külsó Részinn kristály színe ződűl. 

Belső része pedig kínjai közt bődül. 
Csendes hátát ásvánn, Evedzők fordítják  , 

És a' sebes Gályák kevélyen hasítják. 
Nézi part' fövényét,  által nem hághatja. 

A' múlt kedvesb Időt szomorán forgatja, 
Képzelvénn elébbi tiszta örömeit, 

'S Számlálván mostani újjúló sebeit. 
Ez az Élet' Sorsa! Erre kell készülni, 

De nem illik rajta mély búba merülni. 
Erőssebb az Ember szelek' ostrománál, 

Keményebb kősziklák' edzett oldalánál. 
Ha dördül is Egek' haragja menykővel; 

Bátor szívvel hallja, és felemelt  fővel» 
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Tisztesség' 's viadal nemes piatzára, 
Kiszáll, magát szánva a' mérész csatára. 

A' mi jelenvaló , nagy szívvel meggyőzi, 
A' jövendőt pedig okosaim előzi. 

Ama Görög Sándor csak nem bölcsőjébe 
Mert ily' nemes gondot forgatni  fejébe. 

'S Olyan idejébenn mikor más Úrfiak, 
Világok, 's Hazájok' esmérni Ifiak: 

Tisztesség' pállyájánn a' sűrű port nyelte, 
Es magának, a' nagy nevet érdemelte, 

így tégy Te is Sándor! Légy Sándor, és Bethlen, 
Mint Bethlenjo, és mint Sándor győzhetetlen. 

44-
AZ  IFJÚSÁG  KÉPE'  LÁTÁSÁRA. 

n 1 
V_^SIGA vér, és Ró sák két piros ajakánn, 

Gyenge Tavasz és hó laknak szép orczájánn. 
Szemébenn hódító tüzek játszodoznak, 

Melljénn a' mosolygó Grátziák lakoznak. 
A' mikor e' Remek Képet lefestetted, 

Jó Mester! Nalaczi Borbálát képzetted. 



45-
ÉLET'  REGULÁJA. 

S Ó L D O S Á C ' kaptii nyílnak csak Idővel, 
Dolgod, Éted' ne kezd ott hol végezni kell. 

Ne siess. Nyelvedet tartsa midenkor zár; 
Sarkábann okos nyelv igen vígann nem jár. 

Ez a' Világ soha tükélletes nem lesz, 
Százszor ha jobbítják,csak száz új formát  vesz. 

A' Prófétáihoz  kivált háládatlan, 
Megrúg ha közel jársz hozzája csinatlau. 

Ha jobbítni tetszik, jobbítsd meg magadat, 
És megjobbíthatod magad világodat. 

A' ki a" Világnak egy jó Embert adott, 
Egy Ember' Éltire eleget dolgozott. 

4 6 . 

É L E T . 

/ 

- E L E T ' Lelke vagyon mindenbenn. Él e' Világnak 

Roppant Teste. Nagyobb és kissebb részei ennek, 

Élnek. Nincs hólt része az egészre nézve. Ha hóltnak 

Egyet-mást nevezünk: az hólt is El az Egésznek. 
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Csak kissebb Neminek hólt meg; 'G ez ig él a' na-

gyobbnak , , 

Viszszatér a' melybe: A' Föld, Tűz, Víz, Levegő, Só» 

Nyílt kebelekbe veszik pártolt reszeknek apróját. 

Es az Egész mely élt, lassann-lassann elenyészik. 

Lesz sokká, 's a'kötél mely őket az egybe kötötte, 

Elszaggattatvánn az Halállal egyik a' mássát 

Esmérni nem tudja tovább, nincs arra a' végre 

Melyre Egészbe elébb együvé rendelve valának. 

47 
i 

Fordítás  Rusticus Exp.  Hor. 

F O L Y J , 'S majd lefolyj!  így szól a Czigány, 
's hasáia, 

Azt várván lefekszik  a' Maros' partjára: 
De ez foly  örökké. Nézz azon Parasztra, 

Te Tunya! dolgodat ne halaszd holnapra. 
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Fordítás  Die Vorweltftarb. 
/ 

E L E I N K megholtak majd mi is úgy teszünk, 
Egy kis Idő múlt többé nem lészünk. 

Jövő Nyom rólunk is azt mondja, hogy voltunk, 
'S Meleg nyomunkba indúl utánnunk. 

49- '• 
Valóságos  Történet. 

T 

A üDOu-é mi a' minn igen csodálkozom, 
'S Magambann îs néha rajta botránkozom ? 

Hogy mintha' kis gyermek megvágja az újját, 
"S Egy fél  óra múlva elfelejti  búját. 

A' nagy Embernek is kinek a' markába, 
Csak most vólt Elete, majd Ének szájába. 

Most megjedsz, azt vélnéd kész magát megölni: 
Majd egymásra teszi lábát, 's kezd fütyölni. 

Ihon úgymond imént búmba szinte halék; 
Be semmire kellő bolond Ember valék! 



ÎOO 

Néked mondom ezt; ki estél nagy ínségbe 
Várakozz egy kisség, ne essél kétségbe. 

Mert míg Ember hogy van ? azonn gondolkozik, 
Es egy Almát felvetsz:  az Idő változik. 

50. 
F O R D Í T Á S . 

\ 

O x o s furcsa  állat eme' nyálas Csiga, 
Mert ha megszáll, 's esik, hogy rosz a' 

Szomszédja. 
Nem panaszol reá, vele szembe nem száll, 

Hanem veszi Házát hátára, 's elébb áll. 

5 1 . 

Á D A R Á S R Ó L . 

R E p ű t ő kis Sárkányocska, 
Te magad' hitt Darásocska! 
Mikor Karját megcsókoltad, 
Fátyol borit megharaptad, 

Szép 

< 



Szép Tóni Kis-Aszszonynak, 
Fejedet koczkáztottad. 

ségének Imádóji ^ 
Bekessége' Őrállóji, 
Ezért nemed Seregének j 
Gyilkos Hadat izenének i 

Mint boszszús Agamemnon 
Tolvaj Páris népének. 

Hogy is vágyói olyan nagyra, 
Féreg! egy Úri Falaira, 
Hogyha szenyvesz mi szi;kséget 
Láss akármely nagy ínséget: 
Ne héjazz sursodonn kül, 
Tartsd az illendő^é-et. 

52-
A' Szúnyog alkalmatosságával. 

/ 

meg, állj meg te kegyetlen 
Gyilkos kezed hamar kesz. 
Hogy volnál olyan szemetlen, 
És nem látnád a' mit lész. 

Szép 

I 
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Egy csapással Ellenséged' 
Eltétől megfoszthatod. 
Ártatlanul békességed' 
De azzal megronthatod. 

Kedvesednek szép nyakára, 
Csak egy hitván Szúnyog ült, 
Hess fúria!  míg csatára 
Készülsz, ím' el is repült. 

Szerencsés kis Köpellyező, 
Eredj ismét czinczegni. 
'S A' szép nyakra lágy fedező, 
Siess nem várakozni. 

53-
ROZÁLIA'  NAPJÁRA. 

• K - E D V E L L N É L E K Rozália! 
De nem merem mondani; 
Mert félek,  hogy oktalanúl 
Cselekszem ha kijelentem, 
Hogy áldozatjává lettem , 
Szépséged' tüzeinek. 
Kedvellek is Rozália! 



Meg is merem vallani; 
Mert esik ártatlanul. 
Mejjembenn csak azt hordozom, 
A' mivel méltán tartozom, 
Érdemeid becsinek. 

így nappal dicső Vezére, 
Ha színek' Tengerébenn 
Játszodtatja súgárit: 
Ez alatson Főid Teréhnek, 
'S Oczeán' mély örvénnyének , 
Népe benne örvendez. 
Hólt Természet' hideg Vére, 
Fák' és Füvek' erébenn, 
Gyújtja lassú szikrájit; 
'S Majdor.n azok' erejétől, 
Mint Szerelem' ösztönétől, 
Új Életre ébredez. 

Azért ha néked hódolok, 
Se nem csuda, sem újság: 
Természetnek engedek. 
Azt a' nagy Törvényt követem, 
Mely alá én is vettettem, 
Mint oktalan Társaim; 
Csak hogy együtt én gondolok, 
'S Érzem hogy oly* valóság 
Az, a' melytől szenyvedek: 
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Hogy ha szépségit tisztelem, 
Az okosságot követem ; 
Nem mint néma Társaim. 

Óh Te! kinek ajándéka 
A' Ró'sának szépsége 
Az ő méitóságábann. 
Nyújtsd ki hatalmas kezedet, 
'S  Tartsd fenn  ezen Kegyelmedet 
Hozzá élte végéig! 
Pártos Szerencse' Játéka 
Légyen néki frigyesse, 
Változó forgásábann  ; 
De ne óltsd ki érzésemet, 
'S E' nékem kedves tüzemet 
Hagyd nálam is Eltemig! 

54-
EGY  SZÉP  BETEG'  LÁTÁSÁRA, 

E 6Y ágy előtt ékes színét levetkezve, 
Porbann ül a' Szépség szemei könyvezve. 

A' gyenge Virágok lló'sák megsárgúlva, 
Körülötte síruak nagy búba borúivá. 
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Egy szép Beteg! Fébe! kelj fel!  Egészfégét 
Add meg, rakd rá újra lehullott szépségét! 

Két szép Kost most nyertem Pán' dicséretével, 
Dámontói ; Oltárod' megfestem  vérével. 

Ha te tőled kólcsönn nem kér, 
Diadalmat y másként nem nyér. 

55 
H I Z E L K E D É S . 

N AP ha akar felöltözni 
Fényével Hóid' fényét  győzni: 

Tüzét kéri két szemedtől, 
Es világát hó színed'.ő!. 

5 6 . 

F E J E L É S . 

G Y E R M E K  vagyok gondolatlan 
Tréfás  , nyájas , nyughatatlan 

A' Játékbann telhetetlen, 
A' dologra tehetetlen. 



Ifjú  Idom' egy araszszát, 
Ne irigyeld víg Tavaszszát; 

A' Búza is Tavaszszal zöld, 
Míg eleven és fris  a' főid. 

Ha érleli az heves Nyár, 
Tövére majdon sarlót vár. 

Most kaczagok de majd eljö 
Rám is apránként az Idő. 

Akkor fejem'  a' Bú* árja 

Rá száll a' gond, 's az okosság, 
'S Véllek minden nyomorúság 

Akkor én is Jámbor lészek, 
Gyermekséget félre  tészek. 

G r X cz i Á k csoportoznak , 
Seregekkel az útszára, 

'S Tátott szájjal csudálkoznak, 
Nézvénn egy Ház' ablakára: 

Mert szép Fillis ott űldegel, 
'S Az ablakonn kinézdegel. 

Lepi, 's az Ősz hajat várja; 

57-
FZLLZSNEK. 



58-
Egy Szépség Kínjainak  látására 

P A N A  S Z. 

.A.Z a' Lélek mely mozgatja 
Világ roppant Testeit, 

Egybeköti és fenn  tartja 
Nagyobb kissebb részeit; 

Az a' Lélek avagy Erő, 
Minek mondjam nem tudom; 

Ámbár mint én nem lehellő , 
Még is Élőnek mondom. 

Mert magát, és Alkotványát, 
Mint egy élő újjítja. 

Változik , nő , apad , 's héjját 
Új részszel nagyobbítja. 

t 

Melynek vékonyb részetskéji 
Forgatják az Egeket, 

'S Hétszer lejárt tüzetskéji 
Formálják Embereket. 
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Száz apró részt száz szeszekkel. 
Egybekötvén beléjek, 

'S Azok egybeöntésekkel, 
Egyé tévén Személyek. 

Az az Erő ha Alkotó 
Mikor szerzi létünket: 

Igen mostoha; és nem Jó, 
Mikor elront bennünket, 

Minden a' mi van, képének. 
Egy eleven árnyéka, 

Az ember pedig kedvének 
Csak g\enneki játéka. 

é 

Mint kő olyan érzéketlen, 
Szerencse' ostromibann; 

Vak, és siket a' kegyetlen^ 
Nyavalyák'  fájdalmibann. 

Belesel, széppel, formátlannal, 
Száll egyaránt csatára; 

Vétkessel, és ártatlannal 
Bánik mind egyformára* 

Egy elalélt érzékeny szív 
Haragját nem enyhíti, 



Oktalan Törvényéhez hív, 
A' miénk' nem tekinti. 

Kérdem tőle: tévelygését 
Hogy valyon mi okozza? 

'S O Emberi végességét 
Az Elmének okozza, i 

Mert az Emher ha magábann 
Leg-okossabb létére , 

Egy csepnyég is átallyáhann 
Nem veheti eszére: 

Hogy nő, apad , hogy származik , 
O magát fenn  hogy tartja, 

Es emberré hogy változik, 
A' Só', Ég', Fold', 's Víz' habj 

Világ' roppant Testeibenn 
Észre azt hogy vehetné, 

Titkát véges elméjébenn 
Annak fel  hogy lelhetné ? 

Valami az Emberbenn van , 
Mind az egész' szolgája; 

Jő , 's búcsúzik ismét gyorsann , 
Midőn szükség kívánja. 

is 



Mikor eléhívják nem szól, 
Béül maga helyére ; 

Mikor küldik nem panaszol, 
Sorsának bal ügyére. 

Rendetlennek tetsző útja, 
Ember Épületének, 

Jó-é , rosz-é , nem vi'sgálja: 
Hagyja maga mentének. 

De az Ember siránkozik, 
Ha a' szükség szóllítja, 

Mikor az egész változik, 
Hogy ő is részét adja. 

Szép okosonn önnön magát 
Mintegy önként megcsalja. 

Midőn Világ* alkotványát 
'S Erejét úgy gondolja: 

Miként egy ember' munkáját, 
Mely mesterség' gyermeke. 

Vagy egy óra' rugótskáját, 
Melynek nincsen élete. 

Ez a' Világ mint az Ember, 
Él a' maga nemibe, 
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'S Él'tet mintegy ő tőle nyer, 
Minden Tagja' részibe. 

Mint Embernek ha porai, 
Benne egybeköttetnek, 

Élnek együtt, 's mint tagjai, 
Él'tet egésztől vesznek. 

De hagyom a' tébolygását; 
Talám könnyebb fellelni, 

Magamra nézt, orvoslását; 
Mely ebbenn áll; vagy semmi. 

Egy fő  Valóság' érzése; 
Felséges Gondolatok ; 

Jónak, szépnek követése; 
Mind Ő rajta kül valók. 

Ezeket oda eresztem, 
A' Lelkek' országába , 

Kezdetembeim honnan vettem, 
Magok' tisztaságába. 

A' mim pedig vagyon tőle; 
Veszem mint nem magamét, 

Nem tészek semmit belőle, 
Úgy .tekintem, mint övét» 
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Ajándékit, 's létemet is , 
Míg adja, tartom becsbe , 

'S Viszszaadom Éltemet is, 
Mikor hozza rosz kedvei 
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megszólítás. 

PARNAszszus'tetejénn  szűz hajlékát felemelte 
Elme Leányainak páratlan számú csoportja. 
Melynek nektárral dagadott emlője nevelte 
Sárga hajú szép Briseisért haragoskodó könnyű 
Lábú Vitéz Akhiilest éneklette Hoinérust; 
lnnepet hirdettet, Hajlékinak ajtai nyílnak, 
Pompás Gltárinn a' szent tűz áldozatot vár; 
Jertek szép Elmék" Seregének tiszta Baráti, 
Hozzatok áldozatot, várattok telyes örömmel! 

6o< 
ANISKAHOZ. 

Félsz tőlem, nem akarsz mê  is állani, kedves 
Aniskám ! 

Vagy ha megállasz is, futsz  ha közelre megyek, 



S Ekkor mint a' sebes villám, eltűnői előlem, 

'S Meg közelebb csalogatsz, meg-meg elébb fu-

tamadsz. 

Várj, várj, még eljősz az Apám' kútjára merítni; 

En is a' vedretskét eldugom orrod elől! 

i 
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VILÁNDB  Ó L PRÓBA. 

i 
Gondol j egy Aszszonyt szépséginek Ifjú  tavasz-

szánn, 
Vénus utánn milyent írhatha Apelles ecsetje; 
Álmélkodva csudálja irigy szem teste szabását, 
Színénn Liliomok' haVa játszék Ró'sa' tüzével, 
Két szemeit villám, ajakit mozdítsa mosolygás, 
Kedvességeitől lobbanjon a' búja kívánság, 
'S Ezt Erkölcs' Felséges Méltósága mególtsa. 
Gondold mind, 's legyen az hozzá csak nem csupa 

árnyék. 
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HÍVE  H í V  É N  E K. 

IVÍESZSZIRŐL óhajtom, 's hányszor nem? drága 

Személyed', 
/ 

Mert nálad nélkül Eletem elve halai, 

Leg-jobb pillantásaim is mikor észre se vettem, 

Váltanak unalmat, szerzenek hoszszú Időt. 

Már ha piros hajnal kapuit felnyitja  a' Napnak, 

*S Éjjelnek félénk  népit ereszti haza; 

'S Morfé'  játékos Seregi takarodnak utánnak 

A' szelíd árnyékok' földire  viszsza felé. 

Szívemnek szebb-szebb bálványai közt vagy az 

első, 

A' kibe nyugalmát gerjedezése leli. 

Eéfaltam  kenyerem' 's megivott poháromnak is ízét 

Édesbbé képed' Játszodozása teszi, 

Bádgyatt Tagjaimat mikor ágyam' leple fogadja: 

Alom ölébe megint újra ereszti veled. 

Csak te vagy éjjeli nappali Ieg-főbb  gondja fejemnek, 

Téged' gondollak, tégedet érez erem. 

így gondol 's érez téged' képzelve Barátod! 

Mert heveseim érez j 's képzel igen tüzesenn. 



LAK  AD AL M I  VERSEK. 

L Á N C Z A kiket páros Szeretetnek arany szemek által 

Egybekötött, tartson bogba kötözve soká. 

Mint egymást szerető páros szép Gerlitze, kettenn 

Együtt oszszátok kedvetek', és bajotok'; 

Naptokat Éjjeletek váltsák szebb-szebb örömökkel, 

'S Nyugodt Éjjeletek hajnali telyes öröm. 

Jóltévő kegyes Isteni Aszszonya a' Szerelemnek» 

Kedves Ró'sákkal hintsed az ő Nyomokat. 

Szent Óltáraidonn égjen, 's megalunni ne tudjonc 

Kőltsönös Hívségtek' lángoló tiszta tüze! 

6 4 -

N-  Katona  Gróf  Bethlen Gergely né Halálára, 

r 

« A . R N Y É K O K  szelíd országába az új lakosoknak, 

Egy könyörűletlen Bírájok az hallgató Népek' 

Sorsokat ott méri; kísérő nélkül eredtél 

Útba; nehéz út, kényes lépés, Kedefi  Rachel! 



Bátraim! mert az a'Könyv,  melynek Leveléből a' Bíró 

ítél, tudva vagyon nálad, magad írtad, amaz nagy 

Ártatlan jó szív ez a' könyv; éltedbe szerettünk 

Melyért, 's hóltodbann sírtunk. Milyennel a' fényes 

Eg' gyémánt kapui meg szoktak nyílni halandó 

Embernek. Bátran menj; mert mégy tiszta örömbe. 

'S Ott nyugodj Eleid' téged várt csendes ölekbenn! 

65-
H A N  D Z  I  R ÓL. 

\ 

\S Í R J A T O K  óh tollas csevegő Polgári az Égnek, 

Csóka sereg ! nincsen Handzi az én örömöm! 

Nem meghagytam vólt néked azt, hogy a' tollad 

elég szép i 

Kút, mészvermeknél, járni, feredni,  kerüld. 

Csóka szemed; zörgők, prémes kalap, és a'veres 

strinf, 
- i 

Meg nem menthetnek Úrfi  ! ha nincsen eszed. 
Elinetszé fonslát  Atropos Eltednek; a' vén Szűz 

Hozzá méltóbbat, ősz haja' színit adá. 
Mit lát már rajtad feketés  árnyéka Anyádnak? 

Csóka, Galamb, szép, rút; mindenik; egyike sem. 
Sírjatok óh ti szegény csevegő Polgári az Égnek, 

Nincsen a' szép iiancUi, nincsen az én örömöm ! 

66, 
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Á FELÜLŐ  NEMESSÉGHEZ. 

I. É N E K. 

L Ó R A Nemes, Fegyverre Magyar, paripára Vite'zek T 

Tüz lángokba borúit kerekénn az nap szekerének. 

Innen Csillagos-Ég' fényes  Palotájáig, onnan 

Gömbölyű Főid mind két sarkára vitézi nevednek 

Hírét vitted, erős karú liajdoni Hét Kapitányok* 

Vére, Vitéz Magvat! Ülj a'szeleklől faita  csikódnak 

Csiklándó hátára, beretva fogd  fer.e  kardod* 

Kösd derekadra; ma Márs , 's Leópoldnak jó Fija, 

Árpád' 

Egy nemes Ága F E R E N C Z , hivó postája kiáltja: 

Lóra Nemes, Fegyverre Magyar, paripára Vitézek! 

II.  É N  E K. 

S Z A G G A S D el puhasíg két rétíí láncza' bilintsét, 
Melyei a'Napkeleti Főid ,'s Sequana vajba feresztett 
Elmés, szép> ez előtt lágy, és puha, most a' borostyán' 
Zöld levelét nehezenn, 's későnn nyert népe, vitézt 
Karjaidot meggyengítette; a' buja henyélés* 

K. 



Alom-párnáját, szomszédos több mezeidnek 

Kincseit ásító népek tőltvénn a' fejednek. 

Serkenj fel!  puhaság' lánczát törd száz darabokra; 

Sík-mező Táborozás, sátor, kedvesbb a' Vitéznek. 

Lóra Nemes, Fegyverre Magyar, Papírára Vitézek! 

III.  É N E K . 

VÉRREL  nyerte Előd hajdon Pannónia' halmát, 

'S Dáczia jó Földit; vérrel tartotta meg az vad 

Ne'pek' fegyveritől;  Nemesi mentségeid elfolyt 

Hajdoni élt Őseid Véreknek drága jutalma; 

Illik igaz Nemesi Tűzhez, Haza', Háza', Királyja', 

Nemzete' Bóldogságáért megfesteni  bársony 

Színre meleg vérével, az őtet gazdag adóval 

Tápláló szomjú főid'  száraz hantjait; illik 

Elő Kedvesie'rt, 's az hozzá vér* kötelével 

Köz , Haza' Tagjaiért. Törvény ezt hozza 's Igazfág. 

Lóra Nemes, Fegyverre Magyar, paripára Vitézek ! 

IV.  É N E  K. 

S Z É P Nemzet, kedvés vérem, deli férjfi,  csatára, 
Válván vált, Katonának termett büszke Teremtés! 
Melynél szebb, csinosabb, tüzesebb, egy sincs a' 

Világonn. 



Véredet, és Elted* becsülettel hányszor ajánlád? 

Most, most mutasd meg, hogy alábbvaló nem vagy 

a' Stutszos 

Tirolisi, 's a' minap nem rég puha Párisi népnél. 

Szálj a' mezőre, Hazád Házad kávánja Királyjod 

Az leg-jobb , szelídebb, 's a' Világ dicsérte Királyjod. 

'S Annak az ártatlan köz Népnek megmaradása, 

Mely érted kezeit verítékbenn mossa meződönn. 

ÍJlj fel,  nem késleltet egyébb a' Vitézi gyakorlás ; 

Ultedbenn/sszáltodbannlegyen Márs, és a'Szcrencse, 

Hív kenyeres Társod , 's kezedet tanította vezéred. 

Mint az Líbiai homokok' Nemes Ifjú  lakossa, 

Véres körmökkel, 's szájjal fordúl  haza: Vérrel 

Részegedett Szablyád' hord viszsza Győzedelemmel! 

Lóra Nemes, Fegyverre Magyar, Paripára Vitézek! 
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A Z E R D É L Y I F E L Ü L Ő 

N E M E S S É G H E Z . 

.A-NGVAti  szent Koronája dicsőült Géjza Fij inak, 
Melynek ezer ragyogó súgárit akarja borítni 
Az Tiberist hajdon megalázott Gallus homályba ; 
'S Nyilait Ens szomszéd' vizitül Lövelli Királyunk. 
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Békesség szerető Gazdag Népére keve'lyenn , 

Hivu Vitcz Magyar! Olt', Maros', és Szamos' hafej* 

. keringő 

Partjairól kinek öntözi földed  sárga kalászszát. 

Ülj délczog Paripádra ne késsél Marsnak Unokája! 

Villogó kardod' övezd derekadra, siess a' mezőre; 

Az Virtus', Hír', Név', Mezejére kiállani. Ott vár 

Az Becsúlet'Koszorúja, hanyatlani mely soha nem tud. 

Északnak rétes Jiavai, 's Jég Tornyai undor, 

Barlangjok' küszöbénn felserdült  szélveszek az mint 

Csattogó szárnyaiRonn jövénn, restebb Levegőnek 

Ingó habjai közt meszszére sikoltva repülnek; 

'S Hargita öbleibeim százaktól fogva  nevelte. 

Megrevesült fenyvesseit  ontják üszve rakásra: 

Ügy menj ! Menj a' szelek' szárnyánn ; menydörgő 

szavaddal 

Rettentvén fáradt  sorai' ezerét a' kevélynek. 

Üss rá, mint a'sebes villám; szüks ég'a'sebesség. 

Mert csak azzal győzött, 's álnok fortélyai  voltak 

Mesterei: Ezeket szemesen vigyázva kerüld ej. 

Fesd meg két partját a' Dunának Franczia vérrel, 

'S Küld haza; Séquana könyvek közt hallhassa pa-

naszát ! 

Vaey ha Iiazád'oltalma kívánná, honn maradásod'? 

Oltalmára siess; és védelmektől üresült 

S éleit oltalmazd a' csavargó Tolvajok ellen ! 

l/Jj dékteg paripádra, ne fessél,  Márs' Unokája! 
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Phocylides  Verseiből, 

Fiu  IsTEttt leg-elébb, tiszteljed Atyádat, Anyádat, 

Légy igaz, és ettől a' tekintet félre  ne hajtson. 

Szánd a' Szegényt; de ne nézz az Törvényszékbe 

Személyre. 

Mely mértékkel mérsz, olyannal várjad a'kőltsönt. 

Fuss a' Csalárdságtól, kezedet soha vérbe ne mártsad ; 

Kincsed' Törvényes, jó útonn járva keressed, 

Másét el ne orozd; a'sors a'mitád, azzal érd meg; 

Szólj igazat, 's irtódzál azt megvetve Hazudni. 

Mint Tanúnak, folyjon  szádból csak tiszta Igazfág. 

Élj tisztánn, légy hív Tiszted kívánta dologbann, 

Élj igaz, és bévett mértékkel adásba veve'sbe. 

Fontod' fogd  igazánn, félenn  billenni ne hagyjad. 

Káros, nem káros : ha megesküdtél mire, tartsd meg. 

Mert a'Nagy IsTENség hiteszegtet nem s/eret úgy bűn, 

Mint mást meglopni fűvibenn  , lekaszálni vetését. 

El ne tapodd a' Szegényt, Szolgádnak Bérit adasd ki. 

Fogd meg nyelved', a'titkot zárdfzívedbe  keményen. 

Tégy igazat, 's annak ha ki nem teszen, ellene kelj ki. 

Adni akarsz ? most adj a' Szegénynek az holnapi 

ţiapra, 
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Mért hagynád : örömest, bőv kézzel, szánakodással, 

Tévelygőt hozz útra, a' vaknak légy vezetője. 

Szánd hajóját törtet, veszedelmes a'Tengerek'útja. 

Tartsd meg az esdeklőt, Botlottnak jobb-kezed' adjad, 

Köz mint mással a' rosz veled is , forgó  a' szerencse , 

Pénzed van 's vagyonod ? szolgálj azzal ügyefo-

gyottnak , 

Mit kinek ISTEN adott közös az, nem csak neki adta. 

Egybekötött mindent, köz az Elet is, így köz a' 

Kardod' csak szükségbenn szabad kihúzni hüvelyből. 

Hogy pedig arra szorúlj, azt is vigyázva kerüld el. 

Jó *osz ember' vére kezed' fertézteti  mind egy; 

Mindenik ember vér, magad' azzal sérteni ójjad; 

Mindenbenn magadat mérsékleni leg-főbb  Virtus. 

FÉ u a' szerént IsTENt, Törvény mint írta elődbe ; 

Esküdjél igazánn ; Tiszteld az Mennyei 's Földi 

Isteneket leg-elébb ; o utannok Atyadat, Anyádat 

És a' kiket hozzád kötözött, vér, és a' Barátság; 

Azt is, kit Virtussá miként tett érdemesebbé. 

Engedj szép szónak: ne csinálj nagyot apróságból. 

szükség. 

Hesiodus  Arany V*rseiböl. 



Tűrd el hogy ha talám valamit vétkezne Barátod; 

Még a' kevély Ló is , 's inkább megbotlik az Ember. 

Rétjeibenn szívnek mi van ? azt csak a' Mennyei 

Lelkek 

Tudják; fusd  vi'sgálni. Tanúid, és tartsd meg e' 

Letzkét, 

Hogy csak egyél, vagy igyál, 's alugyál, úgy élni 

baromság; 

Búja ne légy , ne harapd el az orrod* most haragodba, 

Hogy később megbánd; ha mi roszbann főzöd  az 

Elméd', 

Mind egy tudja-é más valaki: vagy nem ? Maga Lelke 

Ellene mindennek felkél,  mint csorda Bizonyság; 

Ej, és Nap vádolja, nem állhat félre  előtte, 'sa't. 

E L E A D J A D T Poraim kiket óh Főid hajdon tőled, 

Az szelíd Emberi forma  remekbenn költsön vett vólt, 

I I T T van Teste; Magát pedig, 
El , nem hólt meg; amott keresd 
Fenn, a vólt nagy Urak között, 

Zejk Dánielnek. 



'S Isteni képpel megnemesített; most megtérnék, 

Az Felséges Egeknek, a' kik bőlcscnn alkották, 

A' mely mennyei rész vala bennek viszszaadván 

Táplált kebeledbe, sietnek megnyugodni. 

Oh Főid jó Anya! Magzatod' ismét vedd méhedbe! 

Hajdoni Társai, tiszta porocskák! Az Test' szennyét, 

Gondosb Annya lemossa, hasonló lesz hozzátok; 

Szenyvedjétek el, adjatok addig csendes helyet; 

Míg tisztátalan Emberségit majd elveszti; 

Mint atyafi  porok, és csontok közt, hogy megszáljon! 
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M E G SZ  I  D Â Si 

JVTÉRÉKZ  tollada'ki nem félsz,  hátokra szabadság 

Nélkül rá tenni, az Római kellemetes Vers' 

Grá licsos ugrásit leg-elébb próbálta soroknak! 

Tégedet, az Versek tüz/el telyes Istenei, ha 

Szent fívallások'  szelivel főidről  felemeltek 

Felyebb i.álunknál? Adj nékünk Mennyei Lelked' 

Ptlda Remekjéből; tudhassunk varrani melyről 

Hímet; Repdesnünk, hadj minket férgekül  az por' 

Színe felett,  felsőbb  tisztább Ég' sepreje hígjánn 










