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E rud itis  dupla mittuntor omnia: scqvum enim 
illos else duplicarios. Diviti viciisim mittat 
pauper eruditus librum antiqvum, fi qvis 
fit boni ominis , aut convivio aptus; aut fu- 
um ipfius fcriptum , qvalecunqve potuerit: 
idqve accipiat Dives hilari omnino vul tu, 
et acceptum itatim legat: qvod fi repofuerit, 
aut abjecerit, fciat Falcis fe minis obnoxi
um , etiamsi, qvantum oportebat , miserit. 
Lucianus in Legislatore Saturnalium 71.15.16.

az az :

Hogyha Magyar könyvére találfz; jó légyen, 
akár rofz ; Meg vegyed: ámbátor olvasod 
aztwfoha fém.

QviPhcebum,Mufasqve colit,qvalem efie libenter 
Me dederim, fumma furgens de luce, difertie 
Immoritur libris, ac ctetera ridet ineptus: 

Huetius Epiftola 2. 24.



P r a e f a t u s  e s t
Ad Imitationem Luciani :Librörum Hißoridt 

Vera.

H o g y  Szótári Kengyelfutómat olly fzárazan 
ki ne adnám, melléje fordítottam mulatság- 
bul az Henricus Stephanusban Foglaltatott apró 
Lantosokat, azomban méltán tartottam nemei« 
lyeknek fzemre hányásoktul, kik azt gördít
hették : Hallod e ! hol az apróbb Lantosok vágy
nak , ott vagyon ám Pindarus is. minek adfz 
egy zsebbe való könyvecskét csonkítatván ? 
Íz egyen fejébe fogtam ezhez is , kinek foha 
efzem ágába nem volt ez titkos értelmű Poé
tát éréntenern. ez volt azon Ovidiusi Deus in 
nobis , agitante calefcimus in quo. az hozzá 
fzükséges Görög Nyelvet nem az Koítancicfá- 
poli, hanem Kofzögi Universitásban fzereztem. 
ha az verseket olvasod, húzd ki Herkulesnek 
hét ofzlopu Tábláját; az mutatja m eg, hogy 
az első sor, melly 15 fzámmal jegyeztetött it
ten, az Táblán ugyan az IS fzám fzerintAna- 
pefztikus. ha bovebbb tudósítást kívánfz, Ho- 
mérikus Hysteronproteronnal fárafztlak. rántsd 
ide az könyvnek végébál Nyolc Római fzámu 
Jegyzéseimet, a i  Jobb, B al, Álló verseknek
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kulcsát meg látod az első Olimpiai Kommen· 
táriusok előtt, kiket minden dal mellé vehetfz. 
nem tudom , ki mondjam é, mi hátra van. de 
mivél Hifioria Vera az föl vételem, örök há
lákat adok Kegyelmes Uram Iítenemnek, hogy, 
jnelly verseket Pindarus egéfz élete folytán c- 
gyehként irdogalt, én három hét héján egy 
ffztendö alatt le fordítván kerekembe fcmmi 
bomlást nem tapafztalék.

J
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J U D I C I A
Doctorum Virorum de hac Verfione et Opere.

A L E X A N D E R  B A L O G H  
Jofepho Fabchich Viro Clarisfiino Salutem.

Qui primitias laboris tui, Olympicos Pindari 
verfus offerenti jam tum gratulatus fueram, in haec X IV . 
Kal. Quintilium 1799 refcribens |verba: remitto multimetros 
verfut, maEle virtute, diligentia, hae gloria, U ingenti boc merito 
tuo 1 nunc de terminato jam opere majorem in moduni 
gratulor, exegi(H monumentum aere perennius, quod non 
livor, non edax abolere pofiit vetuftas: Pindarum, Alcae
um , Sappho, Stefichorum, Ibycum , Anacreontem, Bac- 
chilidcm , Simonidem , Alcmanetn , Archilochum Hun- 
garico fermoni tradidifti , primusque hos Poetas Graecas 
Hungariee loqui inftituifti : quod Cicero fe fecifle tefta- 
tur , ut j quee Philofophi Graeco ferraone tractaviffent t 
ea Latinis litteris mandaret 1. Fin· 1. u t , quae legeret 
Graece , Latine redderet 1. de Orat. 34. ut Oeconomi
cum Xenophontis, 'teile Col. Praef. Latinae confvetudi-’ 
ni traderet: id tu , vir do&ifsime, in his Poetis Hunga- 
rico iermone donandis fecundum omnes Critices, & 
rectae interpretationis leges, aureas ea de re Horatii prae
ceptiones prae oculis habens praeftitifti", teque probafti 
Grammaticum, cujus,autore Tullio 1. de Orat. 42. par
tes funt, Poetarum pertraflatio , hiftoriarum cognitio , 
verborum interpretatio , pronunciandi quidam fonus: 
probafti Grammaticum, omnis litteraturae , & eo perti-’ 
nentium difciplinarum peritum , quales eruditifsimos, 
atque elcgantifsimos viros prifea actas vidi t , Donatum,
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Eeftum , Nonium , Afconium , qui fabularum Gráciáé , 
Antiquitatum Romanarum , Legum , omnium denique 
rerum cognitione, & fcientia praftiterunt, quique di£li 
Grammatici, quod in Poetis, & aliis verba obfcura ex
plicarent , diQi Critici , quod de omni genere Scripto
rum judicarent, gaude hoc tuo excellenti decore: fruere 
parta illuftri hac gloria : fed perge amoenioribus Mufis 
porro etiam fubfecivis temporibus litare, perge patrium 
excolere!, & amplificare fermonem.ita fentit, idjte mo
net tuus per biennium condifcipulus, per annos viginti 
focius docendi , rurfus per biennium Director, amicus 
femper, & aritiraator tuus Jaurini XIV. Kal. Nov. igca.

LADISLAUS NAGY de perecsejvY I. Com. 
Aradienfis Sedis Judiciariae Juratus AíTeíTor, I Lé
te, és Zolira 1800. II. Mczengy, az az Páfztori 

Vers. · igo i. III, Szakadár Efthonnyai Buidosása 
1802. IV . Orithia, Magyar Amazon , V . Homerus 
Ilioma, VI. Latinorum Carminum Autor, Versor 
Eidem Salutem. Nonis Qvjntilibus 1803.

E c q v id  ab ignotas retrahis velamine chart®
Eximias Phoebi dulcis alumne genas?

Ecqvid aves causam vix  hucdum nomine lecto 
Scire fatigati, materiamque fcopi ?

Desine contari, verius Tibi dedicat, iila 
Qvae Marusi liqvidis terra madescit aqvisj

Hic ubi Dux Orodus veterem conftruxerat arcem,
Muniit et va llis, ingenioqve vad i;

A Stephano ftructa eft Hunnorum Rege Beato 
Debita Martini Prsepofitura Sacris;

Ad



Aft modo non hospes Templom reminifcitur illud, 
Nec nisi Prsepofiti Fama íiiperftes adeft.

Sunt etiam Tumuli, Magnorum Bufta Virorum,
Qvos fertur trifti Bela dediiTe neci.

Hac venit a fumma Regni Tibi litera parte,
Non tamen a verfus Compofitore novo.

Jam dudum Aonidum studiis vigilamus amatis,
Et dedimus patrio Scripta legenda foro.

Hinc qvia dilecta; facimus commercia lingvae·,
Hmc pietas oculis grata futura Tuis. - '

Nunc pro Palladio Mufae gaudete reperto;
Fábchichius noftrse eft Phsebas honora Rab*.

Laps aqve de coelo qvi fert Ancilia puro ,
Ponit et in multis confpicienda locis.

Qviqve bis undenos infumens fedulus annos 
Grammatica juvenes imbuit arte rudes:

Nunc Sappho vertit, divi qvoqve Pindaron oris , 
Inftruit Hungarico Stefichorumqve fono.

Pro qvibus immenfum , Decus immortale , per orbem 
Juftaqve cum parili Nomina laude ferat.

L an to la g .

Millyen ditso&cg hímezi a’ m ezőt,
Midőn meg ujjúi a’ kikirits virág,

És már az öfzult Tél hanyatlik,
’S kellemetes kikeletre fordul —·

Milly kedve tüftént duzzan azon Hajós 
Népének — a’ melly már közel érheti 

Látván faját Házát — azonnal 
Honnyai partmenedékbe hajthat:



Oily drága, vigság fzívedet öntheti ,
Mikor tekinted Pindarus Enekit,

Mellynek le vetvén régi dífzét 
Általad im’ Magyarul zeneghet!

Altzéus él már, és amaz Aufidus 
V iz tája mellett rég’ fzületett Horáta’

A* Menybe örvend — hogy tulajdon 
Sztezikorus leleménye éled —

Olvafsa Honnyunk, a’ mit Anakreon 
Éaekle — Ziffó már Magyarul bofzél — 

F(ábchich! dologgal már nevednek 
Szép jeles ofzlopokat fzereztél;

Mellyért Boroftyánt Vakfzemed érdemel — 
Nem csak ditsóülfz a’ T ifza, és Duna 

Mentébe — sött külső Határon 
Sok kofzorút ezekért Urathatíz.

JOANNES NAGY Parochus Szanyienfis.

Versus Pindari in vernaculam Noftram magno cum co
natu , nec minore cum labore traductos ea cum volup
tate perlegi, qva Patriae Filius afficitur, dum lingvam 
fuam femper magis perfici videt. Meum qvidetn Judi
cium illud eft , qvt>d tantum ab Eruditis, et omnigena* 
Poefeos amatoribus fint comparandi ,  et legendi; fed et 
pro parte horum & r. Nundinis Septembribus 1800,



I. O L I M P I A I  D A L .  
S Z l R A K U Z A l  H I E R O  K I R Á L Y .

Fó Tifztölendo BALOGH SÁNDOfí, Komárom 
fölött Boldogságos Szűz Mária Monostori 
Apátur, Győri Kánonok, Pápai Öspörös, 
Szent Sze'ki Biró, Ékes Tudományi, és Fi
lozófiai Doktor, Öreg, Ifjú Szemináriumi 
Másodfzori Rektor, volt Királyi Oskolai 
Helybeli, mólt Theologyiai Igazgató Ur
nák, az Magyar föl állítandó tudós Társa
ság az; első fzám alatt való Tagjának, az 
Magyar Szótár Szerző jenek, nékem jól a- 
karó, és tévő Uramnak.

I. Jobb Vers 17. Sor.

IS L e g  helyesb ugyan az víz, 24 Az arany 
ízem úgy ragyog 17 Az kevély fzökrényben, 
14 Hogyan éjtfzaka kedves S Az lobogó tűz. 
80 Viadalt dicsérni hogyha öfztönöd 24 0  íze- 
relmetes fzívem, 24 Csak imez napot tekintsd, 
27 Melly lafsan jár egyedül, S7Hogy annál le
gyen alkalmatosb 39 Ragyogásával ez napi 
csillag. 39 Az Olimpusi baj viadalnál 14 Je
lesebb lehetetlen. 39 Ered az jeles éneked in-

A ő nen



ΙΟ I. O L I M P I A I  D A L

nen 14 Böcsös angyali elmém, 102 Hogy dü- 
csős Hiérónak arany palotáiba jutván 4p Kro- 
nusi Rt Jupiterbe dicsérhess :

I. Bal Vers 17 Sor.

15 Tgazán istápját 24 Vifzi bőves Etnában, 
17 Minden erkölcsökben 14 Szedegette virágit. 
5 Mefzfze hatott is 80 Hegedű remekbe, fér
fiak miként 24 Muzsikálni gyakrabban 24 Az 
ebéd fölött fzokunk. 27 Ama Dóresi lantot a- 
rany 57 Fogasrúl ide hozzad, mivel 39 Piza, 
Ferrenikus paripának 39 Böcse mennyei gon
dolatokra 14 Borogatta, vetette 59 Szívedet, 
ahunAlfeus: indái l4Fövenyes sima partján: 
102 Sarkantyúlatlan rohan pállya futásinak, 
el jut, 49 Az diadalt meg adatja urának,

I. Álló Vers 13 Sor.

89 ^zirákuzai sörényke ló fzerette 30 Király
nak, pedig híre 42 Tündöklik az nemes Lídus 
32 Pelopfznak újlakában: 74 Fö hatalmú, föld 
övedezte Neptun 1 Meg fzerette, 43 Midőn 
fényes üstbúi Kioto 37 Elefántos vállal emel
te. 50 Valóban az fokas csudák, 71 És az igaz 
befzédet föl múló 86 Száz hazug okkal ékes- 
getett mesék 29 Néha ki tántorítják 38 Em
beri nemnek hatalmas efzét: 2 Mi nagyobb 
örömökkel Ha költemény tellyes , Nagy tekin
tetekkel Szavainkat előzi: Mert hihetővé Gya
korta tefz hihetetlent, bölcs tanúk Az utánna 
folyt napok. Igen illik, IstenrűlKiki tifztesen 
ejtse fzavát: Kisebb bűnbe vegyítné magát. 
Az előbbiek úgy e hazudtak O Pelopfz te reád? 
foglak én moft Föl emelni: mikorban Szentsé- 
ges ebédre marafztott Az atyád Szipiíusnál Há- 
ladatos vacsorát minden Iftenre fzerezvén ; El

ra-



I. O L I M P I A I  D A L I I

ragadád Neptune magadhoz 2 Bódult fzerelem 
ben. Arany bogiáros hat Kanca Juppiternek 
Palotáiba vitte : Jött Ganime'des Csak egy pü- 
hentet e lő tt, hogy Juppitert Meg udvarolnája. 
Hogy látatlan valál, Se, midőn keres édes 
anyád, Elő íénki nem állítatott, Fül hegyére 
hatott fusogása Az irígyes fzomfzédoknak , 
Hogy téged az izzó Vizes üstbe darabra me
télvén Bele hánytanak. immár Borzadok, hús
aidat rakák afztalaikra darabként, És ki tudós, 
ki tudatlan evett meg. 2 Irtózom azt befzél- 
ni, hogy zabálók Az égben lakók, hallga. Sem 
fiet , fern feled , rofzfzat Hamar úton ér az 
Ilién. Mondom, ha embert az egek böcsúl- 
tek , Tantalus volt. De nagy boldogos állat
ját Alig érzi kezébe madártéj Héjával, ekkép 
bűnhődött, Juppiter attya mint rá vetette Az 
kerekes temérdek malom követ, Éltig ezent 
tafzítja, K ergeti, tébolyogásban örül.. 3 Se
gedelmeden éltén, Nyavalyája nőtt ében Küfz- 
ködik nyolc réti! Maga tette dologgal. Mert 
meg orozta ‘ Efzem ifzomát egeknek , és a- 
dott Belőle tárfinak. Meg hogy nem halhAtál, 
Adaták neked innen egek. Nagyon meg csal 
az ollyan remény , Hogy az ég nem itélene 
mindent. Ez okért fiadat le idézték Fris halál
nak alája Adatott gonofz emberi fájthoz. Pe
dig élte virágán , Az mikor mohoíbdni kezd 
állja , vérmesen úzi Az kerek ég tatarázta 
m enyegzőt, 3 Hogy az attya meg adná Pizá- 
nak egy neves Herceg afzfzonykáját. Egyedül 
közelített Hippodamia Miátt sötétbe tengerhöz ; 
k iá lt: Villás kezű Neptun! Lábaiig el jőve. No- 
fza, monda Pelopfz, ha vagyon, Szemed Ci
prusi játékokon, Rezes ostorit Enomausnak, 
Hifzem, el töröd : engemet el vígy Por emelte 
fzekérben Elis hantira, nékem adafsad Az gyo, 
zödelem b é rt, Tizen három vő legények már

gyil-
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gyilkoson hullván Az lakozást halogatja fo
kára. o Nem érnek hafztalan kenyér evőket I- 
gen nagy veízedelmek. Halnia az kinek fzükség, 
Minek ül fzegény sötétben? Nemtelen vénség 
mit eme'fzti fzívét ? Semmi jóban Se réfzes. de ki 
állék én Ugyan ez viadalra : te nyújtsad Szi
vem fzerénti forsait. Illy fzava épen hejjába 
nem volt. Ifteni ihletéstiil örúltiben Nyér ara
nyos fzekérrel Szárnyaikon röpösó lovakat. 
4 El esett Enomáus , Felesége lőtt az fzüz, 
Hat vitéz erkölcsös Fiakat fzüle néki. Moftan 
halottas Temetése tifztöletbe fönn vagyon 
Az Alfeus fészke M ögött, körös körül Hegyes- 
ült jegyes halmi kövét Gyakran nézeli jött ú- 
tazó. Az Olimpusi rajzolatokbúl Szaladáfai 
mefzfze ki tetfznek, Szikra lába Pelopfznak 
Fris erőibe dolgozik ottan. Teli élete napján 
Győződéibe ki n y e r, vagyon méh kereste ö- 
römben .Az diadal kofzorúnak okáért. 4 Ja
vad az mi örökkön , Ha hogy untalan meg 
té r , Minden ember olly jót Leg előre böcsul- 
het. Köll pedig ötét Kofzorúznom az lovag ra- 
vás fzerént Eolikom énekkel. Illy jobbra , illy 
balra Ki gyalúlt, nemefebb tudományt Tanúit * 
és hatalommal jelesb Fejedelmet ugyan ki ta
lálna , Valamint imez emberek élnek, Kire 
verseket Írnék ? Te reád Hieró fzemes az 
meny, Különös viselőd ez: Csak te rólad ha
mar ne vonnája gond viselését, Tollaimat fo- 
rogatja reménység , 4 Hogy édesebben el di
csérni foglak Te villám fzekeredben, Verse
met imhol onfzolja Kronius derült piarca. Nyíl 
fzakált kettőit nevel égben az fzűz Múzsa né
kem. Ki ebben nagy; amabban más : De Ki
rályban ez áll magasabbra. Továbblan ó ne 
nézz. te töltsd Fő magas helybe vidám üdodet: 
Bár legyen én fzerencsém nemes , vitéz , Baj
noki társasághoz, Bölcs nevet ád valamennyi 
Görög, ts a  1799. Taug« .3·. II



II. O L I M P I A I  D A L .
A G R I G Y E N T O M I  T E R O  K I R Á L Y .

Tekintetes BALOGH IGNÁC az Fölséges Kit 
rályi Helytartó Tanácsnál Fő Regyefztrátor 
Urnák, az Királyi Pöcsét, és Árkivum Őr
zőjének , Tekintetes Mofon , és Győr 
Vármegyei Tábla Birájának, Szerelmes E- 
lete Párjának Született Nagyságos Liber 
Báró WALTERSKIRCHEN JUDIT Kis 
Afzfzonynak , Egyetlen leg kedvesebb 
Szülöttjüknek ANTONIA Kis Afzonynak, 
izinte Jól Tévőimnek.

I Jól·l· Vers 14 Sor.

41 L antom on Királyi versem 35 Mi ííien , 
és mi bajnok , 23 Miilyen férfi dicséreted ? 33 
Ura , mondom , hogy Pizának 46 Juppiter ; 
ünnepidet pediglen 10 Olimpe fzerzé 31 Her
kules, midőn hadi 62 Zsönge hozó vala nyert 
zsákmányibúl. 18 Szép diadalmidat 19 Pedig 
Térő négybe 8 Fogatott fzekered 65 Mútatá 
dicsérni: gazda jó, 72 Agárgyentomi gyámol, 
jelesebb Őseid virága , néped attya , éllj !

I Bal Vers 14 Sor.

41 K *  tömény ezer gyötrelmek «35 Utánn 
nyerék lakásúl 23 Az fzentölt patakot, fzöme 
33 Szigetüknek ök valának: 46 Szinte után- 
nők eredt fzerencse , 10 Hogy öntse kincsét 
31 Termetes jóságira. 62 Gyarrapodék na
gyon életek. 0  Reá 18 Gyermeke Juppiter, 
19 Ki fzékét Olimpnak , 8 Viadal rem ekét, 
65 Alfeus folyáfit helyheted, 72 Örülfz verfe- 
ken , irgalmatosan 86 Ősi földiben továbbra 
tartogasd

I.



I Álló Vers 8 Sor

87 ^.Jtánnok. fzületett ízép marade'kkal. 73 
Bűnös , büntelen üzemény ha meg lő tt, 20 
Hogy nem lőtt legyen , azt me'g 50 Üdö se 
vitte végire, 91 Ki mindeneknek oskolás fzü- 
lője. 101 Azt egyedül , ha forog kerekedbe 
fzerencse , felejthedd. 59 Bár álljon helyt az 
dögleletes gonofz : 78 Füítöt erefzt, oda véfz 
nagy örömnek előtte, 2 Mefzfzirül ha küld az 
Iften Arany hegyes fzerencsét. Boldog izékéi
ben lakó Leányaidra kadme Toliam arányz , 
mivel háborodtak Igen fokáig. Szüntető siral
mait Rájok omolt mi reménytelen áldomás. 
Élfz te meredt hajú, Te villám ütötte Szeme
ié az egek Szentivel: Minerva ápolód, Szeret 
Juppiter ingyen, te fiad, Kit boroítyán ékesít, 
igen fzeret. 2 Hallomás , jut halhatatlan Fris 
élet az meny égbűi, Az tengerbe leányival 
Hogy el élne Ne'reusnak Ino örökre, való, hogy 
egy sem Az emberek közt Láthat élte végire. 
Nyugalom adja napát, az nap fiát Eri e ártat
lan Javával , ki tudja ? Ügyeinket ugyan 
Sokfelé habozni láthatod : Hol undok nyomorú
ság, hol öröm Állapot külön fzaladnak általunk. 
2 Miképen forog az csalfa fzerencse ? Vidám 
Torsaitok fzülék kezében Lévén, küldi az Is
ten : Cukorral útaz , hát mögött Epéje fzór 
vefzélyeket fonákul : Általad im öleték Laius 
boldogtalan Edip , Ösméretien volt- édes a- 
tyád , midőn Tellyesedék amaz hajdani Del- 
jrasi válafz. 3 Látja az kemény Erinnis , Ölette 
Edipusnak Harcos gyermekeit, mikor Vi/zo- 
nyos csatákban hullnak. Fönn maradott maga 
Terza Sándor Frisebb hadakban, El vefzett 
Polínikus, Nevvekedék hire fokfzoros harcibul. 
Benn van Adrafztusi Dücsős ház csirája , Ene- 
zídamides, Jnnen az gyökér magot ki vöd ,

Hogy
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Hogy az verseken inkáhlan örüllj, Pöngetünk 
ugrósan hangos húrokat. 3 Mert ajándokot 
nyerett 6 Olimpban. az közös volt Öccsével, 
kit az Ifztinusi, Pitikus bajoskodásban Vötte- 
nek az kegyelem virágbul, Hatot futának Ke't- 
fzeresbe négy lovak. Az ki pedig viadalnak 
erefztetik, S jut diadal neki: Felejt mindenes 
bút Szomorúcska feje. Gazdaság ha ékes . er
kölcsei Cifrázott, ez is alkalmas , az i s : Szor
gosan vadáízfza tifzti dolgait , 3 Valóban
ragyagó csillaga néki , Égő fáklya az em
berek fzömének. Mind kettőt ha ki bírja, El 
érti könnyen, hogy miként Adóznak ottan 
érdemek fzerént az Telte vefzett lölkök. de ha 
Juppiter orízágában Iftentelenség tétetik ; otto- 
gyon Hall akaratlan igét kiki földnek a la tta : 
4 Nappalok derül, hasonló Az éjtlzakájok, ör
vend Tündöklos örökös napon , Kevesebb mu- 
kálkodásban Múlik az iftenesek trufájok, E- 
rös kezekkel Nem kapálnak irtoványt , Ten
gri vizen fém eveznek hasok m iatt: Ifteni tárfa- 
ság Között tifztölettel , Valakikben igaz Esküvő 
hitet találtának, Siratlan napokat töltnek : a- 
zok Szenvedése borzadott tekintetű. 4 Két 
helyen kik hárm ai ízig Pediglen el maradtak 
Állandóan igaztalant Ki kerülve, Juppiternek 
Útaibúl toronyos falához Szaturnnak érnek. 
Lengedeznek itt fzelek Boldogoknak fzigetére 
az Óceán SzéleirŰl: arany Virágok ragyognak, 
Ki mezőbe terem, Kit kies fa , kit patak nevel. 
Ezekbúi nyakot az sárga firis Ékesít, kezet, 
fejet kötés után 4 Igaz végezetéből Rada- 
mántnak, Kit Száturnus atyánk kemény ta
nácsnak Állított maga mellé, Reának esküvött 
ura , Ki birdQgalja sámolyát erősen. Gondvi- 
felése tekint Peleusra , tekintgeti kadmust: 
Szép annya hozzá vitte Akillesét, Mert könyö
rög , fimQgatja fejét Jupiternek. 5 Hektor

az
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az kitűi halált lelt , Trójának érc paízsa, És 
majd győzhetetlen fala. Ki Ciknust pokolra kül* 
de', És Etiopfz gyereke't Titonnak. Foglal fe- 
bes fok Nyilakat könyök mögött Re'z tegezem, 
kiknek hall füle, pöngenek: Nép buta söpre- 
je Ki fejtőt kérefsen. Igazábban okos, Többe
ket terméfzet adtábul Ki tud : fáradozáfsal fze- 
rezők Csácsogók, o varjú módra károgók 5 
Juppiternek iíienes fő Sasára, nofzfza ízívem 
Szántodbul kire célozod Ivedet? nagyon dicső
tilt Nyilaidat ki röpítsd, valóban Arányzod Ő- 
ket Agrigyenti vár felé. Szólni fogok le tevén 
hitemet : foha Nem nemezött bizony Kilenc
ven kilenc nyár Forogások alatt Ez kerék vi
lág barátjait Szivéből fzeretőbb, vélek híven 
Téteményesebb királyi férfiat 5 Terónál, de 
dücsös éltibe rágja Ötét csintalanúl fzidó ke
vélység. Ádáz korhelyi csordák Huhogni ke- 
fzek ellene Gonofz tevéfsel hír harangot húz
ván. Á m , valamint fövényét lehetetlen ujodra 
vehetned: Úgy tőle hánynak melly fok öröm 
jutott, Jöfzte kajon, valaháratehedd e rovásra?

ιγ. oóB

III. O L I M P I A I  D A L .
U G Y A N  A Z O N

A G R I G Y E N T O M I  T E R O  KIRÁLY.
TifztölendŐ Tudós KOVACHICH FERENC

NEK, ANDRÁSNAK, az Pláto Fordító
jának, IGNÁCNAK, Ányáinkúl Bátyáim, 
Öcsém Uraiméknak, kedves Véreimnek.

I. Jobb Vers 9 Sor.

79 E m berek et fzerető Tindaridákkal .együtt 
68 Arany porában ékes hajú 83 Ilonának óhaj
tóm öblét, te teájad hires Agrigyent, arányo-

zok,



III. o l i m p i a i  d a l 17

zok, 53 Szerezem diadalmas Olimpi söre'ny 
7 Énekemet, Tero 5oFáradatlan lovának bo
csit. 68 Vadon új leleményre juték, cifra Dó- 
refi 97 Csizma kótaként mutatta Múzsa táncát,

I Bal Vers 9 Son

79 E z t  mivel emlegetik zöld kofzorukba kö
tött 58 Sörények, Iften ihlte vershöz 83 Cita« 
rámát ugrón, lafsan, közepetti Ikerén , 28 Sí
pomat meg hangofan, ,53 Hogy az éneket ölz
ve zavarva rakom 7 Larmonya képire, őó Il
lik , Enézidámos finak; 68 Diadalma tudott 
legyen, öfztöne Píza is: 97 Innen éneket bo
csát reánk az Ifién.

í Álló Vers 9 Son

2 6 E ég i parónCsidat Herkules <55 Mind akár» 
kivel közölteti 82 Etöliás ízületéit Görög leg 
igazb bíró 42 Bajnoki küfzködéfekrűl, 62 Az 
ízömhéja fölül kékes olaj bogot 32 Ha körül 
borít hajára. 49 Ezt möhosult Duna kútfeje 
adta 17 Hajdan Herkulesnek, 94 Az Olimpi 
bajos viadalnak hires Csömöréjét, 2 Könnyen 
is el hiteié, téged Apollo imád, Az éfzak el
vi néppel , ötét Vefzi rája barátosan 1 adj va
lamennyi jövőt Iíéfz öröm között vevő Jupi
ter berekének homályi bogot, Ember érőinek 
Köz bokrot. Ö nagy oltárokat Jupiternek ajánl; 
teli hold arany hintáján Ellenében éhekor íze
mét deríti, 2 Szentes ítéleteket nagy viadal
nak,  együtt Zuggóin Alfeusnak egy, négy 
Napi viízíza menéfek utánn örökébe ízerez : 
Nem teremtete'k ugyan Gyönyörűén olaj' kro- 
niómi Pelopíz Völgyeiben , kopár Kert neki 
tetfzik, ez föld sütő Napnak éles, hegyes ra- 
gyogáfinak engedett. Szíve menten űntatá,

B megy
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megy Isztriába. 2 Pej paripákba gyönyör ködó 
Gyermeked Latóna Arkadi Berkes hegyet, kü
lön útain horgafos hegy mögét Hagyta jövőt 
be fzállítja: Attyátúl eredett kételen útja volt, 
Mikor így parancsol Eurifzt: Hofzfza tehén 
fzaruast, kit arany fzarv Ékesít : kit hajdan 
Föl ajánla Taígyeta Ortofinak, nyaka jegy
zőit. 3 Ezt mikor űzi, azon földre fzegezte 
izom ét, Süvölt mögötte fagylalófan Szele éfza- 
ki izéinek . helyébe tekinti csudás F á it. Őket 
hirtelen Szőnie, izíve óhajtja dufláion hatos 
Pállya futás körül O ltani. moftanában pedig 
Vele mélyen övét köti Léda ikerjei Ünnepét 
izemélyefen gyakran böcsűlik. 3 Mert az egek
be menő rendet ezeknek hagyott, Bajoskodá- 
fit embereknek, Ragadó fzekerekben erősko- 
csizáfit örök Gondba tartanák. igen Nagyon 
onizol az én izivem engem; ezent Mondjam: 
el érkezett Emmenidáknak az jó nevök, Te
ro nyerte iker lovagoknak adásibúi: Számo- 
fabb ebédöléfsel üllík Őket, 3 Sátoros ünnepi 
rendeket Ajtatos gyűlésbe tartanak. Az vizet, 
és aranyot ha böcsűleni kölletik Mind vala
mennyinél inkább: Most főbb polcra jutott tet
teivel T ero , El is éri Herkulesnek Ofzlopit 
honnyaibúl. pedig az mi Túl van , el nem éri 
Eizes , efztelen ember . el halgatok . az fzelei 
űzném.

«7. 449
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K A M A R I N A I  P S Z A Ü M l S .

T. T. Köfzögi RÁJNIS JÓZSEF Urnák, az 
Magyar Helikonra Vezérlő Kalaúz 1781, 
és meg bővítve 1804 , az Magyar Virgyi- 
lius 1789, az föl állítandó Magyar Tudós 
Tárfaság 1790 Szerzőjének, az Magyat 
Poéták Doktorának.

Jobb Vers IS 1Sor.

65 Sebes égi, tüzes dörögésidtövet 9 Fen* 
nyen ugrató 35 Jupiter! te fzúz Ó ráid, 70 
Sokfzoros fzavú koboznak hangján Sf Megin- 
ten forogok, küldenek 73 Az leg főbb viadal 
tanúnak engem. 74 Jó barátoknak dologán, ha 
jól foly, 19 Azontúl barátja 13 Mezes öröm
mel örül. 99 De Száturnufi magzat, ki Etnán, 
fzáz fos 80 Erős Tifónak az fzeles teréhn 58 
L ak ó i, fogadjad háladásúl 15 Ez Olímpuíl 
nyertes 29 Gyözödelem dicsérő 8 Kari vec* 
leimet, -

Bal Vers IS Sor.

6 3 A z igen fok Üdőre tükrét leg erösb 9 
Férfi tettinek . 35 Szekerébe jött Pfzaumisnakí 
70 Kit Pizás olaj bog ékesítvén, 57 Föl éled 
Kamarinnak difze. 73 Irgalma zz Uram íftenem 
további 74 Kéreményének . mivel Őt dicsérem, 
19 Örül ménefekben, 13 Ló nevelésbe tanúit. 
99 Ha vendégeket h ívott, telik az kedve, 80 
Hazának az barátja békeség, 58 Imerre hajtja 
tifzta fzívét. 1$ Nem is írok hazug fzót. 29 
Láthatod ó halandó! 8 Te üzemednekhihetfz.

( Ο )  φ
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Álló Vers 12 Sor.

46 iV Ielly Klimenusnak erős fzülötjét 2 Le- 
mínuft 26 Afzfzonyi nép nevete'íibúl 30 Söré
nyén fzabadítá. 36 Réz pajzsával el győzte az 
futást, 13 Hipfzipilának imígy 36 Belzél aján
dékáért 20 Menvén: én vagyok ám az : 43 
Sörénységiben az kéz , fzív 27 Egyarányos . 
az öfzbe borult 124 Hajt illő üdejekne'l fiatal 
férfiakon gyakran 5 Látni koráblan.

κχ. 487.
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V. Ö L I  M P I A I  D A L
U G Y A N  A Z O N

K A M A R I N A I  P S Z A U M I S .
Jobb Vers 19 Sor.

31 Fő tekintetű, tetés 82 Erkölcsös kofzo- 
rúknak Olimpufi kölíemes 9 Szép virágait 19 
O tenger leánya, 33 Amaz el fárodhatatlan 
100 Ofzvéri kocsiét föl vegyed derűit arccal, 
7 S Pfzaumis ajándokit. 71 Általa várafod fzé- 
lefebbúlt 68 Kamarína, kjbűl deli népek ered
tének, 10 Duílás hat oltárt 18 Szentöle Ifié
nek 17 Ünnepléseiknek 108 Babonás ökör ál
dozatokkal , ötöd napi bajra kelő 41 Játfzo- 
dáfsal, egy zablával, 89 Lovakkal, öszvérek
kel. hogy pediglen 38 Az diadal juta néki, 
neked 86 Minden hírefebb mukát tulajdonít, 
79 Éljen az attya Akron, váíofa Szája rikolt 
33 Imez új lakási várral.

Bal Vers 19 Sor*

31 jíödög aZ'Pelópefi 82 Énomausnak hires 
Szeretett anya váribúi, 9 Ó te várókat 19 
Meg Őrző Minerva, 33, Nagyon üllvén éneköl-

' ‘; te



te 100 Te Szent berekedet,. és tavát hazájának, 
7 És Oanus vizét, 71 És azon áldatott csatod 
nákat, 6s Kiken az vizeit esorogatja. le Hip- 
paris io Az embereknek, 18 Rájok is...enyvet- 
zi 17 Vaítag Ház Szobroknak 108 SietéSsel az 
erdei fákat, előbbre fegílli fejét 4t Az fze- 
gény tanácskozatlan 89 Polgári népnek. áll 
körhled erkölcs 38 Baj viadalban örökre do
log,  85 Pénz , vefze'ly takarta munka Szembe 
Száll. 79 Gyozödelembe ki nyert , bölcsnek 
Ítélik azont 53 Valamennyi népi céhek.

, Álló Vers 19 Sor.

51 O  menyégi fóllegen 82 Mindeneket Szerető 
kroniómi tetőidet 9 Lakta Juppiter, 19 Ki az. 
fzéllyel e lfo lyt 33 Alafeust, és ídabéli IOQ 
Böcsúletes barlangot híresítetted , 7 Téged;, 
imádlak én 71 Líduíi sípomat fujdogalván, 6s 
Nemesítsed ez Újlakot égig emeltető 10 Vitéz 
mukákkal: 18 És te Olimpufi 17 GyŐzödel- 
m es, az ki 108 JeleSebb paripákba gyönyörkö
dő! , öSz hajat hozta napot 41 CsöndeSzqn te
tézz o Pfzaumis 89 Sok éltediglea., hdSz fiak 
körüled 38 Álljanak .'az ki Szerencse folyást 
85 Józanúl ö töz , nyugalmas honnyai 79 Bir- 
tckivai kegyefebb híreket egybe tudott, 33 
Mire néz nagyobb diófát ?

1 vy. 544

VI.  O L I M P I A I  D a l  
S Z I R A K Ú 2 A I  A G Y E  Z I AS.r ' ff

I Jobb Vers 11 Sor. ::rr

56 IMLnt ha ki fényes épületén 91 Eros falá
nak házi pitvarának 113 Alája rakja olzlopát 
arannyal, írunk. 78 kezdem azért ragyiván,

B 5 le-
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legyen homloka fénye 28 Néki mefzfze látha
tó, 39 Ha tehát ez Olimpufi győző: 110 Píza 
templomán ha hirja józsoláfidat 107 Juppiter: 
hogy ha hiresSzirakúzai várba lakásai: 72 Ez 
ember miosodás ének előtt 94 Fog iramlani, 
minden irígytelen ember utánna 37 Szeretet
tel az éneket hintvén?

I Bal Vers l l  Sor.

í 6 T u d ja d  o Szofztratusnak fia, 91 Te lábod 
ez topányba leg fzerencsésb. 113 Ha próba 
kot gyakorta nem tapafztal erkölcs , 78 Nem 
bócsös ember e lő tt, fém az hézag hajókon. 
28 Sok xneg elmekezhetik, 39 Jelefebb dolog 
érte ha végét. HO Néked olly dicséreted de
rült Agyézias, 107 Amfiarosban Adrafzt vala
mint ez előtt Oikles fiban 72 Csudálván ki be- 
fzéllett igazán , 94 Mikor őtet igen derekas. 
kacoláival az föld 57 Hafadéka hasába le falta.

I AUő Vers >14 Sor.

104 D ö g  égetésre hét afztag fákat rakó 18 
Tálaiónides 78 Jajgata Téba körül fzomo- 
rúan , imígy fzólt: 1 Vaj mi bánom 20 Szöm 
fényét feregemnek, 30 Jövendő tudományos 
52 Baj viadalra fzülött deli bajnokát. 42 Mind 
igen illik ez versnek 37 Szirakúzai bajnok 
urához, 59 Nem mint ki volnék öfzfze vefzé- 
feket 8 Koholókkal elegy, 73'Sött esküdt le->· 
hetek nagy eskuvéfsel, 70 És magyar tanúja,, 
hidd, leéndek, 103 Kegyes fzavú kilencen azt 
meg engedik. 2 O kocsis, én nekem már be 
fogj Sörényen izmos, és erős hat öfzvért, Sö- 
prettem utakon gólyánkat el vezetvén Jutni 
fogunk hamarább jeles emberi nemhöz. Mert 
nem érkezik vetek Jelefebb kalauz fzekerünk-

nek.
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nek. Zöld olaj bokört előbb'Olimpba nyer·« 
tenek. Tárva tehát, akarom, legyen Ö nekik 
énekek ajtaja. Eúrótai víznek mögiben Fekü- 
vő Pitanába lehö fietéísel arányzok, Üdéjén 
oda még ma hogy érjek. 2 Lőtt felesége Szá- 
turnufi Neptunnak, és ivölyás hajú leánya E- 
vadne jött világra . röjtögette lányát Egy da
rabig . hanem egykori holnapon inti Szolgait, 
vigyék tovább Nevelésre , vivék Elatáshoz Az 
leányt , Fezána várban ez parancsola Arkadi 
fzolgainak, valamint atya nézeli gyerm ekét, 
Lakást Alfufi partnál fzerezett. Igen értelemes 
neveléfe miátt kegyelembill Feleségül Apollo 
ragadta. 2 Titokba tartja mind ezent: de izom- 
füles Épitus odvara. Bús haragát gyomorába 
nyomafztva sütötte , Szent Pitóhoz Menten 
megy üetéfsel Tanács kérni Apolltúl, Hallni 
mit ez ifzonyú fzülemény felöl. Bébori bél fo
nállal fzött Szűzi párta övét meg erefztvén 
Vert üst medencét földre tefz holminek, Sze
der hozta, kökény Bokrokban fzüli gyerme
két , nagy isten Élzbe réfzeset, kegyét Luci
na , Kiotó közölte, mind Apollo rendöli. 3 
Jól hamar hozta Jámus fiát Evadne édes annya 
ez világra. De földre fekteté fzüléíi fájdalom
búi: Ott teremett két kék habos isteni sár
kány , Az menyégbe végezek. Nevelő anya 
gondvifeloi Ártatlan mérgével az méheknek 
étetik. Hátra hagyá lovagolva köves Pitiát E- 
pitus Király. Egyenként tudakozván dologit 
Az Evadne fzülöttinek udvari, házi cselédtül: 
Mivel ez fzava; Fe'bus az apja: 3 Mind vala
mennyi földön lakót Haladni józsolásba fog 
csudáfan, Tudós nemébe fönn maradni mind 
örökkön. Hirdeti mind ezeket, bizonyára le
endők. El tagadja fzolgaság ,  Se nem halla 
mit azt, fe fzeinélle, Jóllehet negyed napát 
haladja , hogy fzüle: Káka kepék, bokorok

B 4 ta-
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takarák, ivolyás vörös harmatok Csöpögnek 
puha testére: azért Kegyes annya ki hirdeti, 
hogy kiki minden íidöben Imez halhatatlan ne
vezettel 3 Nevezze, az midón arany kofzorús 
mohos Leg gyönyörűbb virág Élte gyümölcsi- 
re jö tt, közepére le fzállott Alfeusnak, Híyá 
fzé'íes hatalmú Nagy attyát, Poízidáont, Ég 
erejébe rakott Delus ijjasát, És fejedelmesét 
kérvén Szabad égnek alatta nagy éjjel, Fejé
re nyilván közlene tifzti jelt. Harnarán az igaz 
Mondó íz óz at hatott fülében , attyát Hallható, 
kereste: én fiam,jer Igém utánn világnak hí
res halmira. 4 Érkezik útba mind ketteje Ma
gas kronyósi leg magasb fzikláig: Holott kö
zölte duíla józsolási kincsét: Ekkor ugyan, 
ki hazudni fe t ud , fzavat ollyant Hallhatott: 
mikor pedig Ide érkezik Herkules , az ki Föl 
talál tudós, ezer lator m ukát, nemes Alkai- 
dák csómötéje, fzerez fokas emberi nemzetek 
Teremtoinek ünnep napokat, fzereket viadal
ra magas Jupiternek helyében: Vegye akkor 
az iíteni ízeket. 4 Az Jamidáknak híres ne
mét Követte nagy fzerencse ez napoktul Gö
rög papoknak öbíiben . bocs öl ki erkölcst, Lát- 
tatos útba vagyon . remekébe dicsérünk Kitkit. 
az gyalázatot Pökik, hintik irigyek azokra, 
Kiknek elsőben tizenkettődfzeres futás Gyors 
forogáfiba tifztöletes kegyelem csöpögéfei Jö- 
vendnek piros orcája felé Paripákon . o Agye- 
ziás, Cilenának az allyán Anya Ősi atyáid ha 
lakván 4 Valóba tifztölék az iítenes fu tó t, 
Merkuriüst igen Gyakran adott könyörületes 
áldozatokkal Lölkiképen; Kormányát viadalnak. 
Ki az nyil vetéfeit Szerzi ajándokoknak, ama 
nemzetes Arkadi népeket böcsben Tefzi: Szofz- 
tratus ó fia, dörgó Attyával az jó voltodat ez 
bizony Ezerébe tömi. Forr egy vélemem , 
élesül egerko N y e l v  hegyen , izemre

von-



vonza sípom. Üköm virági Stímfalos Metópe 
volt, 5 'Ez paripáit hajtó Tebét Szüle, izerel- 
mes üst vizében ittam, Vitéz legények! írtam 
dineket reátok. Most deli táríáidat Eneás nofza 
nógasd, Partenos Janót előbb Jelefebb fzavaik- 
ba dicsérjék: Végre gondoljákfza m eg, val- 
lyon kerültük e Az te Beótusi difznó régeniek 
csufoláfait Valóban . mivel hirré igazán Adod, 
és Taliának irása t ied,  poharak, közt Tudo
mányod az éneket írnod. 5 Hogy Szirakúza, 
Ortígyia Zönögjön énekökbe,meg parancsold: 
Hiéro kikbe ízent ítéletekkel nozván Mind 
igazat, valamint fris efzével alítá, Rózsa fzin 
lábú Cerest Meg imádja , fejér paripákban 
Kedve tölt leánya ünnepit be füstöli , Térde 
előtted hajol dörögő magas Etnai Juppiter. Da
lok , cimbalom őtet fzteretik. Bal üdő ne fze- 
gefse te forfodat . Agyeziásnak Hieró ' dalait 
vegye kedvel, 6 Ki házrul házra költözodve 
Stimfali Bástya vidékirül Hagyta barom nevé
lő hegyes Árkádos annyát. Hafznofan járfz, 
Két vas macska le fzállván Erősíteni hajót 
Éjjel ha zűrzavaros dérddr ropog. Iftenem, ó 
fzerencsével Hamar ehhez is, ahhoz is indulj. 
Neptun! kegyelmezz tengeri fő Király, Egye
nesre vigyed Hajóját, keze dolgot el kerüljön, 
Sár arany guzsályos Amfitritnek Királyi férje; 
adj dalomnak illatot.
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VII. O L I M P I A I  D A L

R O D U S I  D I A G O R A S .

T. Τ . KISS JÓZSEF, AI Öspöröst,NyuliPlé
bános Urnák , az LUCIANUS Fordítójá
nak , belső Barátomnak.

I Jobb Vers 11 Sor.

79Vastag arany poharat,mellybe zamatja pozsog 
111 Bajornak, valamint duzs keze ajándokát, 
98 Rája köfzöntve házrúl házra ifjacska 

Vejének meg adándván ipa, drága 
Szökrénye birtokát, fzerelmét 

Jó lakozáfinak , és maga 
Ma fzerezte sógorságát , 

Szeretettel ö l e l v é n  
Rendre b a r á t i v a l  

Hirdeti b o l d o g  
Fris házosit:

87 
<58 
26  
o S
15
18
«
2

I Bal Vers 11 Sor.

79 Szinte zománc poharam döntöget isten ital 
111 Szabású Helikon béli vizet bér nyerő 
98 P í z a i  , P i t i k u s  férjfiak ínyére,
87 Gyümölcsétkegyeselmémnek.hirében 

'68 Ki kérkedékeny, az fzerencsés.
26 Szép firis élet hozó malafzt
35 Nem hafonlatos, nézelvén
15 K ü l ö n ö s  citarákkal
18 Erre is , arra is ,
5 Dobjait ütvén
2 Ki kóborol.

I ΛΙ-



1 AUó Vers 13 Sor.

100 Le fzállok hangos efzközimmel immáron, 
6'2 Vélem D í a g o r á s  . fzóljanak húraim 
74 ‘ Meg dicse'rvén fze'p vizenyős leányát 
72 Venusnak, ragyogó nap jegyesét,
27 Hadi titkokat érti Rodust ,
43 Hogy említsem az Alfeusnál

7 M eg  kofzorúztatott
70 Nagyra termetes legényt, ki nyert volt 
38 B a j n o k  öklével ajándok ö r ö m t ,
17 Kafztalosban olztán:
23 Apját Dámagyetest, igaz:
46 Tér Ázsiát kik az Embolusnál

104 Három tornyű fzigetbe lakják Argusi

2 Johh Vers 11 Sor.

VII. OLIMPIAI  DAL.  *7

Néppel. az énekemet kezdeti Tlépolemos, 
közös régeni történetet el mondhatok Széle- 
fen el fzakadt Herkules ágának. Atyárűl dicse- 
kefznek Jupiterben: Amintri lány az annyok, 
híres Afztidaméa. körös körül Vaklös embe
reknek lóikét Kerekítik ezerni Tántorogó hi
bák. Azt lehetetlen Meg értened, 2 Mostani, 
vég javadat hogy valahara nyered. Mivel bús 
haragábúl imezen föld ura Az Mideának ágyá-' 
ba lőtt Licimnust, Az Alkména zab öccsét vad 
olaifa Szeges botával ó Tirintben Agyba véré. 
tilos utakon Efzi zűrzavar tántorgás Tudo
mányba jelest is El ragadoz gyakran. Delfinek 
indúlt Tanácsokért. 2 Zománcos üstökével 
illatos röjtök Óltárbúl feleié: Lernai partokat 
Hagyva hajókon ki evezne tenger Övedzette 
fzigetnek . Jupiter Hol aranyhavat égbe fzitált 
Falas várira, míg Vulkán Fö- remekül csinált 
Réz kötő fefzével attya leg főbb Agy kapo- 
nyája ki nyílt, ki rohan, Ugrik az M inerva,



Méglen torka megengedi, Addig üvölt, riko- 
gatva ordít: Menyéggel egybe borzadozni kezd 
anyánk. 3 Akkor az embereket nappali fény
be hozó Hiperjónides Iften meg hagyá ájtatos 
Magzatinak mukájok jövevény halznát, Föl 
állítsanak ok néked o Pallas Előre tifztölettel 
oltárt, Tégyenek ájtatos áldomást.Dögönyeg- 
gel ofztán dúló Gyerekét kötelezvén, És Jupi
tert . örömt Prómeteus nyújt Malafztival. 3 
O de reménytelenül fok feledést ködök Borúl- 
ván okos élzt el tekerítettenek Az dologok
nak örve'nyibe . tűz fzikrát Magdikkal nem ho- 
zának, föl is hágván Tünetien áldozattal az 
vár Szent berekében imádtanak. Vona Juppiter 
sár fólhöt, Efetótt fok arannyal: Pallasi kék 
fzemek Kézi dologra Tanítgaták, 3 Világon 
élteket remek mukáikban Meg győztek, vala
mint útra bocsáttatott Rend kívül fzép állati', 
csúfzni máfzni Való képeik állának: igen Csu
da híre világra röpült. Tanúltabb fona nagy
ságos Bölcs leleményiben Nem ravafzkodik. 
kopaiz fejeknek Régi regéje, világba mikor 
Halhatatlanokkal Réfzént Juppiter ofztozék, 
Tengeri habjaibúl nem állt fönn Rodus fzigetje, 
sós fenékbe lappagott. 4 Nincs jelen az nap, 
holott fenki fe törte fejét Az ő forfiba, fzeplo- 
telen Iften faját Réfze vefzött valóban. Jupi
ter végre Meg efzmélte, vifzfza ofztozni kí
ván: Nem enged az nap így felelvén: Tenge
ri Őfz hab alatt vagyon Fenékig fokát terme fz- 
to , Okos, oktalan élőt Föl nevelő fziget, Né
zeti , fzinte Emelkedik. 4 Rendeket ottan a- 
dott, hogy kezet adjon arany Recés Lákezis, 
és ifteni fzent esküvést El ne csavarjon, állí
tsa Szaturnusnak Fiával, levegő fényire hogy
ha Jövénd, leg ottan ő kezében Légyen, ha
mar meg is érkezék Valamennyi fzó bé tölt- 
vén Igazán akaratját . Úgy esik, ím föl áll

Ten-



Tengeri vizbül Tanúk előtt 4 Szigetje: bírja, 
az ki nemz hegyes súgárt, Túz ízikrát pihe- 
go ne'gy paripáá vezér . Ottan az Ródus vízi 
lánnyal hét fit Születtet, kik az hét gondola
tot Ama régeni üstös hajú Tudósabb hetes 
embertül Kölcsönözék: egyik Nemzi Kámirust, 
sörényke Lindust * Báttyokat Ializust , kik 
öreg Apjok egy javából Három réfzre ofzol- 
tanak, Mind külön helyre vivék lakásit: Ne- 
vökben annyi várókat neveztenek. 5 Rendö
li menny,  ide hogy már juta Tlépolemus Ta
lálván örömökkel teli mentségeket Szánako
zásra méltó nyavalyájából. Tirint Hercege, 
mint ifteni bálvány Szaglál ihoknak áldozatján, 
Baj viadalt meg ítél, kinek Virága Diagorás- 
nak Roízorúba duílázó, Négy ez az Ifztmia, 
Némea többez, Atena is : <5 Tudva előtte va
gyon , melly rezet Argus adott: Kezét Arka
di , és Tébai munkák törnék, És Beocía tör
vényes öklodési: Egyin, Pellana hatfzor ko- 
fzorúzták, Megárnak ormos ofzlopára Véste- 
nek évalakit föl úgy? Atabíros hegy rill zordon 
Dörögéfsel ijefzto Juppiter el fogadd Verfe
met, és az Olimpufi 5 Öklének híres emberét, 
ki meg nyerte Áz véf bajnoki fényt: táfztöle- 
tes kegyet Rá ruházz, mint várofi, mint vi
déki Böcsúlést: az igazságtalanok Egyenesb 
urasága miátt Kerülték: elze ágában T artja , 
mit attyai Józanul előre néki mondtak. Porba 
dicséretet el ne takarj Kalliánatestűl, Örvend 
rajt az Erátidák Vére . vagyon lakozás közöt
tünk. ÜdŐcske fuvja zuzmarázba tüzvefzét.
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VIII. O L I M P I A I  D A L .
ALCIMEDON, TIMOSZTENES, MELEZIAS.

Nemes, Nemzetes, Vitézlő BOGNÁR MIHÁLY 
Nyuli TiíztTartó Urnák, különös Jó Aka
rómnak.

I Jobb Vers 9 Sor.

64 O  arany kofzorúkat hazába vivő 31 Küfz- 
kődéfek irgalom 120 Annya, Olímpi torony, 
igaz afzfzonya ! itt előre látó 92 Papoknak 
áldozatja értekezvén 6ö Harfanást dörögő Jup- 
piterekrÚl lOŐ Tudakoznak, hogyha embert 
IzeretŐ e ,  az kinek 28 Szíve űz jelesbeket, 
06 Nyerekedni vágy nagyokban, 48 Dolga 
utánn kívánna pühenteni.

I Bal Vers 9 Sor.

54 H a h o g y  ájtatos ember az égre tekint, 31 
Tellyesűl előbb az ő 120 Gondjaiban . de o Pí- 
zai Alfeus ágya táji fzentölt 92 Cseres , dalom
mal ez virággal ékest 60 Két kebledbe fogadd, 
annak ugyan lefz 106 Valamelly de nagy ko
ronként böcse , az kivel közlöd 28 Fényefebb 
kegyelmedet.36 Te vagy így; az úgy fzerencsés. 
48 Számtalanul Iíten keze boldogít.

I Álló Vers 11 Sor.

114 T 'im ofzten, öfzve foglal az Izerencse né
gyet 45 Juppiterrel, az fzületéstek 65 Gond
viselőjével: Nemeában ezent 88 Ki híresíté: 
az Szaturnus halma 66 Nemes Alcimedonban 
Olímpufi győzőt 51 Dicsértet. ép tekintetű 41 
Képe nem fzeplosödött meg 13 Tettivei. íme 
fzerez 105 Tulákodva zöld virágot, hívják te
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v n i OLI MP I AI  DAL. 3ΐ
teli torokok 63 Evezőkkel élt Egyín hazáját: 
93 Itt gyakorolnak igaz vendég fogadáfokat, 
itt 2 Bizonyára előznek ezerni potróst. Mert 
akármi fok, fok az, És nehezen lehetazt igaz 
éfzfzel ítélni jó korában . Menyégi végzet ez 
vizektül ázó Tartományt alajá tette egy égi 
Alapúi akármi némú jövevény fzarándoknak, 
Vájná az következő Havi nap , midőn cselekfzi. 
Régi fzokásábúl ki ne botlanék! 2 Kibe Dóre- 
si népek Eákus utánn Polcon ültek: ezt fia 
Látónának, az el ki ható vizi bírodalmas Is
ten , Mikor kő kofzorút Trójának koráié Rak- 
tanak, nevezik, jönne fegítni Fal emelni,mert 
öröktűi egek elhatározók, Véres harc vifelte- 
kor Falakat törő csatákban Trója igen fog 
füstibe gőzleni. 2 Egéfzen áll. rohanva ment 
az új toronynak Három ördöng forma fzömá 
kék Sárkány, ketteje fzegte nyakát, perecest 
H úll, hánykolódik, döglik , és enyéfzik Pá- 
rájok: az harmadik ngrik üvöltvén. Ez ellen 
állatott csudát Forgató magán Apollo: Perga- 
mos az te kezed Forogásinál, 0 bajnok! úgy 
mond, vefzedelemes: Imigyen mutatja »ékem 
égbül Áz csuda je l, dörögő Szátürnusi Juppi- 
téré. 3. Nem is* az 'fiaidnak az híre kívül: 
Kezdik első , és negyed Izieken . bizonyára 
befzélt magyarán az Ifién, ofztán Siet Xantus- 
hoz, és az lovag Amázon Néphez, Dunához 
nyargal. azomban , Ki fzigonyt kezében hor
doz, fzekerét arányozá, Hogy vihefse Éakust 
Vizi földnek az nyakához, Sár aranyos négyes 
Iíacolákba fog , 3 Halomára Korintnak el érni 
fiet, Két fzömével áldozó Víg lakozást örömé
be tekint. van e ég alatt hafonló Mi tetfzik 
embereknek? én ha mostan Vifzfza lépni fo
gok még bajufzatlan Ragyagó Meléziásnoz da- 
loláfsal, én reál» Mord irigy követ ne dobj. 
Nemeába nyert kegyelmet: Lásd azutánn em

ber



berkori harcait 3 Inas kezébe * küfzködésbe. 
fő tudósnak Máfokat tanítani könnyebb. Azt 
nem előbb ki tanulni nagy oítobaság. Dívó ko- 
páqcsal jár tapasztalatban El'ze. müvben amaz 
jelesen fog ítéln i, Nem hogy fzokottak allya- 
fok: Tudni illenék, mi módon Jöhet előbbre 
kiki Köfzotúnak el nyeréílvel fzent viadalokon. 
Hiresíti moítanában ötét Alcimedon, mivel har* 
micadik diadalban őrül: 4 Nagy ajándok hí
rét ugyan lilén adá , Mindazáltaí emberi Mód
ra magát vifelé, rakatott fejeikre négy gye
reknek Gyalázat érte csúf haza vakaródást, 
Tifztöletlenefebb emberi fzólást, Szegelet fi- 
kátor útfzán kutya cammagást: nyerött Ránc 
fimitni új erőt Öreg apja. téfzen illő t: Ugy- 
fe ! halálárúi nem is álmodoz. 4 Föl is izgat 
efzem feledékeny homályt, Ezt azértan hirde
tem : Blepfziadák keze nyert kofzorút diadal
mi verfeimmel, Hatodfzor az fejők virágzik 
immár Gallyakat teremő baj viadalbúi. Mara- 
déki réfze az nincsenek itteneknek is Meg va
gyon fzokás fzerént. Dali vérnek éltes hírét 
Fórban üdo nem fogja takarnia. 4 Fül heg
gyel hogyha tőled hallatik meg Ifjott Szó leá
nya Merkuriusnak, Kallimaküst lég előre ta
nítói fogod , kegyelme nyújtott Juppiternek 
égbűi Ragyogáfi böcsében Olimpus hegyének 
Nemének . az kegyelmeit Nagy kegyelmeién 
tetézze, Kérlelem, hévi beteg Nyavalyákat 
űzzön, éspörökkel Nemezifeket, Valamennyi 
kár tevőt akafztván Házatokat fzaporítsa, E- 
gyína hazátokat is.

/3. 1015.
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V ilii. O L IM P IA I  D A L ;
OPUNCIAI E F  ARMOSZTUS.

T  T . NÉMET MIHÁLY Sövényházi Plébános 
Urnák, az Selyem Iháfz 1792. Kettős kincá
1793. Ló Orvos 1796; Szerzőjének* belső 
Barátomnak*

I. jobb Vers 16. Sor.

<9 E .  éneköíték Árkilokust ugyan 59 Olimpi 
zajjal Kallinikus hévii 76 Még hármasított vér
iéiből: Efarmofzt 30 Talán akkor elég volt* 
23 Hogy' az Szaturiiiiß 19 Halomnál ugrófább 
&i Toborzok hangra vöíí barátidat : 57  Öé 
most mind azon által tova 7 Meízfzire el lövő 
64 Eratónak íveiii röpöstefs 52 Neki az piros- 
ka menykőt 67 Hagy igáit Jupiternek , Elis* 
beli ízelítőit 29 Sziklá fókának ollyaii 75 Nyí* 
lakat* Hippodáme kivel fzérelmes 58 Lidűs 
Pelopfz vezérnek hajdan 4 6  Kedv eié lőtt fcifrá 
jegy ruhájuk

í  Bal Vers lé  $of>

§ 9  ^Ndost riofzfza tollas nyilaidat röpítsd á j  
Vidám Pitóhoz. femmi parafzt befzéd 76 Hoz·* 
zád Te férjen, bajjainak miáttá 30 Dicsőség!3 
beh híres 25 Opusba fzármazőtt 19 Vitéznek 
tekerd föl SÍ Kilences húrodat, kiáltsd magát 
57 Fiával : Temis Őtet maga 7 Nyerte, s dicsé3 
retes 64 Éunómiás leánya társa; 32 Egyaránt 
ugyan virágzik 67 Pillában, ölimpüfós Alii 
pataknál 29 Tett viadal remekkel: 75 Itt fzer 
degetheti kofzorús virágit 58 Olaj, narancs * 
éitrom fa termo 46 Lokrufiak anya várabélii
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34 vim . olimpiai  dal.

M I Álló Vers 10 Sor.
enny azért Opus ízeretomnek 51 Ma- 

gafztalója énekem . 48 Vad paripán, ízéi hord
ta hajón hamar 81 Folyó legények által hir
detem , 88 Ha fzinte némelly iítenes legeddel 
84 Baralintos övezte vidító paradicsomát 72 
Barátsági fzüzeknek mivelem : 78 Áldani fzok- 
tak ezek kiesebb örömökkel. 60 Jámbor em
bereink , bölcs leleményű 93 Férfiak iítenes 
nyíl veteményekbítl 2 Teremni fzoknak, 
valljon ugyan mikép Forgatva buzgányt 
kézzel az Herkules Bírt volna máskép az fzi- 
gony hordozóval Magán ellene állván Pilus- 
nak oldalán? Midőn néki Fébus Föl húzta 
mergelebben oltromúl Ezüftbüí idegét ? vefz- 
fzejét Plútó pokolba fém Mutogatta volna meg 
meredten, Kivel holt tetemt vezérel Az halot
tak üres rabi foghelyeikben. Szájam ezen be- 
fzédtül Mefzfze meg óvd magadat . holott fzi- 
dalmat Az iftenekre fzórni gyűlölt Értelem : 
helytelenül dicsérni 2 Magát fölöttébb ízetlen 
efzvefzes . Csevegni fzünnyél illy csevegéfeket. 
Most hagyíza békét iíteni háborúknak, Akár- 
melly hadaiknak. Hegyezzed hir neves Mező 
városára Protógyenának az te nyelvedet: Kü- 
löihben dörögő Juppiter Rendelőül holott Deu- 
kálionnal Pirha Parnalzt Oda hagyva várt ra~ 
kának, Hagyigálja kövét kövi fajzatot hozván: 
Lőtt neve kő kemény nép . Verfeidet nekiek 
emeljed hangra. Dicsérj miáttam ó borocskát: 
Ám elejébe tegyed virágit 2 Leg frifebb dalok
nak , hiendő, Roh földet az csércsűr esős Ví- 
zözönök csincsérefen hordtanak: Kegyelettel 
ottan álla Juppiter, Kj ízárad . innen réz paizs 
vifelte Eleidnek utóbbi tagára találni lehet, 
Kik az Japetus, és az kro-nusi Juppiteres Po- 
rotógyeniási gyökérbűi Származott csömötés 
lakta fzülötte Birtokaikban egymást követő

fő-



fövek. 3 Olimpus hegyről az ki vezérkedik 
Függvén, arany lánc gondvifelö kezén, Reggyei 
magához föl vefzi fok könyörgók Imádságait: 
hajdan Midón imádt Lökrus Kilencven malac
ban Gyümölcstelen felével az Menál Tetöjén 
öröketlen poklot Látnia féltékor . Meg örül 
egekbe lőtt fiában, Mivel Herkules!, fzabásu: 
Vezetéki nevén anyá fzép apa Tódor Névre 
kapott, hírében fezárnyal, halad fokakat pékes 
arca , Kezébe níind fzömöldököznek. Várat 
adott neki birodalmúi. 3 Számosban hozzá Ár
gusig Tébai Baráti Esmét Arkadí, Pízai Ven- 
uégi jöttek : tifztöli meg lég inkább Az Aktor- 
nak, Égyinnék Menécius jeles Fiát jaz lakók
nak Közűle . gyermekét Atrídai Királyok Te- 
utránes nevű Tábori földiben Egyedül meg 
állni hogy csudáliák Az Akiilés hív b írálta i, 
Mikor hátra fzaladvá firis Danauskák Tenger 
hajó farára Ugranak azTelefűs előtt? Patrok
lus Érofzakát csudálta bölcs éfz; Az mikoroa 
vefzedelmes harcra 3 Qtet integette Tetisfi; 
Akilli j férgét Öldöklő Dákósatlan baj ferídfce 
ne állana. O vájha lépjem hathatós igé, Talált 
tudóCan Múzsa hintájában 4 Eréjébérí ákártóm 
utánn csorogatna fejeiül Dicsérő dalot! erköl
cseivel Kézi barát fógadáfaíval jövök híres 
Zöld bokréta viíelt LampromakusnaK Iíztriií 
virág fifakját nagyon hirdetnem i 4 Mind ket
ten akkor győztenek egy napon ; Más két 
ötöm jut néki korintusi Ajtón: öblödben Ne- 
ínea nyert Efarmofzt: Ate'nás bajufzatlári, A- 
rágyi férfiú Dicsőségbe tette. Maróton kát le
gény korában 0 Ezüst finzsia hordás miatt Míl- 
lyen öregbedett Dali férfi bajnak helybén ál
lott? Efetlen sörény csalárdul Köfzórú nyere
ségbe vitéz diádalmán Meíly nagy öröm kiál
tás Zöngedezett karika piarcon által Juta fakor 
«jutatva dolgát Ért üdéjén, fiatal pofákkal,? 4
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Vilii. OLIMPIAI  DAL.

Az melly dologban Párhazi népnek is Csudá
latosnak lennie látfzaték Szentölt Lice'us Jup
piter ünnepében Hideg föl Ízelek ellen Pelán- 
ba lágy madag Bogiáros Tubával Ruházva. 
kedvezett Iólaus Kerített temető halmival: Meg 
bizonygatott Eleúzi tengd fényesített Diadal
ma i fzármozását Tereméfzet ha nyújtja minek: 
különösb jó . Számtalanul gyakorlott Dolgai- 
búl igyekefzik hír fzerezni. Maradjon ám ti
tokba dolgod : Rofzra bizony magyarázni 
nem köll. 4 Jár fzegény legény csak egy úton. 
Nehéz találni bölcs fejet. Mindenikét nem tartja 
el egy kafza. Te hoztad illy ajándokoddal 
hoj Szavakkal így fzólj bátran : Jften hozta, 
Derekára m erő, tenyerére sörényke legény 
E z, ér Krótoni Mílót erején! Oileus Aiax te
metőt diadalmi Pompa dífzeiben meg kofzo- 
rúzott Számtalan ünneplő bov lakozáfokkal.

Καξχίνβ β. 1183·
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X. O L I M P I A I  D A L .  

AGYEZIDAMUS RÜZSKÖDo GYERMEK.

Tekintetes Sövényházi NEUHOLD Francka 
kis Afzlzonynak, KÁROLY, SÁNDOR 
Urfiaknak.

I Jobb Vers 8 Sor.

117 A z  Olimpuíi baj viadalba nyerőt hozom 
elmekezetben , 80 Akeíztratusnak az fiát, tu
dom 93 Mély fzitgolyámban helyét, kibe vés
te titokban efzem. 83 Mert adófa én vagyok 
dicséretes 63 Verfsel, ütötte fejem feledékeny 
homály. 36 De te M úzsa, Juppiternek 87 I- 
gazsági leány gyermeke költött 64 Szidalomt 
el űzz baráti bűnért.

I.



X. O L I M P I A I  D A L .  

I Bal Vers 8 Sor.

3/

l i 7 A m az  én nagy adós levelemmel ide'bb 
közelíteni Játfzott 80 ÜdÓ pirongat, e,ngedé 
pofám. 93 Mindazonáltal irigy fegyelemt ka
matommal egeTz 83 Ne'maságiglan bizony to
rolhatok. 63 Most valamint ízaporás forogás- 
ba kövécst 36 Be borítgat az folyó hab : 87 
Tekintetre való veríeket írván 64 Tatarázom 
ím baráti keggyel.

I Álló Vers 9 Sor.

73 Kormányoz faliban Zefíri Lokrust 92 Za- 
leuk ízabála: kallopéra tártnak 7 3 Gond vife- 
le'st, rezes hadi Mars vitézre. 99 Meg ugrat- 
tatik az Ciknufi tábortul 109 Égy erofzakos 
Herkules Iften is . ökü , konyökni/bajos 63 A-  
gyezídamost, Pizába győzőt 62 Has ferkegei* 
te, mint Patroklust AKÜl· 7 l Ember ha em
berektől egeknek 23.Oltalmával emeltetik: 2 
Ki befzelhetetlen kofzorúkra vifzik . kapa," 
munka kerülő , Alomban hortyagó kevéske 
nye^t rémeseinél· ,eleyenb bö9-8Q?j élti yiíágos 
örömt. Juppiter fzabáfa nógatott jeles Énekö- 
met viadalra meg irn i, Pelopfz Moh takarta 
firja mellett Kit hajdan fzerezett Herkules, at- 
tűi Vízi iítenes kteátus hadnagy, 2 Euríttus 
agyon mikoron veretének, akár ne akarja, 
Akarja, hitlenül erofzakos Áugyias adjon adós 
jutalomba fzegődte frigyet. Uj cserés mutat 
les helyre Kle'onás Tája körül, maga Herku
les útban ölé: Ez >elött mivel Tirinti Elisnek 
titok öblén nyaraláskor Seregét derékban öfz- 
ve ronták 2 A z  főkép maga hányta Móliónok. 
Bizonyára jó barátihoz csalárdos Epeufok feje, 
az utánn virágzó Hazáját lobogó tűz vas előtt 
látta Nem igen fok üdöre borulni vefzély őr-



vényeiben . Az erős pöröst kerülni munka. 
Öftrom vége felé ellene jődögött Vaklofan han- 
dabandázva, véres Holtságát fé kerülhető, 3 
Bizonyára midőn az ege'fz féregét valamennyi 
rakásolt Barommal, és arannyal Alkmépa íz- 
ínos, erős, daliás fia gyüjteti Píza mögött, 
Juppiter nagyobb böcsültetésire Méregeti fza- 
bados berekének helyét, Tilos árkokat nyer 
Altis: Csináltat vacsoráknak fima fzéríit, Meg; 
imádva Alfeus folyóját 3 Vifzen áldozátokrá 
királyi tizenkét iíieni főknek Bikákat, halma 
fzent §zaturnufi Névre kapott: vala nemtelen 
annak előtte, mikor Oldalát fok hó lepé Enó- 
maus Fq uradalmaiban · jelenépek pgyan Leg 
elobh fzülöttes ünnep Napokban közel az Pár
ka fzüzecske'k, Kalauznak az bizonyt igazban 
3 Mindenkor mutatott üdő . ha mégven Amo- 
dábbig, el befzéli v?tke nélkül Rétzre vevén 
kegyes 'hadi niártalékát Hol áldozta, miképen 
fzerezé rendre Az öt efztendös forogáfi na-

Eo t: ki kapott leg előbb· Fris Olimpi tört bo- 
orba kofzrut ’ Sorsúi bírakozó gyors fzekerén, 

kezén, Lábain^ hátakon menve foknak El 
meg vonta dicséretét. 4 jEgyenes fzaladáfsal 
pgyan kövi pállya futáfib3 győzött Szelek gya
nánt fzaladva lábain Éonus az te fiad Policim- 
nios, hozta hadát Mídeás yidékibül fiettíben: 
Tufsakodék Ekémus, Tegyeának adott Ragyo- 
gáfi névé: de öklöd TirintbÚl eredett Dórikle 
végzett · Matinába termetes Szemusnak 4  Du- 
fla kétfzerezett paripái hpzának olaj kofzorú- 
kat: Határra Rrafztor ólma érkezőit: Eniceus 
karikázva kezét igen úgy ki dobá Az fziklás 
tekét, hogy egy feni ért vele, Az kerekében 
ülő fokaságők haja Huja torkaik rekedtek ·. Szép 
est hajnali órán kerek arccal Teli holdnak az 
világa fénylett: 4 Roppant temploma víg öröm 
lakásban Zajogásit adta verfelő daloktól. Most

fft X. OLIMPIAI DAL.



3 9
is az hajdani elejét követven Kevély győzöde- 
lemaek kevéJy vígságat Citaráim el énekölik 
dörögő tenyerébe izikrás Nyilait zavarta Jup- 
piternek Rontó menykövivei; durrog, harag
ra gyors. Tárogató fipommal bocsátom Mézes 
kótai verfemet, 5 Pühenésnek utánna fzerez- 
tem hires Diricé folyamatnál: Mikép igaz fe
léig nemzetött Köllemetes fi hozánd fafi máib- 
dik ízbe firis Jött legény üdore vifzlza Jépde- 
só Édes apának örömt puha ízíve fzerént: Va
lamint ha csűr bíróra Hagyándná fzerezött kin
cseit ; olly nagy Pokol atta kín fzegény haló
nak ; 5 Agyezídam ! hafonlatolan jelefebb do
loginak utánna Plútónak ajtaján, fzemöldö- 
kén Enöketíen mikoron be kofzöntget egy hafz- 
na kívül Izzadott, pihött lehött magas legénj’·; 
Dolgainak fzerezött nyúl farkú örömt. Regye- 
lemt reád csöpögtet Az édes citarákon böcsö- 
sítvén Pierí leánya Juppiternek. 5 Nyervén 
tőle nyomós fegédet, híres Lokri népet az vi
lágon el dicsérvén Mézzel ötözve deli legény 
lakozta Mező váriban hirdettetem Arkefztráí 
Szerelemre valóha fzülött gyerekét: keze bgjr 
ban erőt Meg előzni látfzatek .Olimpi Oltárnál; 
jnikoron képe r ytrágozék, Meíly Ganimédet 
ocsraány háláltál Vénufsal fzabadíthatá.

t. 1308.

XI. O L I M P I A I  D A L ,
I S M É T  A G Y E Z I D A M U S .

Jobb Vers 6, Sor.

113 Szelet ember ollykor hivdogáí hafzon fe
jébe: 121 Néha megint efedeznek azért, cső? 
rogafsanak égi csatornák i n  Esőket, feketés 
föllegeknek lányait. 123 Az kinek az dolgai

C 4  í ó

X. OLIMPIAI DAL.



jó végire fognak érni, 95  Sok utóbbi befzé- 
£eket el fzaporít jeles ének, 110 Zálogát dü- 
csós dolognak híven Őrizi»

Bal Vers 6 Sort

T13 A z  irígytelen dicséret oltatott tulajdon 121 
Kincse gyanánt egyedül mezején az Olimpufi 
gyózodelempek, m  Legölhetneje mint egy 
pozsog az nyelvemen. 123 Bölcs efze’ ád Ifte- 
nes embernek ezen vjrági 95 Nevelésben örök
kön , Agyézidamos, vegyed éfzben, 110 Most 
vitéz öklös bajoskodáíi győztesért..

AUó Vers 10 Sor.

76 Im ez ékes Jiangd éneket énekölni 131 Fo
gom , az Epizefiri Lokrufokat efzemen ara
nyozott 83 Vad olaj bokoros kofzorúdnak hí
rére vifzem. 33 Táncot itt ngrósra ropjatok. 
107 Esküfzöm, ó Erató, foha fém jövevény 
tova kergető, 30 fém ékes útba járatlan; 116 
De fölötte tudós , ugyan is katonás feregekhöz 
iramlafz. 103 Mivel az beiéjek pltatott cselle- 
kedetiben 114 Se nem az piroska róka, fém 
ordító orofzlány 1 Változapdik.

ις·. 1330.

XII. O L I M P I A I  D A L.  
H I M E R A I  E R G O T E L E S .

Jobb Vers 9 Sor.

Ϊ19 Τ ' érclemen állva néked könyörgő,ko.meg 
mentő 34 Magas égi fzem hunyta fzerencse 
Jeány, 38 Vedd az hatalmas Himéra falát 122 

' Keb-.
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Kebledbe . tőled az vizen sörényke csólnakok, 
84 Por emelte mezői csatákkal hazsártos ha
dak, 107 Gyüleközet feízögette tanács külö- 
nösb helyen állanak. 97 Csalfa , fzél csapó, 
hazug reménykedésén 12 Magasan röpülvén 
13 Hengereg ember alá.

Bal Vers 9 Sor.

119 E k k o r ig  az m en y o rfzá g  k e g y e lm e  okos·» 
ságbul 34 Soha fém  fitogatta  b izo n n y a l ü g y ét  
38 F ö ld in ek  holn ap i d o lg a  fe lü l. 122 K ö v et
k e z ő  d o logb a  k ép zelü n k  v a k la n d o fa n . 84  S o k  
is esh etik  em ber e fzed n ek  e lő tte  re á d , iQ 7 V íg  
öröm öd  fen ek ére  k e r e n g . ha  k i m ostoh a  ízé l-  
vefzes 97 F ö rg e teg tü l e l b oríta tik , ta fz ítja , 12 
H am ar ejti cserb en  13 E g y  rövid  óra javát.

f Álló Vers 10 Sor.

49 O  te Filánorides , bizonyára 104 Miké
pen az fzeméten hon vetélkedő 33 Kakafok
nak, amúgy ízemetébe maradt 86 Volna tatár
ka lábodnak honnyái 63 D ífze,.ha férfiakat 
vifzon ttstököző, 89 Ölő zavarja Gnofzfzi vá- 
rafodbúl 66 Ki nem űzött volna, de most ko- 
fzordztak 99 Olimpon , Pitián, Ifztmufiban 
kétfzer. 93 Vízi leány fórödoiket Ergoteles- 
nekadák 100 Tulajdonának, honnyait magafz- 
talta.

X- 1338-
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XIII. O L I M P I A I  D A L .
R Ο  R I Ν Τ  U S I X E N O F O N ,

I Jobb Vers i l  Sor.

91 A m az hármasúlt Olimpi győzödelmes, 32 
Emberi társban örült, jövevényeket 88 Öröm
mel hívó, nád legényeikkel 93 Teremékeny 
arany palotát, fzoros Iíztmuíi Neptun 81 Kü- 
fzöbt, ízerencse lány t, Korintuíi 36 Réz ka
put hitven ösmértetem, 60 Eunómía lakást hú
gaival vön 23 Em itt, igaz nenö, 66 Mozo- 
gatlan alap köve Várnak, hafonló .51 Szokásu 
béke, gazdaság 67 Szerezésbe tudóska leányi 
tanácsló

I Bal Vers 11 Sof.

91 A ranyos Temisnek. általok mohóság 32 
Nyelvi boízús fzüleménye tiprattatik. 88 Be- 
fzélni tifztes dolgokat fzokáfom , 95 NoPza bát
ran eredjen igém , zabolátlan erelztem. 81 
Nehéz takarnod az fzülött fzokást, 36 Nektek 
o Áletas gyermeki 60 Gyozésbül ragyogást 
gyakran adanak , 23 Vitézi tettivei 06 R ik 
előztek az ünnepi fzent Viadalban: 31 Tanuj- 
tas embereknek is 67 Alufzékony eízét huzo r 
gatni akarták

I Álló Vers 11 Sor.

27 K ik e le t kofzorúzta Pziizek 97 Régiek fe
ledt tudáfiban . találó 48 Bírja találmányát. 
Ditirámofi 63 Bromius bikákkal ékesített 68 
Dalok honnan eredtek előbb? ki talált lovag 
37 Szerefzámi linóét ? oromára 43 Templomok
nak az madaraknak 64 Ikerek ízabásti fő ki
rályát 34 Ki izegezte föl? az zönögésbe ke

gyes
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gyes 76 M úzsák, legények vefztire oktató 
Mars 36 Külön ittegyen virágznak, 2 0  Olimi 
pi hegy tetőn hatalmas Iften, Juppiter e'des 
atyánk, az irigy ízemét Dalomnak űzzed melz- 
fze mind örökke', Kárfzenvedhetetlenségtele·* 
intethetvén Imez lakókat, hallja Xe'nofon Zúg
ni 1‘zerencse ízelnek fzavát. Hallj többes kofzo- 
rút emlegető dalt, Ötöst, futáfait Megelőzve 
ragadja az AlPufi fóldrül. Az illyetén ajándo- 
kot Ez előtt foha fenki fe vitte Pizábúh 2 Ko
szorúba fonyt duflás íelér takarta Vakfzömeit, 
kiki láthatod líztmufi Baját, Nemeas femmi- 
ben külömbpz. Tefzal édes apádnak az Alfufi 
féfzek adatta Madár ízabásu lába dífzeit. Egy 
napon el nyerd Delhiben Az vifzfzás fz aladást 
pállya futásbúi, Virágozott fején3 Azon holt 
napi tájba fziklás Atenában Ege'fzen három .ér
demet Poros haja körül r.aka farkival egynapi 
2 Hetet Hellooiába kapott. Tengeren lakó Po- 
tídaon fzerébül Eritimust, Pséódor apátokat 
Terezáfsal házaikba termett Jeles énökeimmel 
az e'gig emelhetom. Pitiában előztetek hány- 
fzor? Mennyit ád söve'nyes orofzlán? Igazán 
dologba dolgot adnak Vetekedve mukáitok éfz- 
bé jővén. 'Mondom, közelrül fém tudom az 
fövénynek Ki találni tengri fzámát. 3 Köze- 
pettes útba járni leg tanácsosb. Sár arany óra 
leénd, ha hogy értheted. Saját tulajdon lakta 
földi lévén Közösült akarattal imerre hivott 
tova látó Apáitoknak híres harcait Énekelő Ko- 
rintrúl hazug Nem le'fzek . Szizifust mint tudo
mányok Tudákos Iíienét: Medeát, ki azattya 
fejére fzerezvén Az hit fzegéfi házas ágyt Ré
vészeket, Argos hajót fzabadított. 3 Ez előtt 
mikorba Dardanus Királynak Kő fala tája kö
rül vetekedtenek Duflás felölni! re'fze az fze- 
relmes Aterída fiákkal, hogy Illoná yifzfza 
adafse'k j De réfze okvetetlen ellene. Állana
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vére kémélletlen Tíz efztendeiglen végig: az 
indúlt Likócsi Glauk. előtt Menelás, Agamem
non ugrék. kik előtt ez Dicsekfzik attya kin- 
csív.el, Pirenába Királyi fejű hatalommal, 
Veti, hánnya azonnak hírét, Az ki az kigy 
hajú Meduz fzülötje't, Bajjai közt Szárnyas Pe
gazus lovát Zabolázta kút körül: azombaa Az. 
arany fzerifzámba kevélyke Minerva lány Za
bolát hoza nékie . álom Fejti dolgait . ízavat 
hallott; Minek alfzol Éolus Király? fogd Ke
zeidben imez be fogásra valót, Szentöld előbb 
föl ló gyömöző apádnak Köveres bikákat öl
vén, A 4 Aluváfi mély üdöbe kék paízsos Pal
las ezént magyaráznia látfzaték. Jobb lábra 
ugrik . meg ragadta gyorfan Az ölébe fekíitt 
aranyos kapicát, örömében Varázsojóhoz ér, 
ki földi v o lt: Dolgait adja Céránfinak Hírül, 
hogy nyugovott volna ez éjjel Minerva afzta- 
lán Hiba nélkül igazt böfögő koha mellett, 
Tüzét nyilazta Juppiter Szuzi lánya mikép ada 
ló gyömözésre 4 Zabolát , arannyal ékefet . 
keményen Rája paroncsa hatott, legyen enge
dő Sörényen, az mint álma meg jelenté: Az 
utánn az hatalmas enős Pofzidont bika, véres 
F'ris áldozattal áldva ottogyon Pállas Aténa 
építetett \Uj oltárba vegyen réfzt. lehetővé Re
ményét, esküvést Haladottat az ég tefz . Belle- 
rofon már Iátfzadozva nyergeli Dufla fzárnyal 
odább röpöső paripáját, 4 Hogy az áll Kap
cára koté Az fzelid zab lát. reá fzöke'k paizzsal, 
Játfzodozék hátán . Amié nyilakat Ki röpítve 
háza hagyta nyilas Hideg égi Amázon hadat, 
fzolimost, tüzet PihegÖ kimerát öle kényén. 
Nem fogom befzélni halálát. Valamint teget- 
len az fzamárkát; Ugyanúgy imez ilteni föcs- 
ke lovat Tifztás Olimpnak csillagi jáízolához 
Jupiter kegyelme fogta. 5 Mikoron röpí
tem arra puzdorámbul Nyilaimat , . valamint

kövi



kovi záporát; Határon innen, jobb , bal·, elvi 
táján Nem akartam hagyítanom . helyt adok 
az tükrös hintón Ü16 Múzsáknak , Oligyétidák 
Éneke hallatik Ne'meas Erdőn tette miátt Ifzt- 
mufi bajjal. Rövid, de fok fzavam : Leg igaz
ban is eskiifzöm . hatvanadikfzor Neméa, Ilzt- 
mi gyoztökön Feleze'nek igédben o mézi kiál
tó. 5 Magyaráfan éneköltük, úgy remény
iem, Már oda fönn az Olimpufi dolgokat: Az 
el jövendőt meg dicséröm akkor, Valamit de 
reményiek ugyan közelebrül: az Iíten Adándja 
boldog érkezésóket. Véle fzülott fzerencsésb 
napot Által néked adunk Juppiter, és MárS, 
Tebának hantjain, Parináfzi tetőkön; Arágy- 
ba lókat tött, Mikép előzte Árkádot, Liceáfi 
Király bizonyítani fogja, ,5 Megarát Szicion- 
hoz adom , Pellanával el kerítetett Eákus Ber
ke , Eleuz, és fok baglu Máraton, Teli kincs
be büfzke várafokkal Maga hányta vetötte Et- 
nás hegy, Eúbea. Meg adánd' az egéfz Görög 
Orfzág Annyival nagyobbakat, hogy fém Efzed 
éle azt meg értenéje. Meg adándod, hifzem, 
Jupiter, ki megyek, Nem jön elejbém fenki: 
böcsúlet, édes Örömíi fzerencse érjen.

»£ 1323·
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XIIII. O L I M P I A I  D A L .
O R K O M É N Y I  A Z O P I K . U S ,

I Jobh Vers 18 Sor.

SO 0  Céfíz patak itta , 39 Gyönyörű pari
pákba negédes, 103 Utóbbi Míniáfokon paran
csoló , 98 Orkomenusnak híres koronátokkal 
81 Kegyes Királyi Szüzek halljatok. 12 Mivel 
ímkönyörgök. 38 Általatok juta minden öröm,

41
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41 Vígaság az embereknek: S3 Ha ki bölcs, 
ha ki Tzebb < ha tekintetefebb 41 Fe'rfiú . az 
iftenek fém 27 Igazítanak el karokat, 7 Sem 
lakodalmakat 73 Az tilztölt kegyek híré, lé
té nélkül: 66 Hanem égi mukáknak él ofzto-

fatóji 1.27 Pitiai arany ives Apoll ő6 Padain 
óráié ülvén 14 Az Olimpuíi attyok 5 Tifz- 

tibe kapnak;

II Jobb Vers 17 Stor.

$8 T ifz te s  Aglája, ének fzeretö kedves 100 
Eufrozina, vérieken kapó T álja , 73 Fö Iften 
fzületétt leányi látván 80 Imez kar ugratásra 
fzökdöso S, Énekemet most 126 Haligafsátok. 
S3 Mivel Azopikust Lídiának erén 70 Rétfzer 
hányatott dalom dicsérvén 101 Jödögelek: 
mivel az Minya vára OlimpuR győző 10.0 Ke- 
gyelmetekbül. az fzenés fal házába 56 Perze- 
fonéríak indulj keho , 81 Apának űjdon híre
ket vivén 4 27 Valamint Kleodámra találsz, 
64 Gyerékérül így befzelj: magának 100 Ko- 
romni fzín haját,az Alfus öblénél 22 Leg né- 
mefebb viadalnak 22 Szárnyaival kofzörúzta.

*3 ·.· 15,5g;
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L Ρ I Τ Η  I A I D A L ;
Ε TN AI HIERO K lR iLV ;

I Jobb Vers 12 Sor.

39 0  Apollnak arany eitarája, 7 És ivolyás 
hajú 30 Múzsák fzerelmes eizköze. 78 Rád Iza- 
porán lehet ugrani, kezdete vigság: 62 Han
gos jelre vidám kántor is éneköl: 87 Mikor 
kar vezető éneket indítfz 97 Gyönge pöngetés 
között előre játfzván 80 Kioltafz éles orrú 
menykövet 10 Örök tüzébúL 102 Altatod ko
ronás királyát gyors fzárnya ki oldván 3 Az 
madaraknak 27 Juppiter istápja fölött,

• : [ í
I Bal Vers 12 Son

30 A z  sast : erégetfz horog órru 7 Barna 
fejére kék 30 Szóm héjat e'defen csukó 78 Vas
tag homály ködöt, és aluváfakorában 62 Izzó 
háta piheg fáradozásnál 87 Lövelléfidet hord
ván az egekből. 97 Sött az élesük dzsidát le 
tette Márs is 80 Szivébe tellyesült kegyét da
lon 10 Vigan mutatja. 102 Az általmarkolha- 
tóságig öves kari Múzsák, 3 És az Apollnak 
27 Eízi nyila vad ördögöt is

I Álló Vers í j  Sof.

56 H ajtoga t . az kiket Juppiter 13 Nem fze* 
ré t, az Pieri 128 Szót hallván bámulnak 74 
Mindenütt az sós. v íz i, földi lölkök: Ó3 Vala
mint ki mély tatárba fekfzik, 13 Amaz illeni 
fzáz fős 41 Párt ütő T ifus, kit hajdan 64 Hi- 
refebb odúja Cílicának 42 Tartogatott: penig- 
len most 07  Öves bab mofogatta fziklás kuma 
partja; 20 Mint Szicília nyomják 32  Tátos 
melyét: nagy égnek 26 Ofzlopa, hó jeges Et

na
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ha hegy, 27 Ki kerék efztendőtfzaká 22 Hó 
lievelo, zabolázza: 2 Kinek az bika nyelde- 
kelöje Leg dühöfebb tüzet Szikrázta kút oká- 
dozó: Öntözi füstnek' eget haladó tüzes árját 
Happal fok folyamat: löv haragos-vörös Szik
lát éjjeken hév fufztorogáfsal Az magas vizek 
öblében az rohant láng. Vukánnak ez barom ja 
rötténö Örvényt böfögvén Nézele'sre ugyan 
csudás képe: borzadoz által Mentiben 4 az ki 
Ifzönyú mese fzóra talál  ̂ 2 Hogyan Ót kötö
zök Etirtánák Füst leveles feje, Alapja közt: 
ád horgasuk Háta görince mögét gyakogatja 
füréfz ágy. Add, ó Jüppiíer add, telsém hogy 
én neked; Ki éz föld tetémékeny kaponyáján 
Ülfz igazgató: hafonlatoS nevében Az állatója 
fényre Hozta városát Hegyek tövében: Az Pi- 
tós fzaladás ütánn meg kiáltja kiáltó Ezt Hie- 
fóruk Szekerével határra jutott 2 Féhyefen . az 
Vitorlákat ha Szélnek éréfzti hajós 4 Első bol
dogsága 4 Kezdőiért kívánt fdelek hogyha fuv- 
hak í Hillétóén is réniériylí^ vifzfza Jövetelbe 
leénd még Boldogabb .· imillyen okkal Muto
gatnak árrá léti dolgók< Hogy kofzoriik < lo
vak fogják Ezütánh cukor iz\ ízavú lakozáfsal 
Eompásítani . kérlek Liciábaü 4 és Delüsban 
Kafztali kúton uralkodó Parináfzi Apollo fo
gadj Ez deli várofi néppeL 3 . Mivel iítenek 
ember erőnek Nyújtnák iparkodást: Te bölcse- 
Séged, és érőd 4 És gyönyörű fzavad Ő fzüle- 
iriényeik - én most Szívembúl akarok bajnoki 
férfiat Magafztalni 4 reményiem , rezes heg
gyel Nyilamat talán htjába nem lövellem : Te
nyérrel hajtom el tovább 4 előz Vetélkedőket. 
Vajha töltse üdő fzökrényét arannyal ifzákban 
Boldog ügyevei, Beteg ágyáit űzze tovább. 
Í5 Bizonyára efzében hozándja , Melly hadi 
harcokat Személyefen vifelt , miket Türt4mi- 
flemú, nevet értenek ifteni kegybülj Olly kincs
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tárba Görög nem kaporíthatott. Filoktétesi 
tartáísal ugyan rnoít Táborát le rajzolá. Vi
téz barátja Akarta ellen ötét ápolá. Imígy be- 
fzélik , Hogy, midőn febe gyötrené, föl ke
resni jöve'nek Lemni fzigetbe Magas ég fzü- 
lete'tü fiák 3 Nyíl vifelo Peásnak liát , Dúlta 
ki föl Priamus Termés kő bástyázta Városát, 
végzé Görögök mukáit , Noha febje hártja 
vonta még csak : De az ég akaratja. Ilién 
úgy segélje minden Üdéjében az királyt, a- 
kármi Kölleni fog, madár téjjel Tatarázza . o 
Mázsa, 0 Dínomenesne'1 Kedvezz énökeirnnek, 
Szekerével hordta bérét. Apja fiával örül , 
ha győz. Etinás ezutánni Király Köllemes éne
ket halljon. 4 Kinek égben eredt fzabad orfzág 
Rendivel alkotá Hie'ro Etna városát Hillidikus- 
nak Írása fzerént . akarának Pamfii, Hérakli- 
dák Tajgyetus halmai Alatt sátorozó Dóresi 
véri Mindörökkön Egyimus fzabása mellett 
Maradni. Pindufon le fzállanak , Nyerék A- 
mikiát, Hó fzinű paripán ülő Tindridáknak 
harangos Földii lőnek , Keleve'zbe virágzik hí
rek. 4 Vigye végire Iuppiter isten: Szünte
len Amena Ivó Királyi népinek Iulson imez 
kegyelem, hogy ítéljenek embert Érdemként 
igazán , tőled erőt Király Vehefsen gyerekét 
oktatni, népét Vénkorán vezetni békese'g po
hárhoz. Lapos kezekkel áldlak iftenem, íe- 
lentsdfze , Fe'nix Hogy magát nyugalommal 
otthonn Tirénus hadával Kűmai velzte , Az 
hajói bukása utánn 4  Tartsa : sörény hajóid 
tevén Kárt Szirakúzi vezér , GyŐzettettek tűr
jék : Tengeren fzéllyel veregetted ifjú Kato
náit , hányta rab Görögség Kalodáit . el ér
tem Szálamisban háladását Atenának érdemül: 
dicsérem Sparta hadát Citéronnál, Medus eb
be fzalafztatik horgas ivével: Partjánál Hime- 
rának Fiaidra énekem jut Dínomenes , mine-

D müt
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müt fzerct Ieles érdem erójök utánn , Győz* 
tenek ütközetekben. 5 Ha fokát rövidebbre 
foglalván Fogfz ki befzéleni: Nemhallalz olly 
nagy emberi Mondogaláft. mivel az kofa fzó- 
fzaporítás Győz fárafztni sörény fzömfüles 
ember éfzt. Titokban fzive rol’z várofiaknak 
Kágatik bárátnak az jován leg inkább. Kerül
jön útba fzánkodó , ezer Irigy .fzerelmesb. 
Tifztben hátra ne haggy , királyságaidban i- 
gaz légy , Nem tud hazudni Szavadat kala
páljad ülőn. 5 Ha akármi picinyt cseleked
té l, Nagyra böcsültetik. Sokaknak az remé
nye vagy: Erre , meg arra leénd hiteles bi
zonyító. FÖlséges vifelet állhatatos legyen, 
Csak egy máknit ha kíváníz örök hírű Halio- 
m áít, nagyon ne fáradozz tüfzüdben: Kormá
nyos éfzlzel hofzfzatán erefzfz Szeles vitor
lát. Meg ne csaljanak ó barátom fatolt nye
reségek. Mert egyedül holt Fejedelmi legé
nyre ta lá l j  Itt igazán dicsérvén az hír, Éle
ti rendre mutat Szólók, költők által. Cseibe 
nem fzállhat krezi nyájas erkölcs. Ziíah rit
ka foggal ült bikában Tüzelő Falarisra Min
denütt okádni méltó : Nem is énekölnek ö fe
lőle Köllemetes dorombjoknál, Ha leányok 
iátfzira keltenek otthonn. Jó ízerencse leg 
első Kis ajándok: hírbe lenni Második: az ki
re ketteje Ju ta , az valamennyi fölött Éltire 
fő kofzorut nyert.

A ío yrcg  XX. \ 7 5 S .
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I S M É T  H I E R O  K I R Á L Y *

TT. KOVACH PÁL RUPERT Bécsi Univer- 
fzitásbe'li Teológyiai Doktor, volt Győri 
Akadémikus Egyház Törvényi Profeiz- 
fzor Urnák, az Magyar Példa, és köz
mondások 1794, az Egyház Törvény mo- 
ftani Magyar fzerzöjenek , kedves Ma
gyar Sógoromnak.

I J o li  Vers IJ Sor.

26 N é k ed  o vasba gyönyörködő 6 Legényt, 
lovat 65 Leg fzerencse'sebben ápoló 6/ Rop
pant fzirakázai bástya , csatázó 20 Marsnak 
temploma, hozván 79 Ez földön ropopó négy
be fogott fzekeres 64  Hires énekemet jövök 
édes hazám 89 Tebám fziilöttem földirüí: te 
benned 82 Az fzekerezve előzni tudós Hieró 
Király j 7 Igen melzizire el tündöklő 15 Ko* 
Izórákkal haboskás 72 Fürökkel Jelelő Djá- 
na helyét 65  Meg kofzorúzta ; kinek fegedel- 
mi kegyén 25 Zablázva vad csikót 8 Cifra 
búbba gyömöz. ^

I Bal Vers 15 Sor.

26 N yilaiban teli Kedve tölt 6 Szűz öblein, 
55 Küfzködési Merkuros biró 07 Ragyagó fze- 
rifzámmal elejbe jövének, 20  Még tükrös fze- 
kerében 79 Föl kantározván meg zabolázta 
firis 54  Paripáit imádva fzigonnyal erős 39 
Hatalmas ifiénél. Vidéki férfi 82 Kérve csinál 
erkölcsös ajándoki éneket, 57 Szavattyuft.ider 
genbélinek. 15 Cipri vers ízerezŐkne*k 73 U* 
gyan zöngenek órátalanúl 65 Énekeik.Qm'tr
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rás fejedelmök eránt , 25 Szivébe kedveié 8 
Arany hajas Apoll

I Álló Vers 14 Sor.

49 Szkófiomos papodat Venus afzfzony. 35  
Hifzen erre jó barátok 9 Érdemért vifzont 
43  Ajánló kegye nóditgat. 45  Híredért o Dí- 
nomenesfi 29Házod elottZefiri 68 Lokri fzűzek 
iátfznak hatalmad alatt hadi 71 Fegyvered élibűl 
bátran élvén. 23 Mondják, ifteni végezet, 31 
Gyors keréken Ixion 83 Forog , hengereg 
untig , az emberi Torsnak ezent 28 Mondja: 
jől tevőinek 75 El vefzi jó cseleködetét ? vi- 
fzontag 6ö Költsön ajándék jufson elzében. 
2 Leg bizonyosb dologot tanúit. Mivel ke
gyes Illenek között madár tejes Eleségre ju
to tt, uradalma Tokáig Nem tartott, eTze vefz- 
tén Az mikoron Iunót nős Tzerelemre fogá, 
Iupiternek öröm felesége ki volt. Bolzontatáfi 
csintalan meréfzség Kárban hozá . különös 
nyavalyákkal erölködék Legottan, valam int 
érdeme. liftezek pediglen két Hibás vétkei, 
hogy meg nyomorult: M in t, hogy előre me
nő , ki menyégi csudás Levét világival Ra- 
vaTzúl föl adá: 2 Mint Iupiter palotáiban O- 
rozkodó Bűnre Tzorgalmaztatá felét. Vala
mint hogy is illet örökkön akárkit Magát tar
tani, környül Nézzen é lő t, bátrát . az zabo
látlan efze Ki bomolhatatlan gonofz ártalomot 
Csomóza néki . hályogos fzömével Birka fejér 
fölös égre tek in t: Iupiter keze Csinálá, kiben 
el bámula. Feketére borulván Tüzes meny
kövek között négy kölüs Hengeregö kereket 
csitipattosan ejt vaklandos Ixion Keze , lába 
«lőtt. 2 Térdre üté, el esésbe fonyódik Csi- 
gavontakép kerékben Oldhatatlanul, Eső. közt 
izémé láttára , Mintha békáznék, fiat ellőtt
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Néki, igen kevélyet , Sern az ember előtt 
nem valla becsületet, Élete lines az égnek 
fzabása Módján, jó nevelője kit Híva ló em
bernek . az Maganézi csikós kacolái Peláíl 
mezon Adtának csudás hadat, Termete épen 
anyai volt alolrul, Epen atyai volt termete 
feliül. 3 Mindeneket kegyes iftenünk Tökell, 
reményld. Mondom , menünk , "ki mint sö- 
tény Sasot útban el é r , mint tengeri difznót 
M eggyőz?, hegyke halandót Földig alázni, 
Izegényt égig emelni fzokott. Büfzke mara- 
kodáíi befzéd , fzidalom Maradjanak magok
nak , illik hozzám. Mert noha mefzfze va- 
lék , de azért oda láthaték, Hogy az többnire 
rut fzitkokat Szerető Arkilokus Szegénységi
ben hízott fenekép Szórt dühös átokain. fza- 
poritni tüizüt Javunk, ha bölcseség Vele kéz
re kerül. 3 Ezt tehetőd te csak ó király Két
ség kivül Böv kezű fzived fzerént, ura Kövi 
méfzfzel erős kofzorús falaidnak , Számosb 
embereidnek. Más , Görög árkaiban , fenki 
se mondja, vala Nagy atyákra tekintve böc- 
sületesebb , Vagy értekére gazdagabb : kü- 
lömben Az nyavalyás efze nyer dufla záfzpa 
gyökérbe réfzt. De már többeket hallj: föl me
gyek Hierónak arannyal Virágos cifra gállyáira 
moll. Róla fzavam. fiatal karaidra meréfz Had 
álla, meg fu to tt: Nőve nöttön hired, 5  Vélem, 
azért röpös az lovagok , mint Gyalogok kö
zött , ha harcolfz : Vén tanácsaid Lapácos me
zejét adják Mindenes dicséreteidre. Tőlem 
ezerfzer üdvöz Légy . valamint az Féniciai 
marha megy Énekem fzóke tengernek hátán. 
Hangzó Éoli húromon Kafztor irta versemet 
Ha javallod, hetes fzava nyers citarámnak e- 
redj , El fogadd kegyelmefen. Bölcs tudo
mány magadat el int magadra. Szép majom 
ékes gyermeki játék. 4 Boldog ugyan Rada- 

D 3 m ant,
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m ant, βΓze Virágiban Ártalom kívül gyümölc
sözik; Nem is Űz örömére csalárdos ürügyöt 
Belső fzüve fzögében : Miilyeneket koholok 
fzüntele.n az fusogók Vinnyéjibe , rókák far
kaihoz Szörfzálnira egyaránt! , patvaroknak 
TVIind két félre ken'ilhetetlen vefzedelmöket 
Hozó melteri . hát az nyerés ? De ugyan mire 
vágynak ? Kötél ufztakor az mély tengeri 
Fáradozásba merülhetetlen vágyókén, Vala
mint tölgy héja sós Habok háta fölött. 4  
Hogy ravafz udvariak fzava Foganatosabb 
Lenne jó barát előtt? nem az. De ki minde- 
nike'nek hízelkedik , álnok Csávát zurni za
varni, Nem vagyok olly méréfz. regi barátot 
igen Szeretek: de az ellenségnek erős Farkas 
ízabásu foggal állok ellent , Lába nyomán , 
akar erre, vagy arra megy, üldözöm. Akár- 
melly uraságban derék Ember az egyenes ny
elv : Királyságba: mikorban zilaiNép: mikor 
az nagy urak feiedelmi urak. Az égnek el
lene Tusakodni se jó , 4 Néha ugyan hagyo
mányait helyben Hagyogatja : néha másnak 
Ád dicséretet. Irigynek foha fém tetfzik. Máz
sa ferpenyője kit ugrat, Szív közepére tőrrel 
Üt előbb hét rétű fájdalomos febet, Álnok e- 
fzében hogy fém dagáfztván Bofzfzus gondo
latit vigye Ve'ghöz , hafzon , ha vállra vett 
Kis iármot arányos {ügetve vifeldegelek. Öfz- 
tön ellen rúgnia KeTz vefzedelmek oka . re
ményi) fzerencsét Tetfzeni jóknak, társaid az 
jók,

ΧΙαξ$ίνν í. 1929,

III.
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U T Ó L S Z O R  H I E R O  K I R Í L Y .

TT. KALMÁR GYÖRGY Bécsi Univerfzí- 
tásbéli D oktor, Győr Vároti Orvos Ur
nák , az Cornelius Celsus moítani módra 
alkalmaztató Fordítójának , Üdvöfsége* 
Barátomnak.

I Jobb Vers 13 Sor.

51 K i r ó  , F ilirá n a k  az fia , 101 H ly e itek e t  
ha fzabad k i b o csá ta n o d  em beri n y e lv e m , 13 
M it k ö zö s  én ek  ó h a j t ,  25 Bár c sa k  é ln e  m ái 
n a p ,  10 Királya v ö lg y n e k  1 4 P e l iá b á n ,  hatal
m as 24 M e n y é g i Száturni 12 M a g o z a t , v ad  
állat 37 U g y a n  ; ám  de k e g y e lm e it  ad ta  25 
N ek ü n k  E sk u lap iu s g  F ö l n e v e l t é k o r , 76  Or
v o s  Izerétül fá jd a lom ok  fu tának , 52 B ajn ok i 
módra törött v a la m en n y ire .

I Bal Vers 13 Sor.

51 K i ,  minek előtte az lovag 101 Flégyi leá
nya világra hozott Polucína íegéddel, 13 Az 
beteg ágyban helyét 28 Plútó háziban leié, 
10 Diána nyilát Ϊ 4  Igazítja' Apollo, 24  Ha
ragja luppiter 12 Fiainak ingyen 37 Soha sem 
maradott . az Apollót 25 Új holdos éfzfzel Ő 
9 Farba rúgta, más 76 Nos ágyot érént, fém
mű az attja nem tud , 52 Hogy bajufzatlan 
Apoll ásítozott ■

I Aüó Ver* 15 Sor.

I 03 E g y ü tt . midőn titokba tartva röjtené, 
105 Nem akarta várni, méglen el jönne me· 
nyaízönyi 42  Afztala , és menyegzői 6 Sok é- 
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nekle's, 62 Szoktak mint egy üdos fzüzi leány 
karok 23 Est hajnalkori csintalan 52 Dalokat 
dalolni vígan. 8 De beléje fzeret 35 Vidéki 
más fzemélyben , 19 Sok illyen beteg volt. 
58 Pofzáta, rilh az emberek közt, 48 Az ki 
hazájában maga népeit 18 Meg veti, másra 
néz. 1 Korcsosító, ,50 Kereskedik, de mit ta
lál ? 2 Imillyen nyomorúságaid Voltának ó te 
récédbe kevély Koronicska kis afzfzony ! 
Mert helyet Arkadinak Adnod illetlen vala. 
Apollo látja, Mivel az meg ölött fzent Ihok 
Pitó helyén Loxiai templom Fejedelme fza- 
golja, tanácsol, Gyanúsága egyenes , Minde
nes tudós. Hazugul ne kísértsd . Ót sem az 
ég; fém em ber, Semmi tanács, se dolog csa
logatja meg. 2 Akkor Isifz Elatus fiban Efz- 
re vevén jövevény fzerelemt, iítentelen alkut 
Lácereába siet Mély dühöt tajtékozó Diána 
húga/V ala lakhelye fzüznek Bebiai partokon. 
Egy fekete angyal , Ki fzegényt csalogatta 
gonofzra , Bofzontgatá . elég Szomízéd része
sült , Mert mint nagy erdőt néki rohant fzik- 
rácska Sörcögtetve hozott hegyen hammuban. 
2 De az leányt mikorban az fa afztagon Ro- 
kony ága fekteté, ragyog fénye karikakép Az 
fzikra fzórta Vulkánnak ,Apollo Szól: El nem 
fzenyvedem azt, hogy meg eméfzfze tűz Ön
nön nemzetemet pokol Nyavalyás halállal an- 
nya Ki befzéllhetetlen Fefzével . igy befzél- 
lett. Leg első nyomában Ölelve gyermekét 
ragadta Az dögibül, ketté ofzol aíztaga. El 
vifzi Magnezi Centaurnak , Tanítsa , orvos 
hogy legyen. 3 Azokat tehá t, ha jöttének , 
Nőtt akar önkényén tályog belső nyavalyák- 
tú l , Vagy febesíti tagat Fény rezes Marsnak 
vasa, Vagy kofziklával, Vagy nyári sütéfsel, 
Vagy télnek hidegivei Ki bomoljon az test , 
Szabadítani rendibe ke'fz v o l t : Kit el bübájo-

lo tt ,
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lőtt , Kit megint itat , Ezt kantairrel tag
jait el borítván , Köppölözéfsel amazt gyó- 
gyítgatá. 3 Nyereségnek bölcs is meg 
hajol, Tündöklik hogyha kezében arany , 
jutalomra tekintvén Tántorog , holtat akar 
Vifzfza hozni éltire. Tahát kezével Iupiter 
lövi mind az Kettőnek oldalát, Ragadá me
lyének Lélegzeti rendi folyását. Az ego meny 
köve Gyors halált hozott. Kérj Iftenektiil 
köllemetes fzerencsét , Tudjad , hogy orrod 
előtt vagyon emberi 3 Tulajdonod . te halha
tatlan életet Ne óhajts, hanem tanulj kelen
dő remeki tudást. Bár csak az Ő odújában 
Lehetne még Kiró életiben, bár csak is haj
lana Édes versemen , én reá Bizonyomra 
mondom, hoznám, Vagy hogy ő maga hév 
Betegnek orvosdlást Szerezzen , vagy hogy 
más Latónafit, vagy édes öccsét Küldje : bi
zony inajd lőni tengeren Vágna barázda
ként Utat orra Hajómnak, érne Etnai 4  Are- 
tuza kútának kegyes Fő Szirakúza királyá
hoz , nem irigy , vendégnek Attja , csudái ja 
barát. Az kinek duflás kegyet Feléje men
ve n , Az aranyhoz hasonló Erőtlen ágy ha
gyást Pithiai verset Hozván, mivel az Fere- 
níkus Nyert Cirrai koízorút : Vélem, meny- 
nyei Szép csillagoknál í’zebb örömére jönnék. 
Által ha ufz tengert evezett hajóm. 4 Foga- 
dáfsal íme kedvezek Az leg tifztöletsb nagy 
anyának, Pánnakis, azkit Ünnepöl estve leány 
Pitvarom vidékiben. Ha énekömnek Hierő ve
lejébe Lehet tekintened, Ama régiékbül Tudod, 
hogy dufla Kárba tafzitnak Egy hafznöt isié
nek. El se tűrhetik Őket sörényen balgata
gok, de józan Emberek az csömögét vetik el
lenek. 4  Ügetve az fzerencse jár utánnatok; 
Kalauzra , és királyra sárkány ízöme föl e- 
melt , Ember ha tőle jó gonddal Vifeítetik, 

D 5 Hogy



5S III. PITHIA I DAL.

Hogy minden nyavalyát óvjon az e litünk. 
Meg cáíóltatik Éakus F ia , kadmus által , az 
kik Valamennyieket Haladtának világon. A- 
rany fej burítós Hegyekben , hét kapus Te- 
bában Énekelő Múzsákban őrültének Nagy 
fzemes Harmoni Ve.tekorban, Amaznak az 
Tetis fele. 5 Vendégi valának istenek : Vert 
aranyos fzékekben ülő Száturnufi nemzet Lát
tatik afztalinál : Tőle nyernek jegyruhát. De 
Iuppiternek Kegye el vefzi régi Bajaikat, ál- 
laták Sziveiket helyre. De emennek utóbbi 
üdóben Három leányai Vígaságira Keserű ü- 
römmel jöttének . az Tióna Mindazonáltal ü- 
gyét vefzi Iuppíter. 5 Amannak pediglen az 
fia, Az kit az halhatatlan Tetis el fzúle Ftíai 
várban , Fájdalomot fzerezett Lölke vefztett 
háborún Az Dánidáknak, Tetemét mikor az 
tűz Eméfzti. ki az igazt Az eí'zébe tartja: 
Mit akarnak az illenek adni, Vifelje . az fze- 
lek Zugnak fok felül. Embernek az kincs 
nem maradott fokáig. Engem ha fok teheröl
ve követni fog : 5 Kicsiny kisekkel, az na
gyokkal én nagy is Lefzek . ollyatén közép 
ízerencsét fogok efzefen Módja fzerént böc- 
sulettel Böcsűíeni. Iften nékem ha fog kinc
seket adnia , Föl hág nagyra dicséretem, Ö- 
rökös leénd , reményiem. Tudom , hogy mi- 
nemű Dicséret énekökkel Tudós mederektől 
Világnak az csudái, Nefztor, Líkusi Szatpé- 
don ma is emberek. Verfsel együtt fokú Él 
az erkölcs. Szerezni ezt igen nehéz.
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IV. Ρ I Τ  Η I A I D A L
ARC E ZI L A U S CIRE ΝΑΙ  KI RÁLY.

FÖ Tifztöletú BALOGH SÁNDOR, Apátur, 
Győri Kánonok, Pápai Öspörös, Sz. Szé
ki Biró, Filozófiai D oktor, Ö reg, Ifiu 
Szemináriomi Másodízori Rektor , volt 
Gyimnáziomi , moll Teologyiai Direktor 
Urnák , Magyar Tudós Társaság Tagjá
nak, Szótár Szerzőjének, kegyelmes Ba-" 
rátomnak.

állj kegyes barátnak S8 Előtte Múzsám az vi
téz Ciréna 84 Fejedelme e lő tt, hogy az ün
nepi napjaiban 6 o Arceziláfsal tifztet Ápolt
nak 31 Adj , magafztalj Delfusi 17 Gyozö- 
delmet . hajdan 06 H ol, Apoll is helyben 
állott, 20 Iuppiternek arany fás 43 Porofz- 
lói mellet ülő 15 Pithiai pap afzfzony 59 Józ- 
solta: Battus fogja gyümölcsöző Líbiát 
jobbra hozni ^ ' 33  Szigetét el-hagyja , épít 74 
Föld fejér tölgyén fzekerezni váróit:

120 T 'é ra i fzent fzavait Medeának el érti', 
rajta épen 88 Telik tizenhét nemzet ág fzü- 
lésén : 84  Valamint ki találta Etás fejedelmi 
vitéz 60 Halhatatlan fzép kolkusi lánya- 
31 Szóla így fél ifteni 17 Leg vitézb lá
zon 3 6  Evezőinek pediglen: 20 Halljátokfza 
nagy Isten, 43 Vitéz emberek fiai 15 Szava
mat : mondom, imez 59 Víz móllá földbül v i
rosi tos gyökér 29 Mint Epafus leánya 33

I Bal Vers 14  Sor.



Gyökeret vér embereknek 74 Iuppiter Ham
mon. fövenyében hajdan.

I Álló Vers 13 Sor.

62 K is  Delfíni nevű fzárnyas hajók helyett 
20 Lefz gyors kanca cserélő, 23  Szíjt fog 
vennie dalguzsért, 99 Igazgatnia gyors fakó, 
vasas kólyát. 45 Ez jövendölés mutat a rra , 
92 Lefzen annya Te'ra roppant várasoknak: 
46 Az Tritonis tava torkolatján 55 Egykor or
rárúi hajójának 95 Le menő Eufémus hogyan 
tudhatta ajándék 24  Gyanánt darab földet 57 
Adó iften emberi képtíil : 75 Nem csaíatik, 
Iupiter atyánk fzerencse 54 Dörögéfsel egek
ből menydörögött, 2 Réz vas macska fza- 
kállt, gyors Argos hajó ,zablát hajóra Mikor 
tekernem, véletlen feléjek Közelítvén . de mi- 
nekutánna tanácsom után Ki vontuk, és már 
annak előtte Kétfzer hat napig vivők Pufzta 
földnek hátán Tengerbül tengri fánkat : Ak
kor végtire hozzánk lővén az magán járt is
ten Kies emberi képet Magára vonván kezdi 
barátosan Vig kofzöhtési módra Szavait, ven
déget az mint Jó barátok vig vacsorára hív
nak. 2 Mindazonáltal / az édes hazába való 
menés maradni Gátolta őket . nézheté belő
lünk , Hogy Retünk , valla tehát , hogy az 
halhatatlan· Föld verte Neptun nékie attja, 
Euripilus Ö . ragad Jobb kezével ottan Vig a- 
jándokúl göröngyöt , Eufémusnak ajánla. 0 - 
römmel fogadá : tüftént Az partra ugordván 
Kezet barátok fogtak , el is vefzi Az fzerenc- 
se göröngyöt. Az hajóbul azt pediglen Hal
lom , hogy tengerbe merült , az esti 2 Gőzös 
tengeri sós nedve meg ofzlatá. Meg hagytam 
muka mentő Szolgálóknak. , hogy örzenék. 
Bolyókás efzök abban feledékeny volt. Most

imez
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imez fzigetben előtte Üdéjének ofzla teres Lí
biának Halhatatlan maga . mert ha Ötét Eu- 
femus király , Pofzídaon Fia, kit Ticius· Euró
pa leánya fzülött volt Cefiz patak partja Körül 
régiben, az fzentölött Ténarimély fekete po
kol toroknál Ki hagyítná haza jövevényi ko
rán : 3 Nemzetségetek negyedik fzületésekor 
foglalná Vérsége ez böv tartománynak hofz- 
fzát Ama bajnoki Dánaufokkal. imillyen üdon 
Föl verekednek Lácedemonbul, Argus öblé- 
bül, Micen Városábul . im moít Pediglen je
les ^vidéki Afzfzonykákra találand, Imádván 
kik az úr iftent Imezen fzigetünkbül Nemz- 
jék az ordas mrzzei földes ű r t : Ezt ugyan 
hajdanában Az aranytűi gazdag házban Józ- 
soló fzóval meg is intiFébus, SMennjen előbb 
beljebb az Pithia templomába, Nilhoz Hajó
kon oíztán népeket vezefsen Iupiternek zsí
ros kápolnája felé. Rendrül rendre , imezt 
mondta Medéa : Halgatáfsal állanak Mély el 
ámulásban Hallgatván az vitézek Józsolási 
fzavára. Polimnefzt fzerencsés fia, Pitiási pap 
afzfzony Tellyes befzédben téged igazgatott 
Ön rebegös fzavával: Háromfzor meg köfzönt- 
vén El tökéllt Círéna királynak hirdet, 3 Mi
dőn tuddakozád, illy bokros hangozat Mii
lyen fejtegetésre Isteniül fog adatni jelt. De 
lám ez jelen élő maradék közzül Zöld virá
gozó kikeletként Az nyolcad ága Arcezilás vi
rágzik : Az kit Apollo dicsért Pitóval Gyors 
lovának el futásiban Amaz Amfiktioni bírák 
által . pedig én azt Verfekbe foglalom Ko- 
sofiúl , aranyos gyapjastul. Érte midőn Mi- 
niaiak jövének, Nyertének égadta dicsérete
ket. 4 Kezdete valljon ugyan minemű, hogy 
hajóval útra mentek? Gyémánt fzegekb<*n bíz
tak olly erősen Micsodás vefzedelmek előtt? 
érők égnek "örök Rendéi, Peljás Éolidáktul

VeCs-
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Vefzfzen avagy erőfzakos Vagy ravafz tanácc* 
ski. Leg okosb fejét pediglen Közép köldö- 
ki erdős Anyánál ifzonyű fzózat Veregette: 
ugyan csak Fél csizma lábút izemre nagyon 
Vegyen., Az magas hegy tetőkről Ha mikor 
le fzállna síkos Földiben Jolit nemzeti váro
sának , 4  Légyen akár jövevény , akar ott 
fzületett. de műit üdővelUgyan csak el jött •gy 
duílás geféllyes Rettenetes bajnok : az Ő du- 
fla öltözete Ékesíti : kihez Magnezi népek 
Szoktanak , tángyérosan Álla köpcös tehén 
Párduc fubája, vifzfza Verdes zápor esőket: 
Csomós fürtit üstökének Le se vágta borot
v a , Az Párduc hátát verdesi . bátor ön Szí
ve megy próba kőre , Neki m ent, meg álla 
bátran Az piarcon fok feregek tolyongván. 
4 Reá, hogy ki legyen, lenki lém ösmere. 
Tifzt tudós imigyen fzól : Ez talán csak A- 
pollo leíz i Venusnak bizony nem réz kocsis 
barátja. Mondaték, Ifímediának Fiai meg hol
tak böv Naxus fzigetben, Büféké király Efial-· 
tes , Otus. Tíciuft is az Diánának, Győzhe
tetlen puzdrábul valamint ki ragadta, Egy 
pontba nyilai Hanyatt homlok halálban do- 
bák. Itten ugyan valaki tanuljon oliyas Do
logokra tekinteni, kik lehetők. &. így  inté
zek magokat trufa fzófía fzókba váltogatták. 
Azomba gyorsan fényes hintájában Öfzvére- 
ken épen rajtok ütött hetest Pélias . ottan 
röttene látván Rajta rideg ösméretes Csizma 
fzárát csak jobb Lába körül . mindazáltal Fé
lelmét lehetőkép Titokban nyögi, nyomvalzt- 
ja , Szólítja: o vendég Hová való vagy? mii
lyen hazád vagyon ? M ondd, kicsodák fzü- 
léid? Igazán nekem feleigei s , Rút hazugság
gal magadat ne rútitsd. $ Ennek ugyan ma
ga biztában felel engedelmes arccal llly mó
dra i mondom, kiró oskoláját Hagytam el . az

bar-



barlangjábul vifzfza jövök Szép Kariklótul , 
vén Filirátul : Engem hol leányaid Centaur 
neveltek. Hufz efztendot pediglen Nálok tölt
ve se rofzfzat Követvén, se bal fzót ejtvén 
Haza vifzíza fiettem Kedvelt atyámnak régeni 
birtokát Vifzfza foglalni, bírják Ravafzul, kit 
Éolusra Iuppiter régen, s gyerekére bízott. 
6 Mert azt hallom, hogy azt balgatag éfz u- 
tán Az törvényfzegi Peljás Indulván ragadá 
erőn Igaz birtokos édes fzüleinktúl el : Az 
kik engenjet , valamint az Napi fényt tekin
tem , az kevély királynak Félve hamis, ra- 
vafz alkujátul, Mintha holló fzín halott dö
göt Helyeztetnének az házba nagy afzfzonyi 
jajjal , Orozva küldének Ki bársonyba takar
ván sötét Ejtfzaki utakon . adatám Szaturni 
Keirónak, hogy az nevelett , köfzönöm. 6 
Eí'zre vevétek ugyan velejét imez én fzavam- 
nak . immár Házomra nyílván utasítsatok mólt 
Szivetekbe nemesb hazabéli baráti lovag Szü
léimnek . imitt termetes Ezon Gyermeke va
gyok, nem jövék Én vidéki földre. Iazon- 
nak Centaúrus Hívott engemet. igy Tzólt. Be 
memvén reája ösmért Szómé édes apának.! Vak- 
los fzömébül könyvei hullanak : Mondhatat- 
lan örömmel Mivel ö fzivébe tellyes Emberek 
lángját gyerekébe látván. 6 Ézonnak mind 
két testvérei el jövének hozzá Hírére ennek: 
Féreus közelről Oda hagyva az Híperi háta
kat, Amitaon Pedig Mefzfzánbúl: el jőve tü- 
ítént Admetus , Melampus is Jó fzerencse 
áldáít Kívánván atyafioknak. Barátságos i- 
gékkel lázon vig ebéd közben Fogadá , ada 
nékik Vendéghöz illő drága ajándokot, Min
denes vígaságban Öt egéfz nap éjtfzakákig 
Múlatá virgonc ifiúan öccseit. 6 De immár ha
todik napban elő vevén Dolgát , gyomrosar* 
Űzvén Attya véreivel közli. Igaziák . föl u-
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gordottanak az bársony Székeikbíil . és Peliás- 
nak Palotáit érve Izemre bé fietvén Helybe 
meg állnak . ezent azomban Eizre véve izép 
haját fonyó Tírusnak fia elejökbe megyen . 
de kegyelmes Bei'zédnek hangzatját El intéz
ve lázon veti Talp köveit bócsös eízebéli fzók- 
nak: Szikla verte Pofzídoni fzülte fiú, 7 Sok
kal ugyan hamarább hajol emberi elme, hogy 
dicsérjen Igaztalanság által űzni kincset , 
Mint igazán, de utóbb nem örökösülnek azok. 
Gyűjteni nékem, néked utóbbi Kincseket tör
vényeién Illik ; ezt magadtul Tudod : egy- 
hasúk valának Bátor Szalmoneufsal Kreteus : 
harmad Ízbe minket Nemezének , azolta Lát
juk Világos fényedet óh arany Nap . nem a- 
datta Párka Ha mi bofzfzuság találta Az ro
konságot , legyen hogy fzemérmes. 7 Réz
derekat közepébe törő fzabolyákkal, és dzsi
dákkal Nem illik hozzánk ofztanunk nagy Ősi 
Birodalmat . azért valamennyi mezőket, ihot, 
Kövér göbölyöket néked örömmel Engedek , 
mit el vevén Az fzüléimtül mólt El élíz pénzt 
gyűjtögetvén. Nem törődöm , hogy házod 
öregbül nagyon 6 tólök: Hanem az fejedelmi 
Is táp , király izék , kit kreteus fia Hajdán i- 
gáza lófo Nemes emberek királya. Ezt kö
zönséges bajokat kerülvén 7 Nékünk viízlza 
megadd, hogy ne talán mi rofz Frisebb dol
got azokból Zurjzavarj . imigyen befzélt. Vu 
fzontag Pelias csöndefzen így í'zólott: ügy le
gyen . de engemet immár Karaim körül nyo- 
morgat éltes aggság. Téged erőd fiatal virá
ga Szinte bátorít . haragjait Poklok ifteneik- 
nek el olthatod . íme parancsol Pokolba Frix 
így : mennj Etáshoz , fzabaditsd lölkiben , 
Gyapjas arany kofi fodrot hofzfza vifzíza, Ki
nek hátán sós vizek habjaibul 8 Moftoha sár
ral élegy kelevézeitül fesölhetött ki. Kiáltja

ízör-
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fzörnyü álom ezt fzememben. De tanácsot adat
nia Kafztali le'tra fokát Hágdofom , hallnék 
bár magyarázóit: Sürgetött, minél előbb Ten
ger útra mennjek. Bajomat te ke'fz akartva 
Vállallyadíza magadra: [királyságodat, ég hal
lja, Neked által adandóm: Szent esküvésnél 
Iuppiter itt legyen, Attja kettonkn k . hely
ben Hagyaték nagy esküvésök. Válnak egy- 
máltúl ugyan. ám de lázon 8 Küldi folyó 
követit , hiresítsenek öizve hívogatván Ha
jóra izálláft mindenütt . azonnal Iupiternek 
az három erős íia , s győzni tudós, Kerék 
Izom héjú Alkumenátúl, Léda afzfzonytul jő
vén Ketten állnak hozzá, Magas üftökös Po
fiadon Vére biztos erővel Pilusbul, Tenarus 
fokbul : Jeles hírbe leg elsők, Eufémus , á r
mány öccse Periklimen. Es az után Apolltul 
Oda méné vers csináló Orfeus, pöngo citará- 
nak attja. 8 Arany bot vií’elö Merkurjus pe
dig Két iker fiakat küld, Virgonc Ékion, É- 
ritus Nevök , leg nehezebbik veízedelmekre. 
El fietve Pangyeos allját Szemök ottan hagyd 
ta . uj csudára méltó , Nyolc fzelcink fejédéld 
m e, attyok Bóreás ruházgatá hámar Mi sö
rény akarattal áz háta piroska röpösve Szárny 
veregeti kalaiíiZetefsel, röpöso két fiát. Felnire 
luppiteres erős fiáknak Valamennyiekében Iú- 
no lehölt Q Argus hajóra való vakaráfzatot: 
annya oldalánál Ne hogy maradjon fenkr re
ize nélkül Az vefzedelmeknek heában heveid 
ve : hanem Ékes halált is rajta fogadjon Tár
saival erkölcsinek Fény ajándokául. -Mi után 
Iolki tájhoz Szép révéfzi virágok JövéneR* 
dicsérte muftrán Valamennyit Iátfon. Mop- 
fzus jövendöl, néz madarakra, fzent Nyíl vei 
teményre , kéízül Hadi rend’hajóra hágni. 
Szinte vas macskák az hajónak orrán q Föl

E te-
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tekerése után vefz arany poharat kezébeJázon 
Farán: hatalmas menynek attja hozzád O fzik- 
rázni fzokott Iupiter folyamodva ízelet Kér 
hamar omló sós habok ellen , Éjtfzakába, nap
palon Tengri boldogokat Nava vilzlza űtazáf- 
sal. Sárii föllegek erre Szerencsés dörogéít 
adtak Rohanának aranytűi Fényes fzikráik 
vig dörögésinek. Lőtt pühenés vitézben Hie- 
delmefen jelébül Iuppiternek . fzól imigyen 
jövendő 9 LátóMoplzus: hajót dalguzson húz
hatok, Biztat mézi reményünk. Sürgették is 
ugyan nagyon Hoporjás kezeikkel pühenés nél
kül Az lapátot . déli 1‘zelekkel Ailzéni torko
lathoz érkezének. Tengeri Neptun imitt te 
néked Templomot rakának íziben. Vala itt 
feketéllő Rác csordája bikáknak , Találtak 
iftentül Csinált köízikla oltárokat. Látni lehet 
vefzedelemet fzemökkel, Könyörögnek hajó- 
jok urának igen, iO Hogy ki kerülni lehefsen 
az öfzve futó, csapó fzikláknak Elözhetetlen 
zurzavarjaságit. Mint eleven ikerek forogá- 
nak idestova Zuggó Izéi hadnál majd febefeb- 
bfen,; Ám ezen fél illeni Argufok hajója Az 
halált m eghozta nékik. Már Fázisban evez
tek : Holott mindenik egy másban Kolikus 
feketéllő Etás falánál vérfzemet onfzola. Szép 
tekerényt kötözvén Szerelemnek annya ineny- 
bül Négy kölüjs kerékre meg oldhatatlan JO 
Hpzta előre neked bajos ember ezen dühös 
madárkát : Bübájoláfos dunnogásra az bölcs 
Aezonnak fia nyere tőle tudákos igét: Hogy 
JVtedeábúl űzzön atyára Tartozó fej hajoláft, 
És fohajtoztatna Szerelem fzivében égőt Meg 
kívánt Görög orfzág Után mézes okvetéfsel· 
Mutatá is haragját Vén attyához . olajt már 
kever, és keni Fájdalom ellen Ötét. Közö- 
iülni fognak édes Házas életben , föl is es-
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kövének. 10 Hogy gyémántos ekét az derekán 
Etás Erősít, ajakokbul Lánge'tó tüzet hortyo- 
gó, Rezes körmöket az csont ugaron váltig 
Vágtatás gyanánt köízörülo Ökörökre vonta 
csak magán igáit. Sürgeti, fzánt egyenes ba
rázdát , DÓlejébe térd kalácsiglan Szegi nap 
ki sütötte köves tar földinek hátát. Mukája 
végén így Belzéllett : nefze nap fzámodat, 
Hogyha királya ezen hajónak űzted, Ronthatat- 
lan leplemet el vihetöd, 11 Sár aranyos pa- 
fzomány kosi gyapjamat . illyetén befzédet 
Tartván Eétás el vetötte sáfrán Színe fósti pa- 
lástyait öltözetével együtt Jázon , egekben 
bízva mukáját Forgató, tüzet fe félt, Kanta 
irt Medéa Szerezött . ekébe fogja Tíz ökrök 
akaratlan Nyakat : sürgeti vas kézzel Vafaé 
öfztöke fulját, Rendölt mukában jár az ero- 
fzakos Férfiú fzinte végig. De fohajtozott 
Eétás Szíve gyötrődvén, noha lát csudákat, 
l i  Társai víg örömökben imez deli férfiúval 
öfzfze Csapók barátos jobb kezekkel őtet Fü
ves hant kofzorúkkal iker fima vákfzemein 
Meg kofzorúzták . nap fia tüftént Az gyapott- 
ra rá mutat , Titkofan Frixusnak Föl akafzta- 
lák fzablyái. Nem gondolta pediglen, Hogy 
ez dolgai végzetnek. Vala röjtve haraíztban : 
Ötven lapátos vaítag hajót halad Szélire, holz- 
fzatára Fene sárkány örizője, Verdesék lání 
cos buzogánnyal agyban, l l  Örfzág útra, va
gyon már üdéjén, megyek Ism ét, sürget az 
óra: Által utat arányozok Sokaknak kalauzul 
ez okofságban. Már ugyan meg ölte csalár
dul Azon ég fzömú, hab hát vifelte sárkányt 
Arcezilás , orozásba Feljás Gyilkosát, akartva 
véle ment Medeát ragadozta . forogtak az Ó- 
ceanómi, Vörös , Lemányos sós Vizek közt 
urok ölte afzfzony Népeinél, viadalt birkozáf-
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sal Gyakorolva imitt dufla köntösökért 12 
Húnyogató fzömeik trufa zálogot álmadoznak . 
ámbár Vidéki földben vette nagy í'zerencséd 
Elejét ez határi napon, vagy is éjji fzakon. 
Itten el oltott Eufemus ága Mind örökkön, 
és tovább Szüntelen virágzott. Az után meg 
házasodván Lácédémoniakkal DücsÖ birtokos 
orfzágbúl Szigetében üdovel Kallifztnak ál
tal kőitek. Apoll mezöt Illeni tilztölettel Lí
biában ád ímivelni Nyerteseknek tiizti ta
nács adásban 12 Sár aranyos feceles Cirenáíi 
király igazgatáfsal. Hallliadfza moftan bölcs 
Edip tanácsát. Ha ki egy terepes csere tölgy
nek az ága bogát Éles baltával vágja egéfzen 
Undokításáiglan: Még is, az gyümölcsét No
ha vefztené örökre, Hafznot nyujtna magá- 
b u l, Ha télkor leg utóbb nála Tüzelünk , ha 
gerenda Lévén erősít más reves ofzlopot, Az 
fejedelmi háznak Egyenes falat fzerezvén Ré
gi állású helye hagyta korban. 12 Legh al- 
kalmatofabb orvofoló te vagy: Péán éltedet 
Őrzi. Meg gyógyítani ieb likat Ha kívánfz, 
puha kézzel közelíts liozzá. Nem nehéz ha
zába zavarni Az alávalóknak is : de helyre is
mét Hirteleniil hogy hozándjad, orfzág Dolga 
közt nehézb remekben all, Ha csak iften elő
re nem áll fejedelmi uraknak Külön fegitsé- 
gül. Te néked maradott fönn imez Tilztö- 
létes kegy . atyai boldogítást Cirenára fze- 
rezz , híveidben erőd. 13 Sött az Homérus 
okos hagyományaibul magadba rágván Imezt 
tökélljea: jó követtel, úgy mond, Nyer a- 
kármi dolog különösben ezerni böcsüt. Víg 
üzenet közt Múzsa is éri Fényesebbüléseit. 
Ösmeré bizonnyal Cirenába Battus háza Igaz 
Démofilusnak Efzét . gyermek előtt gyermek, 
Öregeknek ülésén Ollyan tanácsos, mintha ki
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fzázadot Élne . rofzacska nyelvet Eizonyára 
torkai édes Nyelve : bofzfzúság fzerezöre fzór- 
ni 13 Tözegót el ki tanult, foha jámborokat 
csigára nem vont, Hodára íemmit nem tudott 
halafztni. Alkalmatos óra nekünk rövid orr- 
ra mutat. Azt igen é r t é ü s t ö k é  gombját 
Homlokába fogta meg, Mint inas követte. Ki
ki mondja, tűrhetetlen Orfzág tifztbe tudós
nak Magát kételen hozzája Nem avatni . az 
híres Házát, hazáját hagyta iAtlás oda Künn 
vefzodik . meg oldott Iupiter Titánt i üdovel 
Változás léízen fzeledet vitorla 13 Látván 
fziinni . de Ö édes hazát óhajt Látni, hogy
ha ki feslett Merígyes nyavalyáibul Akarván 
Deliusnak vízinél inni , Mulatozni víg ifiú- 
an, Közepében hebe hóba fok tudósnak Ön 
faragott citarát vifelvén Nyugalom napokba 
pöngetni : Bizonyára fe fenkinek Ó foha kárt 
nem okozván ; Se fenkitül vallván. Befzéll 
Arcezilásnak dalot. Kit minap halhatatlan e- 
re'be látván Ki talála Tebába, ki nálam e- 
vett.

SráAgH (A. 2667.
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UGYAN ARCEZILAUS CIRENAI KIRÁLY.

Tekintetes BALOGH IGNÁC az Fölséges Ki
rályi Helytartó Tanácsnál Fö Regye- 
íztrátor Urnák·, az Királyi Pöcse't, e's Ar- 
kivura Őrzőjének, Tekint. Mofony, e's 
Győr Vár Megye Tábla Birájának, Sze
relmes Élete Párjának , Született Nagy
ságos Liber Báró WALTERSKIRCHÉN 
IUDIT kis Afzfzonynak, Egyeten leg ked- 
vefebb Szülöttjüknek ANTONIA kis Afz
fzonynak , fzinte kegyelmes Barátaim
nak.

,  I  Jobb Vers 14 Sor.

28 O h  Szerencse gazdaság, 25 Jelesb erkö
lcsinek 49 Mérteköléfe után ha fzerencse 51 
Halandó embernek tolyá Tatarázni barátot. 
42  Arcezilás, menyég adta 2 Mi forfodat 39 
Egyedül te böcsülve leg első 43 Korodtul mi 
dicsérettel 48 El közelítfz hozzája arany kol- 
yás 12 Kafzitór akartján: 37 Ki ma téli eső
nek utánna 29 Csöndefz hazádra fényes 35 
Ragyogásait küldötte.

I Bal Vers 14 Sor.

28 B írja  bölcs,még fzebben is 25 Az égbe 
Származott 49 Un hatalmat . igaz fzeretésben 
Sí Ölel. fzerencse tégedet: 14 Egy az, hogy 
fejedelme 42  Főbb anya városoknak vagy: 
2 Vidám fzemed 39 Az után mutogatja okof- 
ság 43 Tanácslásinak ez tükrét : 48  Harmadi- 
kát halld , íme fzerencsefi 12 Neved, az Pi- 
tótul 37 Paripákon ajándokot hozván 29 Vig

kari
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kari dalt nycrettel , 35  Ki vitéz legényt é- 
kesget

1  Álló Vers 14 Sor.

«39 A z  Apolli efzes fzüleménybiil. 6 Tanuld 
tehát 7 Az gyönyörű Venus Ö3 Kertének ol
dalán meg üllni n^C írena várba: iftent böc- 
súleni fóképen: 82 Kárrotodat különösben ö- 
leld valamennyinél, 41 Az ki jó korán okoá 
lett 83 Epiméteorus Profaziska leányi fiát 1 
Véve társul 52 Jött az igazt fzereto rota Bat- 
tufi 19 Cselédhöz: de l egjobb 15 Szekerével 
előzött 9 Tifztet Kafztali 23 Víznél vak fzö- 
meidre tött 2 Ép gyeplővel, az bokán Dufláz- 
va hat futáít Sik fóvenyesben halad . nem is 
omlott Akármi leg kil’ebb fzere: Hanem el föl 
akalztá, Az miket álcsi munkábul Hozván Kri
za Hegyi iíten üres berekénél Körül hordoza 
vérienként: Mind ezeket lásd függeni Krétai 
Kéz íjasoktul Parináfzfzufon egy fábul nőtt 
Plánta olzlopa mellé Helyezett ciprus geren
dán. 2 Kéíz akartva kölletik Böcsűlni jól te
vő Emberedet . te Alexibiasfi Böcsüleíak ép 
hajú kegyek. Vagyon íme fzerencséd I?ára*- 
dozás után hallni Szép verfeket. Dali Hegy- 
ven elett kocsifok közt Kolyádaf töreti«» viíz- 
l'za Hozva merélz fzivvel mezejére raoít Lí
biának immár Ragyagó Pitiás viadalbúi Vifz- 
fza jövel hazádnak Fejedelmi várasában. 2 
Soha fenki fe volt muka nélkül, Nem le- 
fzen. Batte hogyan ragyog Amaz óv hol 
ez t, hol azt ki ofztó Csillagod ? ő erős tor
nya dúledezö várnak. Leg kegyefebb időméit 
mutogatja barátinak. Félelem miátt haladtak 
Az orofzlányok fogait csikorítva , holott Ten
ger elvi Nyelvet hozott kapicázni wtgy orv 
rókát. Apollo tanácsa , Terem Újlak , Ü- 
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regbe Féllzbül buvtanak, Sem csal, fém csala- 
tott Apoll. 3 Orvosolfz nehéz beteg Alzonyt , 
de férfit is : Hárfa zönög palotádba : nyitottál 
Akárkinek bölcs oskolát, Törvényi fzabásod 
Békeséget hoz elméknek: Igazgatod Iupiter 
berekét papi fővel: Ez által tefzed Árgusban, 
Lácedeán , fzent Pílufi várban is Hires Her
kulesnek , Nagy Egyim maradékait helyben. 
Hirdetem fpartabéli Szerelemmel hir neved
ben 3 Égyeuftul oltatott , Amott fziilettetött 
Téra fzigetbe jövő nagy atyádat Menyéggel: 
vér áldozatira Hanem hozta fzerencse. Nyer
ve karni Apollónak Ünnep napát Az után la- 
kodalmafan üllted Cirénának Antenori Trójai 
réz fegyverben örült jövő Lakta gyönyörűen 
Rakatott'várában. Ilufsal Jöttének füítölögni 
Az hazájokat fzemlélvén 3 Had után . mere- 
vény nemes ember , Szent afztalon Szíveién 
etetik Azokat baráti kézre fogván , És meg 
ajándokózván, sörény evezőjével Kiknek Arifz- 
toteles nyita tengeren utakat : Több öreg ra
kott berekkel Meg imádta az ifteneket, pari- 
páktul ütött Scíros útját Emberi kár vefzetés- 
re Apollói Profoncós Kelésnek Vefzi vont ide
gekre: Végső fzélein Meghalván feküfzik kü
lön. 4  Emberek között lakék Sok áldomás 
között : Népeitül feles illeni bajnok Gyanánt 
böc-iűlteték . külön Az utóbbi királyok Házok 
előtt ayerének firt. Méz harmatos Méz éne
kek által emelcsölt Nagy erkölcseiket földnek 
Gyomra alatt lakván efzök hallhatók, Hire- 
siilt fiókra , Kegyes Arcezilásra fzerencse't 
Toldanak, énekölje Aranyos fzablás Apollót, 
4 Mert Pitótul elhozott Költséget meghozó 
Kallinikus jeles éneket . őtet Dicsérik okkal 
emberek. Köz példa befzédünk : Meghalad 
az nagy értelme Üdő korot: Magas éfzre be- 
fzédre hafonlít Madárok közepén fzárnyán El

rö-
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r'ópösö fas,\voz *. \\a.&a\t erős, 1AöV\ £a\ gyár,árit 
á l l : Anya tejben adott tudománya Szélefen el 
röpösget: Szekerezni leg jobban tud: 4 Vala
mennyi feléje jövott jó Szokáfokat Föl kap : 
az iftenek Erejébe moft is el tökéllik. Annak 
utánna boldog Szaturnuíi Polkal’zor Többeket 
adni fiefs, dologára tanácskozáft Nagy kegyel
meién : ne rontsák Füge fákat epiéfztni fzo- 
kott fzelek élte napát. Iuppiternek Mindene
ket haladó efze rendöli Az hív embereknek 
Ügyeit . könyörögjünk: Adj Olimpufi Kofz- 
rút , Arcezilás vegye.

Zúy« κξ. 2835 .

XXXO<X<XXX^XXX):<X><XXX>(X><XXXXXX><><XXXX

VI. P I T  Η I A I D A L .
A G R I G Y E N T O MI  XE NOKRAT ES .

T. T. KOVÁCH IÁNOS Filozófiai Doktor , 
Ácsi Plébános Urnák Tárfaságos Bará
tomnak.

I  Jobb Vers 9 Sor.

106 Halljátokfza : mivel az gyönyört “esik 
fzemíi Venus, 12<3 Vagy Gráciáknak mezejét 
künn ugarolni kezdjük, 65 Melly az röttene- 
tes föld köldökiben J03 Vagyon, el Hetünk 
templomban : holott hires Emmenidát , 58
Feles vizével Agrigyentomt , 124 Főképén
Xenokrátes Pitiás baj diadalmait 10 Dicsérni 
kélzült , 4,5 Mint Apoll falas berekébe 94 
Csukatott dalainknak arany skatulája , lehet
jük :
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106 Sem  ezent akármi febbel rohanó telet- 
fzaka , 123 Sem dörögő föllegek irgalmatlan 
háborúja, 65 Sem fövenyes por emelte, ke
verte vefze'ly 108 Óceánnak öble'be ragadhat, 
akármi erőbe legyen : 38 De deli fzínre föl 
deritve'n 124 Orcáját az atyáddal, rokoniddal 
Trazibúlufom 10 Közös fzekérnyi 45 Leg dic- 
se'retesb diadalmát $ 4  Sokasági befzéddel is 
hirdeti Krizái völgyben. 2 Hifzem ótet az te 
jobbodra veve'n bizony tanulfz Olly igaz iften- 
napi mondásokat, hajdanában Miilyeneket 
gyakran hegyben adott Filira Fia oskola! jár
ni tovább vitetött Peleuska finak : Menyégi 
ne'p között imádná Elsőben Iupitert , az dö- 
rögéseknek erős urát, Villám királyát: Meg 
fe fofztaná , valameddig Fogna e'lni az attja, 
halönlatos illeni tifztbúl. 2 Ez előtt ez útba volt 
Antilokus vitézkedő, Az ki atyáért fiú lete'n he
lyet állva megholt. Az Szerecsen gyilkos Meni- 
mon kapitányt Mikoron maga tartóztatná hofz- 
fzas erofzak után. |Víivel Parisnak az nyilá- 
tul Sérelmes lova Nefztor fzekerét késleli: Ö 
fuly os Dzfidát lövellett. Erre az Mefzánai röt- 
tent Öreg attja vitéz gyerekét rikogatja, ki
áltja, 3 Nem is hull híjában az földnek alája 
záp fzava. Allhatatofság amaz égbéli fiának 
harca, Sáncos halott dögivei marad attja fe
je : Ama régi fzakállos atyák ifiaknak előre 
tevék, Tökéllet hogy tükörbe légyen, Főbb 
erkölcse leg első vala nemzoihóz . hallhatók 
Ezent atyáktul. Járdogal pedig jelenek közt 
Trazibúlus igen közel attjai lába nyomában:
5 Attja báttja oldalához fieto dicsértetik: Ki
ncset okofsággal igazgat . fém igaztalan, fém 
Csintalan holmi fzokás ifiúi napát Nem eméfz- 
ti , hanem tudományokat tíz Pierosnak he-

gye'n·
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gyén. Örömmel hozzád fold ütötte Neptun 
inendegel, és ájtatos arccal, lovag oskolát Ki 
föl találtál. Úri nyájafsága baráthoz Méhi 
viafz hatosba fzegett ablakához hafonlít.

Σκος πίπ S. 2889

VII. P I T H  I Á I  D A L .  
A T É N A I  M E G A K L E S .

r Johl· Vers 7. Sor.

73 E k é s  ajándokokat Aténa roppant 46 Vá- 
rofa ád jeles Alkmeonnak 76 El terjedett n a g y  
véreinek , lovagló 26 Verfeket innen ereszt
hetek. 38 Mert ugyan is kit hazába lakó t, 
13 Mert kicsodát tehetők 48  Az Görög ör- 
fzágban jelefebb írnak ?

Bal Vers 7 Sor.

75 M in d  valamennyi helyet iinez világon 
46  Tiprat Erektufi vár hírével. 76 Épült e- 
minnen néked Apollo Pithós 26 Nagy csuda 
illeni templomod. 38 Ilztmufi gyözöaelem vi- 
fzen öt 13 Engem , Olimpuíi egy 48 Leg je
lefebb : az ketteje Cirrai,

Allő Vers 9 Sor.

7 O  Megakies tied , 13 És nagy atjáitoké. 
44 Minapi javaitokon 62 Örvendek valamit: 
fájlalom azt igen, 30 Hogy ördöngös irigység 
3 2  Cseréli az fzerencsét. 27 Hifzem emberi 
példa befzéd : 41 Jóllehet bírunk fzerencsét: 
69 Csigabiga . ez is , az is elegyefen omol.

f.
VIII.
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E G Y I N A I  a r i s z t o m e n e s .

I. Johl· Vers 9. Sor.

26^árasokat fzaporitható 12 Gyönyörű efzed- 
del 110 Birtokodba békeség, fzabás leánya, had, 
18 És tanács kulcsofa 27 Az Arifztomenes Pi- 
tikus 31 Gyozödelmi vig napát 79 Védeni 
méltózzal . mert tudományod örömt 111 Kö
zölvén örömöítebb magad is véle élfz 17 Köl- 
leines napokban:

I Bal Vers 9 Sor.

26 T 'ö led  ha ízűbe bocsátaná 12 Engefzte- 
letlen 110 Me'rgelöde'sét akárki, zordonúl jö- 
ve'n 18 Ellene , rontatik 27 Dühös ember ha
ragja , helye 31 Cser fzokatlanságinak. 79 Az  
kire bofzfzontó Porfirion fém ügyelt. 111 Sze- 
relmesb nyerese'get viízefz Önkényeként i 7 
Adható kezébül.

I AUó Vers l l  Sor.

119 A zkevélyet eröfzak meg erotlenítheti 102 
Ma holnap . ki fe bontakozhatott az Cilikus 
fzáz 19 Fejű Tífus abbul : 45 Óriásoknak fe 
kirátya. 17 Iuppiter gyántája, 25 Apollónak 
ivei 14 Gyömözék . ki Xenarces 24 Cirrába 
Parnafzfzi 23 Pázsintal kofzorúztatott 43 Fiát 
DóreQ verfek közt 8 Kegyefen fogadá. 2 Vá- 
rofi rendi fzabáfival Az Éácidáknak Majd csu- 
dás erkölcsihöz jutó , kegy iíteni Szüzhöz i- 
gen közel Teremett fziget Ön elején Meg tö- 
kéllt dicséretű. Szinte dicséri világ, baj via
dalban , erős Csatázó remekekben jeles, és 
ízámtalan Bajnokot tanított. 2 Nagyra böc-
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sulik az emberek. Üres óra hol vagy Hofzlza- 
ían beízédemet ki nyújtanom kies Énekem, 
ép ízavú Kobozom m ellett, ne talán Hozzon 
únalomt reám ? Az mi üzememben ötlik , - ó 
fiam, íme lzalad , Előttem röpös egy nagy 
fris adólság level, Meíierúl meg írom. 2 Lép
tének az nyomában harcolódozásaid Anyád 
bánjainak , Teognetuft tartod Olimpríál Bóc- 
si'iletben , Ilztmi Gyozödelmeit klitomáknak 
KülzkodŐ karával. Tos gyökeres nemzeti 
Midiluft hiresítvén Homály befzéd rád fér , 
Miilyen volt Oikles fíé ÉrÖs hét kapus Te- 
bánál Harci fiák előtt , 3 Tébai második há
borút Mikor újra fuvták. Volt jövendöléfe 
illyetén: vezéreli Jó fzületés, hadi Nagy a- 
tyáktul nemzettetött Gyermekekbe fzáll erős 
Harc vifelö lélek . látfza, paizsba ragyog Az 
Alkman, valamint egy tarka sárkány, Kad- 
mi Hét kapukban első. 3 Tábora jóllehet az 
minap Futamásra kelt volt : Mái kedvezőbb 
jövendölési tünetet Lát Adrafztus király. Mi
vel háza fzerencsétlenül J á r , de Őn az Dá- 
naus HadjaiBúl íéregét csontjait az meg ölött 
Fiának fzedegetve'n egek irgalmábul Fogja é- 
pen hozni 3 Régi Abás királynak tér mezős 
orlzágában. Amfarosnak ugyan jövendő be- 
fzéde iinillyen. Hafonló örömmel Én is'Alk- 
mánnak koízorúzott Éneket Szereztem. Hifzen 
íme jödögel Szomfzédom elombe" Javamnak 
őrzője Földnek köldökihög nekem Menőnek : 
jövevény mondáft Tudománya el ért. 4 Pi
thia völgyeiben lakó Tova mefzfze hajtó, 
Minden embert bevevő templomi igazgató Az 
jelefebb örömt Ugyan ottan adatta kegyed : 
Az mohon kívánatos Ötfzöri baj viadalt, hon- 
nyas ajándok adáft Saját ünnepi pompás napi
don meghozád. Kéiz akartva kérlek, 4 Lar- 
monya kóta jegyért; nézz, Micsodás söré

nyen
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nyen Rendölöm nevére mindeniknek,. éne- 
ket Kedvel igaz leány. 0  Xenarces az égi 
tanács Tartogalsa házatok Boldog ügyét. valaki 
hogyha dologtalanul Szerencsébe kap, csak fza- 
mámál fzamarabbnakLátfzatik tudósnak. 4'Kinc- 
seket ásdogalván ízerezz igyenes, józan, Bölcs 
tanáccsal . hanem ki bízta ezt emberi kézre? 
Az iíten mutatja Mást magas tetőre emelvén 
Hirtelen padoknak Alája mást tafzít. Mega- 
rába , mezőjén Marátnak, harmadfzor GyŐ- 
zödelmet Arifztomen Hazádban meg adott 
Júno, Nagy erőddel elozfz 5 Négy tetemes 
zömök ifjakat , Ropogásokiglan Tördeled . 
elöztetett örömbe Pithia Tértibül nem lehet. 
Avagy édes anyájok előtt Köíletlen pajtársaik 
Szerzeni vig nevetést tudnak e ? mefzfze ke
rül Az utfzán akármi ellenségéül féltiben Csúf 
gyalázat vallott. 5 Az ki firis java réfzefe , 
Ki befzélhetetlen Fény díicsoségil remény tül 
el ragadtatik Csattogó fzárnyain, Örömért fok 
ezerni arany Kincseket ki rugdogal. Kurta 
tidobe pedig növ valamint az örijm: Hafonló 
rövid órácska rofz tanácsival Mély verembe 
dönti. 5 Egy napi állatok . fenkivel te kü- 
lömböztök? Alom, árnyék, fzappan hólyag 
vagyok emberi teliben. Ha jön Iuppitertül 
Engedett fugár , ragyog em ber, Edeí'ebb az 
élet. Egyína fzép anyánk Szabad emberi tár
fok Falát kezedben fogd , Társ légy Iuppi- 
t e r , Éakus Király, Péleus , és híres Tela- 
mönnal A kill.

3057.
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C I R E N  AI  T E L E Z I K R A T E S .

I Jobb Vers 15 iSor.

70 R é z  paizs vifelte Pithiában 109 GyÖzö- 
delemi boldog férfit előre kiáltaniom 33 Te- 
lezíkrateíl fzándokom , 18 Mtjlyen öves Ke
gyek 26 Itt legyetek , mikor hirdetem 42 
Főbb nemesét Cirénának. 13 Ragadott kit A- 
pollo 28 Szél röpöíte Pélius 113 Hegyes ol
dalárul, el vivén arany fzekérben 15 Szűzi 
vadáfzi leányt: 86 Sok barpmu, leg e'kesb
gyümölcs hozó , 20 Böves Líbia földnek
29 Jktatá alzízonyának , 22 Tós gyökeres 
lakozásul 8,5 E* világnak harmadán örül
hetett.

1  Bal Vers 13 Sor.

70 E l  fogadtatott ezüft bokájú 109 Venus is
ten afzonytúl Apollo , csudálatos égbe, .csinált 
35 Szekerét faját jobbjával 19, Fógja negéde- 
fen. 26 Köllemetes nyofzolyáikat 42 Tifztö- 
letes fzeméremmel 15 Be takarja közölvén 
28 Szép hatalmas Hipfzeus 1x3 Gyerekével, 
és Apollal az kies menyegzőt. 13 Az ki kirá
lya vala 86 Fegyveres Lapitáknak , volt O- 
ceán 20 Másod attya, kit hajdan 29 Pindufi 
völgyek öblén 22 Péneus Arkadi Úrnak 83 
El ízillött Kreúza Náis afzfzonya,

I Álló Vers 14 Sor.

122 L eánya földnek . ép karú Cire'na gyer
mekét 23 Föl táplálta: fonyásait 33 Fonalak
nak vifzfza fodró 30 TekergŐs pörögéfsel 27

Soha

■'φ* C ο  )  Φ  79
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Soha lém fzereté, Fe pedig 31 Vig leányi tár- 
Fival 36 Honnyai jó ebédléseken 46 Nem ké
rdett vicsoritni módot : 66 Sott rezes dzfi- 
dásan az vadálz 84  Szerifzámot az erdei 
vad kanok ellen üté , 114 Meg ölé : nyugal
mas éjtízakát, napot fzerezvén 43 Saját ö- 
kreinek: kurta 5 Hajnali álmot 87 Bocsátván 
duda héjára fzömének. 2 PuFzta meztelen 
kezével egykor Küzdenie sörényes orofzlán- 
nyal vefzi ízemre magán , Zónögött Apollón 
tegze, Az ki vadáfzni volt. Ottogyon hívja 
kirót sötét Házaibul, köfzönt , úgy mond: 
Oda hagyd Felírás fi lítenes barlangodat, Ere
jét imez leánynak, és fzivét csudáljad: Bá
tran avatja magát Melly viadalba, fizuz lányi 
napjait Férfi Ízíve haladja: Féllz habokat nem 
ösme'r. Valljon eredt kicsodáktul? És ki vé- 
ritüí. fzakafztatott lakik 2 Zöld csere's , árnyé
kos hegy tetőkön? Vefzed éFzre , mi nagy 
buzogásaibanf mutogatja magát ? Szabad é , 
hogy hozzá fzóljak? Nézzek íivagy csupán 
Gyors eleven firiselkedést ? Az komor Cen- 
taúrusnak Nevetésre hajolván Kedvező fize- 
möidöke Neki Hiv tanáccsal helyben azt felel
te mondván: Fébe titokba kopog Vas kilinc
sen akármelly bölcselkedö , Tartunk ládákat 
ólban , Odvarainkba kőiket, Gágog , ugatva 
harapdál , Cerberus Prozerpinával egy mefe. 
2 Febusra femmi álnok untatás nem ülhetik. 
Szemérem valamennyinek Gyönyörű képére 
illik. De honnan fzületett lány, 0  Király, 
legyen, azt fe tudod, Az ki minden utakat, 
És bizonnyal történetet Tudfz egyedül, tavafz 
hány levéllel Fákat ékesít, fövényei Patakok
nak , az éjfzaki fzélbe zavartos ezüst Habo
kon tengerbül hányán el föl hengeregnek ? 
LeéndÖt oka láttával Szinte fzemed lát. Ha 
már bölcshöz hafonlítatnom illik, 3 Mondom:

édes
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édes hölgyödet találtad Ez völgybe jővén, 
Iupiternek arany kertébe fogod Közi tengeren 
túl vinni, Ottan igazgatándVárafokat fejedel
mikép. Mert fzigetébül hiv népet Egy halom
ra hozándafz , Sik mezők körül, vefzik. Te 
fzerelmedért fiivekbe termetes , böcsúlött Lí
bia keble arany Székiben az dücsos hölgyödet 
veizi : Réfziil ofztozik ottan Földbe, törvény 
adásba. Léfzen elég vad hegyében, LeTznek 
ínyeként elég gyümölcsei. 3 Az fiát fzüléndi 
o ttan, édes Anya tejtül Földre, aranyhintós 
Óra kezeire Bízván, röpösvén által Hozza Mer- 
kurius. Térdeiken csöcsömőjöket Ápoló fzű- 
zek el tartják. Ajakában egekbül Trágya 
fzintéjjel csöpög , És halhatatlanságra, vala
mint fzent Apollót, És Iupitert , nevelik Víg 
örömére minden barátinak: Léfz ökréfz is , 
iháfz is , És vadáfz, neve tölök Léfzen Arifz- 
teus . igy fzólt. Moft , menyegzővel fiefsen, 
onfzolá. 3 Nagyon fietve hogyha mit tereim
nek iftenek , Iárnak gyors rövid utakon. A- 
mazont végezte egy nap. Menyegzőre kelé
nek Líbiának ezüstös hegyén: Itten az leg é- 
kefebb Bajnoki várban afzfzonykodik. Kar- 
nai fzent Pitiában Ötét Leg virágozóbb Sze
rencsének Afzonyává tette az ő fia Télezik- 
r á t : Ugyan ott előzve hirdeté Ciréna várát. Ö- 
römmel fogadá vilzfza Delfufi utbul Szerelmes 
kofzorúkat neki hozván. 4  Nagy dicséreten 
kapott nagy erkölcs. De kevésbe foglalni 
fokát jelefen bizonyára fiilét Hegyesíti leg 
bölcsebbnek. Váratlan alkalom Mindenes ügy 
velejére tart. Hét kapus Teba rád ösmért O 
Iólae hajdan, Az midőn alkalmadat Ki talál
tad , Éurifztuíl két kéz pallofoddal Hogy le 
nyakaztad , alá Vifzfza pokolba mentél Amfi- 
truo Híres fir halománál : Spártai fzép apád 
hol El nyugovók, paripáktul Tipratott kad-

F mus-
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musnak titán hogy vivék. 4 Az kitül, és Ju
pitertől el Ízűit Aiakména egy hafsal erős via
dalra sörényes iker Fiakat . bizony fa nyel
vű·, Herkuleít; az kinek Szája dicsérni felejt
kezik , És alufzékony ittában Diricás vizeink
ből·, Az kik Őtet, Ifikluít Bölcsen nevelték . 
az kiknek , tartja fogadásrpm , Verfeket éne
kölök , Égi kegyekkel engem ruháztanak. 
Versemben ne fogyafzízon Szűzi kegyek vi
lága.' Mondom , Egyína, meg halmad Níze , 
háromfzor dobolta városát. 4  Komor , fze- 
gényke némaságot ezzel is került. Immár lé
gyen akár barát , Akar ellenség, fiefsen Kö
zönség piacán jó Vifelést hiresítni külön, Ten
gri vénnek az fzavát Meg ne utálja . ezt 
hagyta meg , Hogy teli torkodiglan bizon
nyal Még rofzas,barátot is dicsérj, Ha .helyes 
vifeléfe ragyog . jeles ünnepiben Atenának is 
gyakorta győzni láttalak, mély Titokban fo- 
háfzkodtanak Szüzek utánnad , Avagy férjek 
hogy lennél, avagy fiók: 5 S<?tt Olimpi, mély 
öblű korinti , Valamennyi hazádbeli baj via
dalban is . egy valaki Versbéli. fzomjúságom 
Orvofolásakor Bízta reátn , tegyem újólag Ré
gi dicséretét déli Fényre, eleiteknek , Kik mi 
mód hajóztanak Lelibifzfza afzfzonyért nöfzo 
legények után Antes Iráza nevű Váraiban leg 
ékesb leány miatt. Sok fő úri fzemélyes Vér 
rokonqk vadáfzták , Nem de vidéki is hány 
volt ? Képivel csudáig az leányokat S Meg
haladta . Tindarus fzülötjét, Venus arca pi
rítja Iluska leányt ugye kérte kevésb ? Gye
rekének attja fényesb Férhez adást fzerez: 
T udta, hogy Argufi Dánaus Melly igen gyors 
menyegzőre Teve fzert negyven nyolc Szűz 
leánynak dél előtt : Nofza rendben , igy be- 
fzéllt , leány kérő legények Pállja futásnak 
hamar Álljatok udvaromnak korlátinál Ké-

ízen:
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IX. P I T H I A I  DAL. »3
ízen: látni akarnám Lábatok gyorsaságát, Jött 
vejeimbe vehefsek Látomást , vehefse el ki 
mellyikét. 5 így adta férnek az leányát Lí
biai vitéz Dédöstök . valamint piomt , Cifra 
öltözetbe lányát Ki állítja határnak. Vala
mennyien hallhatták, Ezt kiáltatá : vigye , 
Az ki elő ugordván előbb Éri fejér patyolat 
ruháját. Ottogyon futott Alexidám, Szeleket 
fehefebben halad, keze jobb kézivel Az fzüz- 
nek öfzve csapván Númidián kerefztül Vivé . 
fok levelet fzórtak Rá kofzorukkal. Sok ház- 
sártai ízárnyaltak előbb is. 3 2 7 7 .

' 1  * i ·  ■ ■·■ · f  :· t- i V

X. P I T H I A I  D A L

TES Z S ZALIAI  HI PP OKLEAS.

, I Joíb  .Vers 10 S o r.‘

20 O h  boldog Lacedémon ! 71 Óh Szerenc
se fzül$tje, Tefzfz^lnak. 60  Vidéké! mind az 
kettejét 116 Igazítja erős hadak illene , Her
kules egy jeles ágban. 32 Mire kérkefzem 
korábban ? 22 Hívogat engem erősen 12 Pi
tiás, Pelinna, 106 Alevának az dicsőült ma
radéka nógatott, 121 Hippokleáft jeles énekelő 
karikába dicsérni akarván , 6 Mint férfiat.

I Bal Vers 10 Sor.

20 fyóstolgatja mivel mod 7 i Bajnokos é- 
le té t: fel mért földi $0 Futásiba! Parnafzfzu- 
fi 116 Kerek helyben iilo gyülekezeteikben 
az Amfitofoknak 32 Ki kiáltatott leg első 22 
Pállya futó ifiúnak. iá 0  Apollo, ^des 106

‘ F 2 ~ " Ele·.
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Eleje, vége az embernek vefzi föl növéseit 
121 Iíteneink fegedelmeivel . te tanácsaid ad* 
tanak ennek 6 GyÖzödelemet:

I Álló Ver* 8 Sor.

2 X erméfzet is 108 Fenegette , nyomába 
nyomozta ízerelmes Olimpiai SÍ Kétízerte

f”yŐzött attját háborún. 7 Cirrai kö alatt 124 
ázfintos mezején lábai attját Friciást tevék 

10; Gyözödelembe . legyen utánna utóbbi ize- 
rencse nap is. 30 Virágozzatok üstéi , 17 
Lépjetek "nagyobbra. 2 Adván is Görög or- 
fzág Nem kevés gyönyörűséges ofztályt Az 
Ilién óvjon általán ,. Ne talántán órátalan az 
irigy fzem azont meg igézzé. Uram literiem, 
te izíved Ártalomokba födözze. Hireiebb, 
fzerencsésb Azon ember az tudósnál, ki ke
zébe , lábiban Fris diadalt fzerezött, viízi bá
tor erófzak utánn nagy örömmel Ajándokát: 
2 És még élte virágán Lát fiatal fiának fejé
ben Pitóba nyert virágokat. Rezes égben i- 
gen kora volna nekik föl ugordni akarni. Ha 
böcsűletért, halandó Nemzet erőlködik , Ötét 
Az halálaiglan Követi . az éjfzakelvi csudás 
baj viadalokat El bizonyomra nem éri, akár 
gyalog induljon, vagy hajókon Akárki is : 2 
Perzeus király Ide hajdan el érkezvén jelenék 
jeges házaiban Vendégeskedvén , fzinte fzáz 
fzamárt Áldozatul mikor ölnének, leli, kik
nek jeles ünnep napi táncain, Remek énekö- 
lésin igen meg örülve Apollo nevet Szegény 
állatok fzörnyű Kinnyait tekintvén. 3 Tölök 
fzámkivetésben Nincs tudomány, fém erkö
lcs , egyeznek : Minden fzegletbe zöngenek 
Kar pereces fzftzi leány kari cimbalom, hár
fa, dorombok. Tarituppofon boroftyán Vak 
fzemeket kofzoruzván Lakozásra űznek Viga

sz-
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eágos arccal: ez illeni fzent nemzetek pedig 
Semmi beteg nyavalyát, fém öreg napokat 
fe vii'elnek: hadaktui Mentségesek , 3 És do- 
logtalan élvén El ki kerülik az bofzfzu állót. 
Vitézi, bátor onfzolás Ide hajdan hozá Da
nae gyerekét, vezetője Minerva Vala, boldog 
emberekhez: E* agyon ölte Medúzát, Sárkány 
sörénnyel Az fzigetbelieknek köve változtató 
halált Hozni fzokott két tarka fejét hozván 
jövevifzfza . de nékem Minő csuda 3 Lehetne, 
hogy Valahára leénd hihetetlen előttem az is- 
t-niek Mukája ? Hujja ! vas macskát , lator 
Kőfzikla orvosát .Orrárúi az hajónak le ha- 
gyitsd mély fenekére sós Óceánnak, az én je
les énekeim kofzorúja fiet Dicsérő befzéddel 
mást Méh gyanánt dicsérni. 4 Biztombúl Efi- 
ráknak Édes énekeimnek az Péneus Táján el 
énöklésekor Az kofzorús Hippokleáft leg e- 
löbbre, csudálani fogják Hegedűmön az ba
ráti , És öregebb kari vének : Különösben 
első Szemfüles gondja lefzen az fiatal fzüznek 
Ö reá. Mert kinek erre nagyobb, kevefebb 
kinek arra fzerelme , ragadják^ Gyötrelmei. 4 
Az ki mit nagyon óhajt, ’S meg nyeri, kör- 
mösen meg Őrizvén -Előtte forr *az fzorgalom. 
De egy elztendőre jelet lehetetlen előre mu
tatni. Különös barátja Tórax Engem is házi 
barátnak Nevez afztalánál : Ki böcsűlet adni 
hozzám jőve , bé fogatta ez Négy lovakat 
Pieri fzekeremben igaz fzerető fzeretőét, Ba
rát azét. 4  Ha kémleled , Igaz éfzre, arany
ra fzokott mutogatnia próba köved, Kegyá- 
mes ifién áldja vére is Jerfze ,< dicsértetik. 
Mert az Tefzfzalusok birtoka fényeskedik ál- 
talok. Igaz embereinkbe reményit! hazánk ki
találni okosb Hatalmú fejedelmét Türhetp pa- 
ronccsal. 1, 1 '

Τοξοφρςπ j·. 33 8 9*
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T E B A I  T R A Z I D E U S .

t I Jobb Vers 9 iSor.

28 O h  fzelid leányai 89 Kadmusnak! óh 0* 
limpi baj vívásnak 52 Mzfzonya jer Szeme
ié , Óceánomi 29 Lányival Nereusnak ‘1.23 
Mxiiatoíó Lévkota ínó , velek e'des annya 67  
Vite'z Herkulesnek Melia 23 Sekreítyéjibe , 
sár arany'62rfLábá afztal idéz, kincse titok, 
nagyon IQ Böcstilt© Loxtrs',

" ' i V i '  ' ·"·■ i f . · '

f  Ϊ  Bal Vers.?9 Sor.

28 E s  nevezte Izmeni 89 Szent fzéknek ég 
végezte józfolásit. 5 2 :Fönrt nevezött Harmó
nia lányai'; 29 Ottógyon· hívja moft is 125 Me
lia az gyáleközethöz féregét vitézebb 57 Le
ányzóknak, hogy az fzent Temiii, 25 Pithót, 
rendes Ítéletet'62 Hozó fold közepét alkonyo· 
dás felé ’ lö* Fennyen dicsérjék

I A llö ' VeVs1 é  Sor.
r p

J3 Jt ébai’hét kapunak, 36 Cihirának az fe- 
jéb'erf: n r-K iben  attya nevét vadon új ra- 
gyögásra/dérítl Träzideus , 110  Harmadik lé- 
vén> lt? 'Jbüji köfzrdt hozott haza m i Láce- 
dénJóni Otéfzt vehdeginek·, -az Piladesnek 50 
KoyéF* me&MWil ftyertefem 2 Azt öletteté- 
sékó^AAffyán^ hiv dajkája Arzinóe^El ki ra- 
gadth tetói-'khze rójptíben ΆΖ kiitemnefztra an- 

'nya Le^gfk-ortnofniabb ravafz iutézetibül; le
ányát Kafzkndrát hólött Priamasnak Az fzelíd 
Agamemnoni Lölköt mély Akeron* partira 
küldené Fényes fzablySvai1 £ Tigris arcú afz- 

'* s ' fzo-
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fzonya. Ez ördög agyba sült pokol művökre 
Valljon az örvénynél idegen vizen Áldozatul 
le vágott Ifigyen öfztönt ada ;· vagy nps bu- 
jaságos éjjek Vihették imez fzörftyüáégré?1 Rú
tabb , oh fiatat! felek! Vétségtek lőhet é ? 're j
teni fém' lehet Vidéki nyelvtől : 3 Mert fzi- 
dalbmra róhaii Piacokra gyűlt fóka« nép. Nem 
kevelebb gyűlölségben hozattatik az teli tár
ház : Sptt alávalók titokba fzintH agyarko- 
dunk. O maga el vefc ugyan végtére vitéz 
Agamemnon , Hogy Ámiklába vifzfza té r t , 3  
Az- jövendölő, leány Egyem be vélé· fel vefzett, 
Iluska Kedvéért gyűlt Trójai házakat Hogy 
negédefen el EiDhíta i ÖréTztfes^juta kis gyer
meki korba Parnafzfz Hegy allyán lakó vén 
ftrófius Vendéghöz: de üdo után Annyát vaf- 
saí ölé, véle Egyifztus is Vérben fötröngött.
3 Óh bizony, bárátaim , Körölztös fitakon 
menék glá föl , Az ki előbb egyéneit tuda 
fzöknie: Vagy ragadott talán fzél Engem ha* 
jómmal , valamint tengri kifebb hajócskát ? 
O Múzsám, legyen első mukád , Üstért bér
ben ha fogtanak Árulván fzavadát , ’ mást' feíe- 
gyítenetn Küiöinfoert * illik 3 ’Nékéd ö Píthí 
atya, Neked Is''Trázídöűsnak. Örömökre dic
séretek úgye' ragyog, valamint nap az ég
ben ? GyŐzödélmeket fzekérrel hajdan , éá 
minap Négybe fogott lovaikkal Olimpufi baj 
viadáíbűl Dicséretekbe jkaptanak : 4 És mi
dőn mezítelen Pállyára fzálltak Delfibe, le 
gyalázták Az Görög orfzágnajt féregét sörény 
Forgolódásaikfeáíi ' Jókat óhajtók Iupitertü l, 
lehetőre vágy o k , ÜdŐmhöz fzabom . az vá
rosi Boldogságba középfzerű Rend jobb tal
pain á ll , védj uram ifteném Királyi forítul :
4 Én közép erkölcsöket Gyakoriok . ön ma
gát "irigy eméfzti. Az ki tetőre jutott , bé
lével élt , Volt kevélység kerülő: Sárga Ha-

F 4 Iái-
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Iáikor leg utólsó pühene'se leg fzebb. lavá- 
bul nem adattathatik Leg kedvesb unokáinak 
Enne! fzebb jutalorn , kincsei fzáz ezcrt Ha
ladnak ámbár. 4  Iolauft , Ifiklus gyerekét 
ez tette hírben, Kit ezerni ezer dalok égig 
emeltek : erőddel o kafztor, És Polídek, i- 
ftenes fiák, királykodók Váltva Terapnában, 
vagy Olimpufi fényes egekben Ez hírbe ré- 
fzesültetek.

xfc - 3 4 8 5 .

XII. P I T H I A I  D A L .

A G R I G Y E N T O M I  M I D A S .

1  Jobb Vers 14 Sor.

58 N é k e d  o fzép ragyogásba kapós 33  Sze
rető efzes remekkel 30 Föl épült Prozerpina 
22 Városi izéké könyörgök, 24  Ki Agrigyen- 
tomi 39 Ezerébe fereg barom ápló 29 Parto
tokon halma mellett 65 Duzs királyi mód ur
alkodói, 37 Közelíts magas, emberi keggyel, 
86 Az dicséretes Midásnak el fogadd Oi Pi
tiás bokréta gyöngyeit, magát is : 13 Reme
kében előzött 86Helladi tartományt, kit Pal
las talált 82 Hangra vevén fzomorú Gorgói 
firalmakat,

I Bal Vers 14  »Sor.

38 A m ilyeket hall zokogási között 33 Ki 
omolni fzúzi, kígyó 30 Hajú főknek alóla 22  
Tűrhetetlen nyavalyákkal, 24Mikorba Perzeus
39 Szerifus ízigetébe lakókban 29 Tengeren 
ölve vágva SS Irtja az nenöknek harmadik

37
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37 Fene vérbe fórödt maradékát. 85 Vériben 
fóröfzti Forkus iíteni 91 Nemét egéfzen , és 
fzoinorú ebe'dhöz i.5Polidekta király ült 86 An- 
nya bilincse, ofztán erőfzakos 82 Ágya miátt, 
mikor hozta Medúza dühös fejét 2 Az Danaé 
fia, az kit hifzünk, Született ön folyt arany- 
bul. De hogy kedves emberét Meg fzaba- 
dítja Minerva Fefzes mukáibal, Eredött fo- 
kas éneke fipnak: És hogy Eúriálnak Nyel- 
deklóibül bocsáttatott Zajogáfsal izotta firal- 
mát Sípoló fzerfzámakon követheté, Imez is
ten afzfzony el találta , fzámos Fejes Hár- 
moniának Hivta, halálos embernek hogy le
gyen Vékonyodott rézén, és faragott csövön 
ált fzöko, 2 Népeket az viadalra hozó Jeles 
hanga kifztetöje, Ez hiv tánci bizonyság No- 
dög amott gyönyörűen Épült kegyek vára Mö- 
giben Cefizía lapácin. Embereink között ha 
Hunyt fzömú fzerencse kóborol, Soha fém je
lenik muka nélkül : Boldogít az által íften 
holnap is. Meg határazottat el kerülni, mon
dom, Lehetetlen . üdövel Hogyha reményte
lenség bübájolott Egy valakit, meg adándja i- 
m ezt, de amazt utóbb.

** 53 4 1 .

F 5 I.
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I. Ν Ε Μ E A I D A L.

fe Τ Ν A I K R. Ό  Μ I U S.

Az KÖfzögi Gyimnáziomnak\  kiben Tanul
tam. '

I  Jobb Vers 10 Sor.

51 Pühentetö nagy Alfeus, 98 Leg nemesebb 
Szirákuzának Ortigyi 22 Gyermeke, Artemis 
ágya, H l Delusnak kis öccse: fzavattjus fris 
énekünk i3“Rezdéfii rólad óhajt 49 Verfet hí
rére fzeles paripáknak 13 Etnaí Iuppiterert. 
66 Kromíus fzekerével adatta Neméa 13 Öfz- 
tön it, énök eredj 52 Diadalt diosémi méltán!.

I Bal Vers 10 Sor.

51 N a g y  ifién álla talp köve 98 Tétetött ez 
jeles férfi érkölcsivel. 22 FÓ tetejére dicsőség 
111 Szerencséjiben hág evvel: erős bajokat 
13 Múzsa-'dicsérni fzokott. 49 Mofzfza! fzi- 
get ragyogásra föl ébredj , 13>Az kit Olimpi 
urunk 66 Iuppiter ada Perzefonénak, hajával 
13 Adton adatja je lé t, 32  Fejedelmi fzéken 
ülvén

I Álló Vers 8 Sor.

56 Szicíliának élés házi 88 Arannyal ékes vá
rosába lakjék. 13 Iuppiter által adott 97 Sárga 
réz dzfidákkal harcolást tan íto tt, 67 Aranyos 
fok Olimpi olaj bokraikkal 31 Kérkedő nemes 
lovag 101 Népeket, undok hazug leleményt nem 
is ejtök ez órán, 13 Mefzfze hatottam igen. 
2 Barát fzerette férfiú Udvari ajtaján állapom, 
éneklök. Köllemetes vacsorához Velem fzá-

mo-
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mosan"!üItettenek . házát gyakran Látja fza- 
rándok . ezer Jó akaró fiet, és vifzen oltni 
Nyelvi tüzekre vizet. Kinek ez , kinek az 
tudománya . kövefse Tettetes útra meiio Te- 
remési oltoványát. 2 Segíti az mukát, eró , 
Jó eí'zed az tanácsot» jövevény kapcsolt Dol
got előre tekintni. Te erkölcseid oh Agye- 
zidamnak fia. Ezt is , amazt is adák. Nem 
fzeretek fzaru kincseket otthon Röjteni bolt, 
vas alá : Hanem az mi vagyon, vele élni, 
barátnak Untig akarni javát. Közösen jövend 
reménység 2 Izzadozásban. élt embernek. Z- 
söngédet én már Herkules ssudálom. Hallod 
e ? régi béfzéd , Az-mihöz ragaszkodom . 
midőn ez áldott Ragyogó napi fényre jutott 
fájdalmas Édes annyátúl iker ífiklus öccsével 
jelesebb fia az Iupiternek Egy fzületéfsel, 
hogyan 3 Ment sáfrányos bölcsőjibe Sár arany 
feceles Iunónak láttára, És hogy ez égi kirá
lyné Gyötrődvén neki küldötte az sárkányo
kat. Ajtaja tárva nyito tt, Bé csufznak, máfz- 
nak palotának Az közepére , fogas Ajakok 
csöcsömókre rohan : de az ébredt Aerkules 
ülve fejét Egyenesre tartja., első 3 Viaskodása 
volt imez , El ki kerülhetetlen kettős kezé
vel Két nyakait ki tekervén Ki fojtotta két 
gonofz kígyóknak párájit. Afzfzonyi népet 
ijeízt Tűrhetetlen remegés , valamennyi Alk- 
mena házi leányt. Föl ugordik az afzfzony 
talpra ruhátlan, Véle leányi fereg, Ü ti, •sújt
ja keTz dögében 3 Az fene barmokat. ‘Kad- 
mai Zafzlós Uraknak jött fegéde {tüstént,, F- 
egyvere fzinte csörög. Rántja fent mezítelen 
kardját hüvelyből Amfitruó keferil fájdálomá- 
ban. Házi fájdalom mivel Míndenikére ha- 
íbtt egyaránt: nem is annyira fájhat, Jd.4? ha 
kfefergi baját. 4 Bámulat, és örömyJ|$£Ptt 
Állapik, hogy fiát illy fzokatlanságOiS., Bátor

erőbe



erőbe találta. Befzédét követeknek fenekes
tül neki Vifzfza tetette menye'g. Az magas 
égbe lakó Iupiternek Hívja vidékes igaz 
Mondóját Tireziást . valamennyi Hallja, mi 
módra felel : Micsodás fzerencse várja: 4 
Hányat fog ölni fzárazon: Hányat az fene ál
latokéul az vizen: És valaraeüy leg erősebb 
Barátságtalan or garázdálkodónak is Szerzeni 
mocskos halált. Flegri mezőn mikor illenek 
hadja Száz Óriások hadát Tüzes harcra ke
ríti , rohannak imeztűl Nyilai , porban azok 
Keverednek üstökökkel. 4 Ötét örökkön az 
békeség Szeretni fogja, csöndefen fog élni Vé
le örökre , vefzi Nagy mukáinak dicséretes 
jutalmát, Felesége virágzó Héba kis afzfzony 
Léfz egekbe végtire, Az lakodalma leénd Iu- 
piter palotáiban, házát Illeni böcsre vifzi.

Αιγοχίξωτος ß. 3 Ö63.

y:<>oötoo<><)íC<>ooo<>ö<X}0<>c*x̂
II. N E M E  A I  D A L .

A T E N A I  T 1 M O D E M U S .

Iítenben Boldogult HELL MIKSÁNAK, Bécsi 
CSILLAG VÁRTÁSNAK.

I Nyolcad.

33  1V ralamint Homéri költők 114 Pokrócot 
verfeket csinálván leg gyakrabban 14 Iupi- 
tert eiejénten 6 Dicsérgetik : 93 Bajnoki talp 
kövedet Timodem leg előre tevéd 19 Hafon- 
líthatókép 2 Az lumpit er ,53 Neve égig hatott 
Nemeás berekén. 2 Ha pedig fzülött hazája 
Ösvényén őtet jobbra hordozó fzerencse A- 
maz harcos Atennek Nagv dífzire Adta: o

Ti-

9* I. ΝΕΜΕΑ I DAL.
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Tímonides, fzilkség le fzakafztni gyakran Az 
Ifztmos virágban: Ofztán kedig Pitiában előz
ni sörény Tereget. 3 Kafza hugyhoá épen il
lik Magas fias tiktúl nem mefzlze járdogalni. 
Szalamisba leg inkább Neveltetik Az daliás ha
di férfin , Trójai Hektor Ajaxt Böcsúlé, de 
téged Az mindenes Viadalba dicsérnek erős 
karodért. 4 Hogy Akarna , régi mondás Fris 
férfiaknak annya. hányfzorofon valának Nagy 
atyáid az első Baj nyertefek? FŐ uraságra ka
pott Parináfzfizi hegy allya adott Dicsős küfz- 
ködésbül Négy bokrokat: De korinti legények 
adának oda 6 Kofzorúkba fzinte nyolcat Iám- 
bor Pelopfz Királynak zöld cserés vidékén; 
Nemeába jutott hét : Sok honnyai Vijtt Iu- 
piter bajain nem hagyott diadaltok határt. Ke
rek föld magafztalld Ö té t, mikor Haza tér 
Timodémus öröm fzekerén.

7* 5693.

III.
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EG Sr I N A I  A R I S  Z T  O K L I 0  E S.

TT . NEGYEDES PÁL Urnák, Volt Győri 
Öreg Templomi Prédikátornak , Vasár
napi Prédikációk 2 ReTzben 1 7 8 6 , Római 
és Magyar Nemzeti kátekizmusokbul íze
det! , Prédikáció Formán Vasárnapokra 
ofztott kerefzteny Tudomány 1793. Min
den fönn álló Ünnepekre, ne'melly külö
nös Szenteknek , Ifteni tiíztöleteknek , 
Háladásoknak, könyörgéseknek, más je
les Ajtatofságoknak napjaira ízolgáló Pré
dikációk 18ÖO. 2 ReTzben, Lölki kalauz 
az Betegekkel , Rabokkal való Bánásra 
1801 Szerzőjének, Muzíikusnak, Képiró
nak, fzivbéli Barátomnak.

I Jobb Vers 13 Sor.

i5 TTifztöl o Múzsa anyánk 10 Kolcsolt ke
zemmel 1 Szent imádság, 80 Nemeai újoláskor 
Dórefi 70 Jó barátságú Egyína kedves ,94 Szi
getébe fiefs . mivel állnak Azópufi víznél 
9 Mézes énekek 14 Ifid fzerezoi 17 Szódra 
várakozván. 92 Egyébb dologra köll egyébb 
ajándék. 101 Baj viadal peniglen fzeret éne
ket annyival inkább , 49 Hogy koizorús er
kölcsi nyomokban 12 Örömében ugrál.

I Bal Vers 13 Sor.

13 δ ο ν  folyamattal adasd 10 Sörénykedők- 
nek : 1 És te kezdjed ,80 Az fekete föllegbül 
dörgő királyt, 70 Ő leánya, verleid kegyé
vel 94 Kötelezni . azoknak azomba közölni 
akarnám 9 Hangozó lzavú 14 Citaráival Ö-

tet.

III. N E M E A I  D A L .
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tét. 17 Az fzigetnek dífze 92 Szeretni fogja 
ezmukámat, hajdan 101 Mirmido lak ta, ki
nek dali népeit az viadalban 49 Gyors fege- 
delmed után le gyalázta, 12 Se menyűlt ro* 
hanván.

I Álló Vers it Sor.

5 K ék es’ ütésre 8 Mezeid Nemea 25 Ékes 
diadal után 41 Nyugtató feléri orvos 20 Irt 
kéfzíteni fzoktak. 6 Ha hogy az piros 46  
És gyönyörű tenyeréhöz illőt 72 Cselekvő A» 
rifztofanes fia 60 FŐ sörénységnek pólóira 
ugrott: 42 Tengeren is tehet próbát, 73  Kön
nyen Herkules ofzlopin mehet t ú l , 2 Illeni 
férfi tévé Bizonynak úti Vég határúi. Ten
gerben el győzött ilzonyu fene Barmokat, tu
lajdon elméjébül T av i, tengeri folydogalásra 
fefzült nap enyéfzet Mély örvényein ,  Haza 
jötte fzerenc.sés, Uj világot ösme'rfz. Mi vi
déki hegy foknál evezfz hajócskám? M ennj, 
Eakus dali nemzetinek kari verfedet el vidd , 
Nőv ez okért te virágod igazság, Hitesítni jám
bort. 2 Szedni virágba föha Jobbnak ne tar
tsad Más mezörül: Honnyába fefzegefs . édes 
énekül Köllemes dicséretet találtál. Mivel 
ellenség! dízidát egy ütésre darabló, Had nél
kül magán Nagy lóikra rohanván Bé vevő, 
nagy üggyel Tengeri Tetiíi magának házasító 
Péleus örvendett . Lamedont Iolási fegédül 
Harcra fzülött Telamon viadalban Agyon öl
te , hajdan 2 Az rezes ijjas Amazon táborig 
Követé Iólaust : Kit sörény embert alázó F- 
élfz egyfzer fe gyalázott. Anya téj vitéz Szí
vet ha á d , jelesebb ajándék. Homályban ma- 
radoz tanítatott. Hol így, hol úgy zöng: tal
pra erősen Állani nem tud : éretlen Elméjé
vel haboz, kap ezhez, azhoz. 3 Sárga Akii-.



les ugyan Gyerek korában Udvarában Filirá- 
nak háborúit játfzik gyakran, Dákosát röpíti 
küs kezébtíl, Habahurgya fzelek vetekedne\  
erősen utánna , Orfzlánt , erdeit Agyafúrt e- 
fzé gydkol: Hurcolá tepeckélt Dögiben leheld 
lő testöket Szatixrni Centaurushoz hat efzten- 
dös üdéjébe . csodálta Szüntelenül magas ég
be M inerva, Tegezes Diána 3 Az bika fzar- 
vas ölöt Ravafz kerítés , És fzeléndek Nélkül: 
erővel bírtak lábai. Régiek befzédeit befzé- 
lem: Kőfziklás odújába kiró nevelte lázont, 
Eskulápiuft Püha orvofi kézre Oktatá . ma
gának El jegyzi karkötős Nereus leányát: Ez 
neveié dajkás különös két fzemmel Akilleft, 
Leg jelesebb lölkéhöz arányzott Figyelemmel 
élvén. 3 Tengeri fzéltül Mikor el vitetik 
Toronyidhoz T rója, hogy Dardanos, Likos , 
Fvigosnak Ádáz fegyvere hulljon Az előtt, 
dzsidás Vad fzerecsen feregek melyében Sze- 
gezhefse kezének bélyegét, Hogyne álmod
nák vifzfza menését Memno vitéz Királyok
nak Attyokrúl Helenus rokon vitézhöz. 4  
Mefzfze világa ragyog Tulajdonábul Éakus- 
nak O lupiter . az te véred : éneke Az le
gényeknek magafztalása Maga földi tulajdon 
örömnek, azon viadalnak, Melly tied . torok 
Szakadásig üvöltnek Mind Arifztokliddel: Az 
egéfz világba fzólnak ez fzigetrül. Templo- 
midat ízép gondolatink főbb tifztben Apollo 
Helyhetik . az végén kiki látja Jelefebb ü- 
gyünket. 4  Gyermeki korba gyerek Lefz 
férfiúvá, És öreggé Ezek között: halandók 
réfzesek Mind az Káromban . de négyes er
kölcs Az határa az hofzfzú életi pállja futás
nak : Mert fontoltatik Az előtte kerengő. Mefz
fze nincs azoktul. Üdvözlek oh barátom . én 
te néked Küldöm imez fzin mézzel egyes 
te je t, öntözi harmat Énökeim poharát kari-

III. NEME AI DAL.
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ölájln , Noha késve küldöm 4 Éoli fipval. 
Madarakba sörény Sas azonnal meg ragad 
Mefzízirül vadáfzva véres Prédát körmivel . 
eíznek Alatson magot Áz vatyogó kalikába 
fzajkók. Te néked rubinos ízeken ülő Klió 
kegyébül fok diadalmák Gyöngyei fórba vil
lognak Mégárban , Nemeában , Épidárban.

A. 3841.

IV. N E M E A I  D A L .

M a Z A i i ü  S,

TT. Csécsenyi SVASTICH IGNÁC'‘Sá’ Mik
lósi Plébános U rnák, Az Magyarók Cí
mere 1796 Szerzőjének, igaz Barátom
nak.• · "í *' '■ n

I Jobb V?rs 13 Sor.

“0 B írá lt fáradozásnak, 9 Lég jobb órVösa 24! 
Az lölki vígasáa V 22'.És kenegéiáíétík hárigos 

M isé ; ; 42  Hz mrödo leŐT
lágyit’hát Í 4 Táí${ illy puha módón, ,55 Mint." 
puhít dicséret hárfái Í  Zöngedéáesivel. 4 i É- 
nek az, dücsös mukáknál 2 TöVábbjUri é l , 26! 
Mellyét, ha ád karités kegye, 38  M,éíy éfzi-. 
bid laß, nyelvem hozánd.

I Bal Vers 13 Sor.
c  ' ■’■■■■ ■ i;

SO Ozabád légben előre 9 Ezt böesátanom 
Sf4.Verfémnck homlokán 22 Az lupiteVv,1 Timar 
zárk baj, 31 Némea dieséréitbén,k$,É|cidák- 
üák égiglen 14 Szikra tóVhyái hallják y &  K i^ 
főzött igaz barát rágjíög. 7 HöV^ha Tinyok'- 
tltus 41 Apja életébe volna: 2’ E z‘Verv körül

G 2 6
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26 Cimbalomozna bezeg gyakran , 33 Győ- 
zödelerare zönögne ízava,

I Álló Vers 13 Sor. . 5

29 A z  ki kleóni bajbúi, 10 DücsŐs Atenbül, 
23 Hét kapura nyílható 28 Téba várábúl fo-| 
rát 32 Kofzóruknak éhekölte: 43 Midón Am* 
fitruó híres 16 Halománál Ótet 36 Kadmai né- 
pék önnön magok s Rofzorúzni vonák 42  Par
tos Egy ina kedvéért. 6 Jó akarókhoz 27 Jőve 
jó akarólan, holott 39 Születésedet Herkules ül
jük. 2 Vite'z Télamon hajdan Az kivel tőre' 
T róját, Merőpíz népét , Az dühös Alcionéüs 
Óriási duzs királyt : Úgy de előbb tizenkét 
négy Lovagos fzekerekben Harcoló két an
nyi bajnokot Szikla dobásival Üldözött. hadat 
fe lá to tt, Se hallhatott, Az ki-nem érti be- 
ízédemet. Vifzfza bofzontatik, az ki bofzont. 
2 Befzédet fzaporítni Mint fzabásaim, Mint 
az fzapora órák Tiltanak : oh de óhajtja Szí
vem az világtalan Holdat el érni . ámbátor 
Derekán tendernek Hány habot lapátom : állj 
neki , Az kV leseskedijú Láfsanak kajának 
égben Röpuleni Délben*. homályba kbholta- 
tott Gyönge tanács p,ihi módra röpül 2 Hafz- 
talanúl irigytül. Nekem Szerencse Királyi afz- 
ízónyömMillyen értekét közölt, Tudom, azt 
tidővel höz^á Tökéllett ‘örököfségre. Óita- 
rám, nofza rajta! Lídu’si larmonyában befzéíd 
Kegyes énekemet, Halljad Enóna, és Ciprus, 
Itt Telamonfi Teucer koronára jutott : Szala- 
mína hazája , Aj axnak : 3 Akilles pediglen bir 
Axi tengeren fényes Szigetet: afzlzony Szép 
Tetis annyn Eljáhan :JRis Neoptolem fia Úr 
egéfz Orbonáfz íöídö#.. Legelő hegye derka 
Kezdetik Dodóna Szélirül lőni tengerig. Pé- 
li«s tövébe Jolkot EroSzakos Kézzel hatalma

alá
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alá veté Peleus,, Hémoniaknak adá. ő Akáfzt- 
nak felesége , Alnok Hippolic Reá fegítette : 
Az Peliás fia lesben Dédalusnak pallosát Rá 
köí’zörülte két élén : De kiron fzabadítá , Iup- 
piter felöle az miket Rendöle, végezi. Harc
ba vakmerő oroí'zlán Leg éleíébb Körmeit, 
és fogait ve ri, Tűznek hatalma előtte midőn 
3 Semmibe m últ: magának Házas fegédüi je- 
gyezött egy Néreift : Láta is kar fzékeket , 
Kiken ültek égi, tengri Királyok, neki, há
zának Hatalommal ajándék Nyujtatik. Gá- 
defen túl ki volt ? Európa felé Tarts hajóbé
li fzerfzámmal. Mert lehetetlen Eakusnak hl· 
rés fiait Rövid értekem hangja dicsérje. 4 T e
án dór gyerekekhöz Két markom pököm Viták 
hiáltója Jö|i ide kélzen, Olimpi, liz tm i, Né
ma frigyet hozz: Kik remek adva termékeny 
Kofzorútalan honnét Eddigien nem kái'zolód- 
tanak. Oh Timazárkufom , Nemzeted , be- 
fzéllik, halljuk, Bóv kút feje Énökeinknek . 
ha engeded, Kallikles olzlopa tőlem ered \ 4 
Fejérebb Pari kőnél. Mint ki égetötí Arany 
fzikrákat fzór Éjjel is: úgy jelefen lőtt Dől·

főt ha hiresitenek É nekek^'az királyokhoz 
,efzen ember hafonló. Leg fzerelmetesb a- 

nyád báttja, Mert Akeronba van , Nyelvem 
énökét találja, Melly ékeién Vitt feje villa 
verő napi Bajnak utánna korinti felért. 4 Eufa- 
nes fzép apátok Örömmel őtet Dicséri, óh 
legény. Másnak élő tárfa más. Maga az ki 
jót cselekfzik, Reménységibe fúvaliott. Hogy 
örökre dicsérik. Méleziás dicséröje vagy? 
Az irigy ügye : csit P a tt! köteles befzédével 
Szíveket húz vonz. Puha nyelve befzéll, ha 
ki jó; De valóba kemény, ha gaz ember.

λ«. 3 9 9 7v
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V. Ν Ε Μ Ε Α Ι  D A L. 

E G Y I N A I  P I T H E A S .

I. Jobb Vers ι ΐ  Sor.

27 A v a g y  e'n ke'p faragó vagyok , 3,6 Hogy 
meg mozdulhatatlan , 64 Azon egy kövi tal
pra örökre fzegett 63 Bálványokat faragjak? 
indűlj 97 Terh hozó , akár sörényb lapátos 
hajón, 23  Mennj Égyína fziget kívül , 33 Ki 
torombitáltafsadfza, 18 Hogy Piteás erős 101 
Lamponyiftak leg erösb fia Sark könyök ökli 
Neméát 30 Győzött . pihés" még ajaka, 13 
Máj napi bort fém iutt,

I Bal Vers 11 Sor.

27  Iupiter , Száturn, aranyos 36 Nereis nem
zette bajnok 34 Hadi magzatit Eacidáknak, 
hires 63 Anya városával is böcsülte 97 Jó ba
rátokat korán ölelte földét: 23 Harcos népe
ket az kiben 33 Fris hajókkal állítottak, 18 
Az mikor állanak 101 Deukalion oltára előtt , 
könyörögtenek égnek 60  Az Endais két gyer
m eki, 13 Kérleli Fókus erős

I Álló Vers 11 Sor.

48  F e jede lem , kit Nimfa Pfzamátea 24  Sós 
parton el fzült volt. 121 Vajki nagyon reme
gek tetemes, de valóban igaztalan ügyrül 1 
Hogy befzélljek : 37  Micsodáskép tudnia illik 
6 Bujdoftanak 116 Oda hagyva imez fzigetet 
jeles emberek , és mi bofzontó 43 Irigy ördög 
űzhette ki. 101 Állapodom . nem hafzon iga
zat napi fényre derítni 103 Egyébha . embe
rek között mi bólcseség 41 Halgatáft gyakor

ta
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ta tudni? 2 Ha fzei;encse , vitézi karok , Va- 
fas háborúk leéndnek Nekem az jeles emléke
zetre valók ; Lefz akármi fzéles árok ásva : 
Van sörény ugrási térdem , által ugróin. Túl 
az tengeren is röpül Madarak királya az fás. 
Talpain áll nekem Pélius hegyben üló fzüzi 
Múzsa kar éneköléfsel, Hét húros hárfáját A- 
poll Pöngeti , tolla arany , 2 Jelet ád vala
mennyi kies Dalolásra . ok azonnal Iupiternek 
utánna Tetift , Peleuít Hiresítik : ezt minő 
csalárdúl Vonzáná bujálkodásra kréteusnak 
Lánya Hippolit , és urát , Maganez királyát 
furcsa Költeményeivel Altatná . vinnyébe ko
hol hazug afzfzonyi nyelve Befzédet, házas 
untatást Mintha Akafztos utánn 2 Szerzene . 
ámbátor nem igaz vala. Parázna rut lóikét 
Arra vetette, gonofz buja gerjedezésöket ol
tana benne. Ö nem enged. ' Magyarán vo- 
nogatta kezébül Maga két kezét, Mert az 
atyai jó akarója kemény haragát nagyon óv
ja. Egekbül Iupiter nézi Mind ezeket, neki 
jelt is adott, felesége azonnal Arany guzsá- 
los Iften afzfzony hogy legyen Néreus leá- 
nyibúl eg y , 3 Maga Neptun sógor ura Java- 
folta: Égyéombul Ki gyakorta megy ífztmüíl 
ünnep utánn, Az holott ez Iítent vig csopor
tok Vig furuglya, cimbalom között fogadják, 
Bátran tagjaikat verik. Meg Ítél fzerencse 
kitkit Mindenes érdemén. Tégedet Eutime- 
nes gyózó kebelében ölelget Egyína Ifteh afz- 
fzonya, Versre világot adál. 5  Bizonyára az 
onnan ugrót Anyá báttja Pitheás moft Ro- 
kony ágival újulan égre hozá. Nemcával 0 
hazája hója Vígaságra föl derült, Apoll fze- 
rette. Jött vendégi legényeket Megarának 
halmán , honnyán Földre le verdefett. Tap- 
folok , íin az* egéfz város csuda dolgokat u- 
zött. Menander éfzfzel, értheted, Nyert ko- 
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fzorúba fejed. 3 Leg jelefebb baj melier A- 
téna vár. Ha már Temiíztános Szép apa ér
demeit ditirámofi versbe dicsérni akartad; N* 
incs mitül féiij. Nyitogasdfza ki Stentori ízá- 
dat, Az árbocod Kofarának alatta igán ere- 
geís ropösésre vitorlát', Hogy ez Pongorác, 
és bajnok M ondd, Epidárba nyerött duflás 
kofzorút, Eakusnak Füves virági pitvarán aj
áltatott Zöld bokréta sárga kegytül.
1800, Τ^ξηγόβ é. 4096.

VI. N E M E A I D A L .

A L C I M I D A S  K Ü S Z K Ö D  ö  J  FI U.

Nemes Nemzetes Vitézlő PETRÁS SÁNDOR
NAK , Tekintetes Győri Királyi Pofta 
Mefter , Győr Vármegyei Afzlzefzfzor 
Úr Fiának.

1  Jobb Vers 13 Sor.

64 V ag y o n  Iíten, ember ez világon : 15 A- 
zon édes anyánktul 2 Pihünk lehünk 93 
Mi ugyan úgy , valamint amaz illeni faj- 
zat . hanem 7 i Félre vevén hatalmát, külöm- 
b ö z ; 95 Hogy az ember femmi ugyan: de az 
Iften örökké 122 Rezes menyorlzágába bírja 
lába sámolyát. 32 Azt valamit, de valóba reá 
ütünk 25 Lölkünknek éltivei; 19 Vagy elmés 
efzlinkkel: 49 Jóllehet azt fe tudod, mi fze- 
rencséd 12 Lefz ez éjtfzakának, 99 Vagy is 
reggeli hajnalnak hasadtában.

I.
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I Bal Vers 13 Sor.

1©3

64 tllcim idás atyafi látni kévánt i,5 Teremött 
mezeikben , 2 Egy más után 95 Efztendöre 
való kenyeret kik nyujtnak ugyan 71 Emberi 
nemzetünknek ; de néha Q5 Ugarokban nyú- 
goíztaltatván vefzik ismét 122 Előbbi ve'rmöf- 
ségeket föl újra . jodögött 32 Köllemetes via
dalt fzereto legény 23 Neme'a játfzirul , 19 
Ki az Iuppitertül 49 Néki adott diadalnak ti
tánná 12 Sietött; fzerencsés 99 Vadáénak re
mekét benne tekínthetfze ,

I AUó Vers i t  Sor.

22 Praxidamás öreg apja 6 Után fefzes S3 
Lábokat igazít unokája nyomán, 33  Mivel Ö 
Olimpi nyertes 18 Éacidák között 6ó Leg el
ső lévén , Alfufi bokrot, 9 Ötfzör Ifztmufit, 
120 Némeait ,pedig háromos Ízbe fejére föl 
kötözvén 53  Ejedött nevébe Szoklidás, 59 Ez 
volt üdösebb Agyezimák fia 8 Gyermekei kö
zö tt: 2 Mivel hárma volt dolog kereíte, Ere
jével előző, Baj bér hozó. Ifteni böv fege- 
delmek után pedig 'háza kinek Kérkefzik az 
Görög várasokban Ökölének erője adott gya- 
korabb kofzorukkal ? Reményiem , hogy be- 
ízéltem én fölötte dolgokat : Zöld koízorus 
piacomhoz arányozok. ívbiti röpítető Szelíd 
Mázsa fzinte Arra lövellj egyeneft fzeleiddel 
Híresebb befzédet. Mivel vers fzerezők , é- 
kefen fzófzólók 2 Koporsó ette férfiaknak Je
lesebb riiüveikriil Befzéllenek, Bafzfzufi vér
nek imez nem is épen ritka dolog: Mert ama 
re'gi nemzet tulajdon gajdján vifzi csuda töt- 
teit , írnak azokrul Sok féle verfeket Pieri 
hegynek barátjai, Égig hatók, eleget fe dicsér
hetik. Mivel ezen nemzetes DücsÖ vérnek 
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ága Kallias az Pitikus diadalmön Kezeire Szí
jat Övedzvén arany guzsályos Latónának 2 
Fris koszorúival hajdan Dilzeskedett: Pitikus 
kegyek adtanak efti iidön Hegedű, Citara, dob, 
ßp Szót : Böcsbe fárádatlan Tenger hídja teve' 
harmadik e'vi Amfiktíoni Vad bika ölte napon 
PoSzidáoni templomon köröSztül: Nyert fü
vet feje're néha, mert Győzött oroSzlánt ré
gem Flíufi ErnyŐs hegy alatt. 3 Vizes útja 
Széles ez. Szigetnek, Akar hon be mehettök 
Cikornyai Szózat adók, ne kereSsetek hirre va
ló t, van elég: Éakus mind fiaftul böcsíilték, 
Miket ok cselekedtek, alig, s nehezen vehe
ted föl. Röpülgét az nevök pediglen melz- 
Sze Szárazon, És vizen az Szerecsen nap köl- 
teig , Ámbár Memnon király Hazájába hírét 
Nem viheté . nagyon öSzlze vefzettek, Mi
koron Akilles Ugordván Szekerébiil kövecses 
földre 3 Hainainak az fiát dzfidának Fene mér
ges hegyével Által véré. Régi tanult eleink 
teheres Szekerekkel imigy Jártának elme fut
tatásokban, Kiket én oskol i  gyakorlásomba 
követtem. De melly habok forognak én ha
jómnak oldalán Álfhatatosb zajogáfsal, igen 
nagyon Zavarják Szívemet. Hanem kéSz a- 
karva Vállomat az kettős tehereknek Alajá 
vetöttem Dicsérvén hufzon öt győzödelmi 
pompát, 3 Az neve Szent viadalnak Hivattatott, 
Kiben Alcimidás az utóhbit hozá Ama régi, 
nemzetének, Ketteje Iuppiter Temploma mel
lett véSz habahurgya Sorsnak általa Néked is, 
oh Timidás neked is nagy Olimpi zöld virág
nak, Mondhatom , tengerbe tengeri DiSznó 
Se győzné Méleziás kezét, És kocsis erejét.

•if. % 4212 .

VII.
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VII. N E M E A I  D A L .

E ' G Y I N A I  S Z O G Y E N E S »

Az Magyar Fokötós ANYÁIMNAK, NÉ- 
NÉIMNEK, HÚGAIMNAK.

I Jobb Vers 12 Sor.

77 L u c ín a , mély gondolkodásokban 65 Fog- 
lalatos karikáknak hegyette ülő 74 Lánya Jú- 
nónak, gyerekek fzülője 80 Hallgafs meg . 
ékes Héba véredet, 49 Ez gyönyörű napfényt, 
vakos ejtfzakát 21 Kívüled épen nem 118 Lá
thatni . arányos elő menetelre korán fém o- 
hajthatunk, 11 Kik hátráltatunk 46 Mind vala- 
mennyen iminnen, onnan 110 Bal fzerencsé- 
tül . kegyelmeddel· Teárion 33 Fia Szógyenes 
jutalmat l6 Nyer ötös dali tettibül.

I Bal Vers 12 Sor.

77 L ak ó ja  dal fzerette városnak 65 Harc 
fzerető Eakus csömötéje között. 74 Melly igen 
kíváncsiak harcba vívni ? 80 Vitéz mukáik ad
nak édefen 48 Zöngedező Múzsáknak elég vi
zet. 21 Sörény vitézségek 118 Az homályba 
maradnak, ha nincs, ki dicsérje: tudóska ma* 
káidat n  Tehedd tűkörűi, 46 Jól tudod , 
hogy nem egyébb fogáfsal; 110 Mint arany 
Magyarka főkötos Mnemózina 33 Jeles éne
kének hangos 16 Jutalomnak adásival.

I Álló Vers 7 Sor.

97 B ö lcs előre lát fzelet , ki harmadik nap 
38 Fúvni fog , és nyereségbe vefzi. 31 Sze
gények úgy , mint gazdagok iá Közelítnek,

G ó ha-
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halálhoz. 3 4  Az ítéletemben fényesb 22 Híre- 
sedésed Ulifzfzes 90 Tudós Homérus által, 
hogy fém tűrtél. 2 Sörény ke me iter költe
ményének Van valami fölsége : csalóka mesén 
Gyorsaságával hiteget . pediglen Jobbára mód 
nélkül vakoskodik Az fokaság fzívében . ha 
mind igazt Lehetne ösmérnünk : Bizonyára 
vasas fegyvernek okáért haragos Ajax melyén 
Lapos pallosát Által ugyan nem ütötte volna. 
Ö Akii! után leg első , az ki küldetett Iloná
ért gyors hajókkal Nap enyéfzetiek ízeién 2 
Iliom alá . de verdes általlyán A z  pokol hab
ja lesöt , lesetlent . ha böcsűt Várfz , halot
taknak meg adándja Iften Védelmezőien hi- 
röket . mivel Tág öbölüi föld köldökihöz me
ne : Pitós mező halmán Feküfzik , de előbb 
Priamusnak erős falait, kiken az Görög Sokat 
fáradott , Rontja Neoptolemus. Szcirusnál 
Vifzfza jöttekor sörény hajója tévölyög: Efirá- 
nak városába Juta tántorogás után. 2 Nem fo
ka uralkodók Molofzfzíában : Vére kapott ö- 
rökébe király Nevére. Iften imádni m ent, 
Hoza Trójai kincset, Ottába zsákmány mar
hán Egybe vefzett , neki menvén Egy ember 
által verte fzablyájával. 3 Delfusnak hiv la
kói fajnálták. Az mit az ég neki rendöle, 
vége fzakadt. Régi iíten fzó imigyen befzél- 
lö tt: Egy az Eacidai fejedelemek között O fa
lazott Izent háza mögött vitéz Pompára vi
gyázó, Papi fzámtalan áldozatokba figyelmes 
előre fzököl leénd. Minek fzólane'k Töb
bet ? elég böcsös ügynek egy fzó. Meg va
gyon , be (tellyesült, hazug tanúja nincs. 0  
Egyína bátran halljad Iupitertül fiaitok 3  
Leg fényesebb erkölcse házokbul Úton iraml, 
ragyagó nyereségre talál. Nyugalom minden 
dologinkban édes Szin méz , Izimolca néha 
unalom. Én, te, ez, az terméfzetefen vagyunk

Kü-
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KülömbözÖ élők : Kiben ez kap , amabban 
amaz . nem arányoz egy ember, is annyira , 
Lehetsége fines, Hogy valamennyi fzerencse 
rája Szálljon . ezt ugyan nem adta Párka íen- 
kinek. 0  Teárion te néked Igen is nagy a- 
dattatott: 3 Az böcsilletes dologba bátor állást 
Mefzfze ható efzed el fe kerül. Gyalázni nem 
fzokott bará t, Szugolyába temefse. Igaz dic
séret mondáit Tilzta vizes folyamatként Ho
zok barátnak . illyetény bér jót illet. 4 A- 
kéus engemet ne orcázzon , Az ki lakik ha
bos lőni tenger öblén. Jó barátságos va
gyok emberek közt Szemem tekintetével , 
homlokom Ráncolatlan , lábommal eröfzakot 
Tiprok . jövendőben Közelítsen elombe Sza- 
turnus arany napival . tudományosok Itél- 
jékfze meg , Eneköm egy valakit gyaláz e. 
Euxenusfi fzógyenes, te néked esküfzöm, Nem 
ugrám határon á lta l, Dzfida réz aja röptiben 
4 Röpűle nyelvem : az ki bajokbul El k i vo- 
nyád nyakadat, van erőbe kezed , Izzadatlan 
volt tagaidra nap süt. Nagyobb örömben élfz, 
ha dolgozol. Béke pohárt engedj , ha mit 
égiglen Ragadtatott nyelvem Diádal nyeresé- 
gi fejébe rikolt, örömébe kiált kuhit Boc- 
sáfs, hogy sörény, Gyönge kezem kofzorút 
kötözzön. Múzsa ölzve enyvezött aranyt , 
rezet, fejér Elefánt tetem t, virágot, Pöki sós 
vizek harmata. 4  Iuppitert Nemé# ünnepé
ben említsd, Enökeid hires hangja legyen O 
Múzsa nyájas . ifiének Fejedelme pediglen 
Dicséretet fönn fzóval Halljon emitt. Eakus- 
nak Egéfz világ befzélli, ö volt apja. 5 Ki 
én hazámban ül királykodván Jó akaród ne
ked Herkle , barátod, öcséd. Hogyha ember
nek vefzi ember hafznát : Barát barátnak an
nyival nagyobb Hafznot hozánd , fzivbill iga
zán ha fog Szeretni . mindennek Ez örömt
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elejébe tehedfze . ha itten ezent cselekedheti: 
Te nálad bizony Oh óriást gyömözo lakoz
nék Boldogul , atyának is fogadna Szógye- 
nes Nevedékeny élte folytán Kegyes ősi nyo
mok fzerint. 5 T e fzent meződön háza van, 
mintha Állana négybe fogós hadi rendi fze- 
kér, Jobb, bal oldalvást egyaránt kijárhat. 
0  boldog! illik ez pedig reád , Bizd magadat 
Iunóra, U rára, kék Szömií leányzóra. Vagy 
is oily hatalomba, fegíts Ügye fogytákon, és 
.pediglen gyakran. Ha velek nyomos Gyá* 
mólódat közölénded : ifjú , És öreg korodba 
boldogítod őket Nyavalyáikon fegítvéü : Növe
kedni firul fiira 5 Fog böcstlleted jelen, jövő 
üdőben. Hányni Neoptolemusra foha Se volt 
fejemben átkozó Szidalom fzaporítást. Azon 
bakot csak nyúzni Nem de pöfisáta gyerek- 
ség? Korint fiára Iuppiternek kotty fitty.

ις. 43Ő7.

VHI. N E M E A I  D A  L.

E G Y I N A I  D I N I A S .

, Ϊ Jobb Vers 9  Sor*

20v O h ^ fz é p  tifztöletefség , Ő8 Venús ifién 
afzonyka fzerelmeit hirdető 112 Ki gyerme
kéknek ékes ajakán fzüz módra 75 Üldögé
lő vifeled ezent kezedben 98 Úgy, valamint 
fzelídül jőve fzükségtiíl; 40  Amazont külö
nösben . óhajthatom, 4 Akár mellyik 14 Do- 
logoniban üdővel 47  Nagyobb fzerencsé vil
logjon.

I.
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I Bal Vers g Sor.

20 ^ í i l l y e n  v o lt  I u p i te rn e k , 6s K it E g y ín á  
fegéde fz ig e tte l a ján d o k o z  : 112 V ilág ra  jö tt  
fiók k irá ly a  É n ó n án ak  75  K ézi tan ácsa ib an  i- 
gén  je les  v o lt. 98 L á tn i g y a k o rta  ó te t  fokán  
ó h a jtá k . 40 A k a ra tja  fok  h ad v e re sé g te le n  4 
K irá ly o k n a k  14 M a g o k a t k o ro n á ja  47 A lá  
m eg  a d n i ,  m in t az  k ik

I Á lló  Vers I I  Sor.

32  L a k o z ó k  A téna v á rb an  : 3 M in t p e d ig 
len , 76  Az k ik  P e lo p fz n a k  S p á rta i b ir to k á b a n  
70 Ü lté n e k  . b o ru lo k  É ak u sn a k  26 T ifz tö le te s  
ta ta  té rd ih ö z  : 6 l  S eg ítse  m in t b a rá to s  v á rá t ;  
86 M in t ezen  h iv  la k ó i t :  k ü lö n  fzavu  lO oC i- 
k o rn y a  L íd u s  övb en  e 'nekö lge tek  96 D in ias 
k a rik á z ta  f u tá s o k a t ,  és M egás a tt ja i  47 N e- 
m éa ad ta  k o fz rú k a t. 40 V e te m é n y re  h a  ég  ö* 
töz  : á ll to v áb b . 2 E z rég e n  fza p o rítá  Cinfc 
rá sn a k  ezern i e z e r  C ip r i k in cse it. M eg  álU 
ja to k  sö ré n y k e  láb a im  , lé le g z ő k , E g y  d a ra 
b ig  p ü h e n ö k  , efzem be jufsön  É n ek ö m  . un
t ig  ir t m ás . v a la m elly  ú jság  H a ir ig y  fzöm e, 
n ye lve  a lá  k e r ü l ,  U g y a n  rág ja . V efzede lm e 
te re m h e t Ig az n a k  . á r t  e h itv á n n a k  ? 2 A z 
vefz té  T e la m o n fit ,  H asa n y e lt fza b o ly á t . b i
z o n y á ra  k i n y e lv e d e t M i n ém aság b an  h o rd o 
z o d ;  de fzíved  b á to r  : F o g  feledésbe vefzeke- 
dés tem etn i. L eg h íre seb b  a ján d ék  fok  h a z u g 
ság g a l N y e re té k  . fzu g o ly áb a  k o h o lt  G ö rö g  
Ü lések b ü l N y e r U lifz fz e s , A jax  v e fz t A ra n y  
p a íz s o t ,  és el vefz. 2 E g y a rán t feb e t nen t 
e jtn e k  H é v  tag a in  H arco sk o d ó k n ak  ,  k ik  fö- 
dozö pa izsban  Réfz fzerin t e lő b b  m eg  ö l t  A - 
killes T e s te  k ö rü l , h o l eg y éb b  .kem ény  M u -

k á s ,



kás, fokát fogyafztó napban Küzdenek . haj
dan is meg pökettetött Hamis befzéd, hizel- 
kedéfi fzó kovács , Koholója ezer ravafz árta
lomoknak , el átkozott Gyalazat: el nyom 
erkölcsöt: Szemetesre rohadt kofzorut kötöz. 
3  Je '! ve'dj Iuppiter ilten ! Soha bennem ez 
undoki vágyakodás gyöke'rt Ne verjen . él
temet magános úton töltsem , Holtom után fi- 
r a , unokára mocskot Bár ne vakarjak . ó- 
hajtnak aranyt mások : Egyebekbe mezökre 
fzemök mered. Csak én teísem , Temetése
men is jót Dicsérek , és gyalázok rolzt. 3 
Bölcsellök , igazak közt, valamint firis har
mat erefzti az alma fát Hamar, nevelkedésre 
)o magafztalt erkölcs Az levegő egekig . ha- 
fzont barátos Emberi társainkbul fokát hajt
hatni : Ha dologba kerül, leg utóbb marad. 
Akar tetfzni, Leg alább hitet adni. Megás, 
te lölköd hogy meg té r , 3 Lehet é ? hiú re
ménynek Haíztalanul Várod ki mentét . mint 
karié i , mint te Nemzeted meg állapodhatok 
nagy Múzsa kövön , dufla ketteje't Futotta 
gyözödelmeskedvén. Menten örülök ejtvén 
ki köllemes Keve'lykedést dologhoz . ének 
űzhetett Dolog hozta mi fájdalomot . bizo
nyára dicsérteto Zsolozsma volt előbb, hogy 
fém Az Adrafzt hada kadmus hadát véré.

*7 · 4 4 0 4»
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Ε Τ  Ν  A I Κ Ρν Ο Μ I U s.
I Tizenkettős.

37 S icióni Apollt citarámon 34 Dicsérjük az 
mólt épült 54  Firis Etna mögött, kromiusnak 
holott 2 Nagy ajtajin 52 Bé rohanának arany 
palotáiba 57 Barát emberi . fzuz Múzsa! mmt 
yo Fris éneködnek édesét kéfzítsed. 78 Mert 
paripája nyerött fzekerére föl állván 36 La
ton t, A pollt, Diánát 16 Akaratja dicsérnie 
45 Az magas Pitót meg itélok 11 Jelen léid
ben. 2 Okosabb fzavad ember imigy jár ; 
Dicséretes munkádat De hogy illik homokba 
takarnod . igen Negédesen Mondja dicsérete- 
det magyar éneköm. Hanem mólt ugyan az 
lantomat Bocsálsuk hangofan furugláinjmal Az 
lovagos viadal tetejére, kit Adrafzt Azópi par- 
tra rendölt 0  Apoll örök ünnepül. Hogy ju
tott efzembe ,'dicsérek Vitéz bajnokot. 3 Ki 
amott fejedelmi lakáskor Fris ünnepet , baj
noknak Gyakorolni erőt viadalba fima Szeké
reket Szerzve tévé ragyogásiba városát Me- 
réfz Amfiarosnak fzöme, Nagy házi párt ü- 
tés előtt Argosbul Meg fzaladott. Talaus fe
jedelmi fiakra Merígye párt ütésnek Harapoz- 
va ki múltának. Csillapít előbbi zavarzurt 
Okosb ferfiü: 4 Valamint mikor Amfiarosnak 
F elét, Urát árúló Erifilt hite tartja kezesnek 
adó Aranyhajú Dánaufok valamennyi előtt 
nagyon Böcsültettenek . és hét kapus Tebához' 
el vivék az’ hadnak lángját Húhogató bagoly 
úton utóbb . zivatarral Zörög, nem hagyja 
helyben lupiter dühös útjokat, Menydörög, 
maradjanak otthon, Parancsoltatik. 5 Szöme 
látta vefzélyre fietvén Vitézi rendek mentek,

Re-
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IX.' ΝΕΜΕΑ I DAL.

Rezes az gyalogok , paripákon ülök Simíta- 
tott Fegyvere lóra való izerifzámival. Mi
dőn Izmeni viz partokon Velzodnek , ég te- 
temjek, el tincsödik Az lobogó havi füst . 
hetet éget az afztag. Hasítja Amfarosnak Iu- 
piternek eröfzakos Nyila fold melyét . nyeli 
tüstént Lovával m agát, 6 Perikfímenus hogy 
fém az hátát Meg üfse dárdájával, Hadi vére 
pofáiba vallna kadarét. Boqsáttatott líteni 
röttenetes csuda illenek Fiát is fzaladásnak 
vifzi. Nagy Iften ! élet , és halál közt Fénix 
Módra lövő agyaros viadalt ha lehetne Egy 
általán ki hánynék. Uram Iftenem ! Etnai 
Férfinak fzerencse fzabafsa Te törvényedet, 
7 Ragyogásiba városa népét Emelni méltóz- 
tafsál. Hifzen ö , valamint evet, ülni lován 
Gyakorlatos , Férfi nagyobbra böcsftl efzes 
oktatást Akármelly halomos kincsinéi. Hitel
be nincs fzavam . fzeméremt titkon Rág nye
reség, ki dicséretet hoz . kromiusnak Bal ol
dalára állván Gyalog, és lovag,' és hajós Ha
rciban csatája vefzélyét Itélnetfze meg. 8 
Mivel harcban ez Iftenes af^fzohy Örökkön 
indította Hévés #fbe veréséit, űzné hadi Ve- 
fzélyeket. Ritka tanács terem , az tüzes har
ci gőzt Ki alkalmatos éfzfzel, sörény Erővel 
értené az ellenségnek Tábori , és hadi rend 
futamásira fuvni. Nagy Hektor is Skamander 
Folyamatja vidékiben Hírhedek. Helória zug- 
gó Vizénél, holott 9 Neki emberek Área rév 
névt Adának , első élted Ragyog Agyezidam- 
fi . nevezni fogom Egyébaránt Más napokon 
különös miveléseit, Sokat fzárazon, és tenge
ren. Pediglen olly m ukákkal, az mellyekhöz 
Gyermeki napjaiban fog igaz kezp , lába , 
Egéfz öreg koráig Lefzen élete köllemes. Bol- 
dogúlt csudálatos úton Szerencséjiben. 10 Ha- 
hogy égtelen üstéi, arannyal Dicséret háráin-

η*
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iott r á ;  Magasabbra nem illik emelni efzét, 
Hogy emberi Lábbal eget tápod . afztali ví! 
gaság Szeret csöndesen háborgani : Hafonla- 
tos fzerével él bimbózó Győzödelem gyönyö
rű kogyes énökeinkkel. De hajtja jó bor az 
dalt. Poharamba ki töltögetfz, Timporáld ez 
édes italban Kiáltásimat: n  Föl is hordjad 
ezüst poharakban Topott bajornak lányát: 
Kiket hajdan , holott paripái nyerek , Apol
lói, Szűzi Ternis fonyogatta bokrokkal Szi- 
conbul kromiusnak követ Hozott , kegyelme 
Iuppitérnek! tőled Várom, imez diadalt kari- 
tefsel hogy inkább Dicsérjem, és fokakjiak 
Elejébe tegyem böcsös Versemet Titóri tető
höz Dzíidázván közelb.

*. 458$,

X. N em  N E M E A I  D A L .
■ . ■ : z‘í  ■ - '  i ’> '■■■■ i  Ί  ’

A R G O S I  T I E D  S.

T . T . FÖLDES! DAVID v o l tP é f t ,  thoft 
Szanyi Plébánosürnak, az Szalufztins For
dítójának, Nyájas Barátomnak.

/ I  Jobb Vers 11 Sor.

31 O h  kegyelmek hároma! 102 Dánausnak 
arany fecel fzékes ötveni fzüznek, 61 Junó 
lakásra méltó Argos 3 )  Falait je re versbe dic
sérni. SS Számtalan müvébe tündöklik. 22 
Hofzfeás u g y a n , mibe Perzéus 50  Medúza 
éllen utazott. 79 Hány anya várasokat tágös ’ 
Egyipti határ 2Q Nyert Épafu* kezébül :77, j 
Hibáz? nem , úgy fe, fzúz Hipermnefztra 
Hüvelyébe ízablyája midőn marad. " ***s‘ ‘ >
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; . , I Bal V ers;l l  Sor. · .

31 tía lh a ta tla n  iíteni 102’Karba sárga Miner
va hajdan tévé Diomédeít. 6l Fogadta Téba 
mellett menykő 39 Hafogatta mezó az igaz 
fzós , ,5i Háborús , nagy Amfiár vezért. 22 
Szép is az áfzfzonyi népe , 50  Hajának hofz- 
ízz. kellemes. 79. Alkmena, és Danaé meg bi- 
zohyítjá, mivel 29 Iuppiter ölbe fogta, 77 Ad- 
rafztus attja , Linceus nyertek 40  Igaz éfz- 
fzel ezerni gyümölcsöket. ,

κΓ J  Álló Vers 12 Sor.

ires Amfitruó hadát 47 Nevelte . jó 
fzerencsével 56 Sógori vérben úgy léptének , 
23 Hogy , réz fegyverivei midőn 43 Ölé az 
Telebos népet 8 Az egeknek ura 1 ig Azö- 
náére, és· fzavára nézve véve hozzá 54  Hafon- 
latos teft állást 62 Bé ment zárt kapuin; meg 
terem Hferkules. 42  Szép felesége Jlinónak 23 
Oldalán csak üldögél 30  Menyegző fzerezés- 
nél. 2 Szájam el fe mondhatod, Mennyi dí- 
fseivel fzerencsesazArgofi; t(píttpk)m. : Nehez
tel ember , ok· nélkül ei* Ha' gyakorta fzö- 
mében egy ötlik ? Nofzfza ! még is húromat 
tekerd Múzsa , legyen viadalról Te gondod . 
áldozatra hív júno , rezes viadal· népeket öfz- 
ve hozott , Hogy meg adándja bérét, Hogy 
Úljásfi. .kjk&er első lőtt,, .Nyeresége felejteti 
dölgaitA' 2 ‘Hyert pediglen :az Görög Nép ta
nácsaihoz jővén Delfi , Ifztmufi kolzrut, A- 
dptt N^^pa J s r , mindnyáját Euterpe , Talia 
dicsérjék Háromát.Oyeré az Ifztmufon·, Há* 
roma; jött Szgcióni Adrafztus uj lakásibul, Iup- 
PJter édes atyánk ! fzája fzömérmes, hajolj , 
Vágy mire, fzíve moftan. Reménye bepned . 
ébredőit ízívvel Meri tőled ohajtnL kegyel

me-
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medet. 2 Tudod ezt Uram iítenem, Akárki 
küfzködő , tudja , '  Mit tegyen olly ajándok 
nyerés. Leg fö*b diízt ada Herkules Pizá- 
nak viadal ízerrel. Kit Aténa körül Az álr 
dozatba kétlzer éneköltek hangos Szavú legé
nyek közben. Égett földbe jutott zöldes olaj
fa fzem, Férfiú 'népe Jűnónak Láthatá rová- 
tolott Be mázolt cserepekben. 3 Óh Tiée ! 
fzép anya Ősi ágatokat böcsűlet követte gya
korta , Ki küfzködéshóz illendőebb, Kegye
ké vala , Tindaridáké. Mert Traziklus, An- 
cias nekem Vérem , iparkodom inkább, Ra- 
gyagjon hogy fizetnünk tovább Argofi várba . 
mivel hány diadalba kevély Az paripákat á- 
polt Proéti vár? korinti völgyekben , Nemeá- 
ba kleónai férfiak o Négyet adtak . üst pohárt 
Jó fzagos bor italhoz ajándokul fzicionban 
Nyerének . hátokat Pellánbul Puha , gyönge 
gerezna födözte. Számtalan rezet ki monda-? 
nőm Moll lehetetlen , íidom fines  ̂ Hifzen fe
jem fe káptalan. Hát mit adott Görögök vá
ra , Tegyéa , klitor , Líkufi Iuppitefbek j$zör 
krényes háza?: győztelek t ö b b e n , * , ■* n Iá-: 
ba erős valamennyinek. 3 Őst fzép apa Pam- 
fae Fogadta néh'a Polluxot, Jött véle kafztor- 
is , váriba, immáron ne csudáid nagyon , 
Hogy illy bajnoki jó kedvet Születések hozott. 
Királyi í’párta városának Herkulefsel Virágit 
az bajoknak Ofztják, Merkurius tárfok : igaz 
legény Helyheti gondjait bennek. Iftenek var, 
lóban hív Segédnek fzerezoi. 4 Váltogatva 
más után Egy napig Iupiter tatánál maradnak· 
egekben, Hodára kelve föld gyomrában Te- 
nérápnaí völgyeken halva Rend fzerint fe?· 
küfznek . illye.tén Éltet akart maga: Pollii*,9i 
Nem égbe lakni illeni Rendbe, midőn el .esptL 
kafztor az harcban. Idás Bús haragúban étet 

H 2 Ok-



Ökröknek hajtatásakor vaktán Sebesíti rezes 
kelevézivel. 4 Tajgyetus tetoirül Linceus fze- 
me mefzfze meg látta cserfa tövében Meg 
üldögélni kafztort . ennek Valamennyi között 
fzeme látott Leg továbbra . fzél gyanánt rö
p ü l, Futva rohan neki , váltig Csatáznak in
nen , onnan is. Áfareus fiait majd hogy el 
érte veízély , Iuppiter úgy fegített: Lédának 
az fiát hamar küldi» Helyet állnak az attjaik 
halmain. 4 Pulutónak az ofzlopát Kapák e- 
minnen, éréntik Az Polidéukosnak melyét , 
Nem ronták ugyan holtiglan , De még vifz- 
fz,a fe tolhatták ., Neki vifzfza reá Rohanva 
képe élivei találta Linceust Öklelni jobb oldal
vást. Kormos kövei Idást Iuppiter iltteti, 
Pörzsöli egybe mind kettőt. Leg nehézb u- 
gyan nekünk VeízŐdnünk hatalommal. ^Tin- 
darusfi kafztorát Iziben fietést tekinté , felé
ben halottan , Utóbbi torka hörgésében Leli 
ha ln i, föl adnia lóikét. Nagy firánkozás kö
zött zokog, Szólhat alig , nagyon ordít : A- 
tyám! fzaturni Iuppiter! Léfznek e , és mic
sodás végei gyáfznak ? halok Ő vele én is in
kább. Vefzett baráttal az böcsület véfz. Nya
valyába kevés az igaz barát, 5 Réfzt belőle 
nem veízen. így befzéllt : Iupiter pediglen 
jelent elejében, Vifzontag ezzel üdvözlötte: 
Egyedül te vagy én fiam: anfiak Rend fzerint 
az apja Tindarus. Jer közelebb fiam hozzám: 
Előtted áll ? te válogafs: Hogyha nagyobb ö- 
römöd volna kerülni halált R ú t, kopafz , agg 
napokkal , Menyégbe laknod az Minervával, 
Ki mögött feketébe borult vafas 5 Hadak ifie- 
ne áll, fzabadTe néked ebbe válafztnod-Baj, 
viadalra bátvád enyett Szánt fzándékod ha fzál- 
lanod ; Haínnló felezést venned : Fele folyta 
üdót Sötétbe föld alatt , felét világos égben,

Arany
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Arany fzobákban töltsed. Illy fzólásba ta
nács nem tőre két fele' : Réz fisak hordozó 
kafztor Két izomét, fzavát hamar Frisebb él- 
tire őldá.

i$. 47j 6.

XI. N em  N E M E  A I D A L .

T E N E D O S I  A R I S  Z T A G O R A S .

T. Péteri TAKÁCH JÓZSEF Urnák költe
mény es Munkái 1796. Magyar Minerva
III. kötetben 179^. ízerzöjének Drága Ba
rátomnak.

I Jobb Vers 6 Sor.

112 R eán ak  óh leánya Vefzta, Prítánomnak
113 Fejedelme, magas Iupiterrel hatahnat el 
ofztogató Juno 82  Vére Arifztagoráft vegyed 
az kebeledbe föl, 104 Királyi bottal ékesítsd- 
fze társait, 18 Kik Tenedusba moll SS·. Jó i- 
gazgatók, böcsülehek

I Bal Vers 6 Sor.

Ii2  (jy ak o rta  téged áldozattal első fzűzet , 
118 Gyakran illatozáfsal . övék koboz hang
ja , fzerettenek éneket, 82 Vig Iupiter kegyes 
afztala rendbe téríttetik 104 Barátnak untalan' 
. duflás hat holnapit 18 Hadd Vigye végire 
SS Békeség fzerette tifetiben.

XI. Nem NEME AI DAL.
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I Álló Vers 9 Sor.

21 K i  volt fzerencsésebb 14 Öreg Arczí- 
lásnál? 107 Hirdetem, édes apád teremése csu
dálatos , és vitéz. 36 Ki fzerencse birtokában 
37 Meg előzhete többeket arccal, 4 Vitézked
ve 41 Adhatá jelét karának: 96 Kaponyának 
alatta halált forogafson az ért efze, 79 Vég
re tanulja m eg, hogy földi ruhája leénd. 2 
Dicsértes emberek ízavával illendőség Cukros 
énekeimbe dicsérnem az ékes Arifztagoráso- 
mat. Szinte tizenhatodik kofzorúba vidékiből 
Jeleskedik hazába vifzlza mentiben Bajnoki 
küfzködés , Mindeneit nyerett erő után. 2 
Aluttak az fzülői róla nem gondolván, Pití- 
kus , vagy Olimpus érőiéi előbbre mehetne 
hogy az fiók. Vélem azért, meg is esküfzöm, 
hogy feje kafztalon, Szaturnus ültetett hegyé
ben ékesult Volna korábbadon, Mint akár mi 
féle bajnoké,  2 Öt évi ünnepben, Maga Her- 
küles az mint Rendibe néha fzabá, koboz é- 
nekeit haja purpián Bokorokkal hintve mond
ván. rtenye. gondolat ejt okos embert Böc- 
sületbül; M ás, elég erője hogy nine», Igen 
is panaízolja, hibázni javába tulajdona: Hát
ra kötötte kezét , félfz vifzen hátra meréfzt. 
3 De könnyen el található az Amiklábul Re
zes Eoli fegyver erőben Orefztel imerre jövő 
anya Szép apa Izmenius Menalippal egyíte- 
tött Vitézi fpartabéli nagy Pizanderi Hajdani 
vér fia. Éledett magába régeni 3 Javak csi
rája, cserberéltes az ve'rségben Erejével . adott 
e gyümölcsöt ugar, noha vérmes , hibátalan ? 
Fát valamennyi tavafz.fem akar külön illatos 
Virággal ékefitni, gazdagítani : Nyugalom az 
közök. Illyetén fzerencse bontogat 3 Erőt 
halandókban. Bizonyos ki menettel Iuppiter

cm-



embereket nem előz . de azomba' kevélyke- 
dünk Sok ezer dologba kezdvén. , Kötelezte 
linnyósdi fzömünket Reménységünk : Nem te
kinthetünk jp vendót. Nyereségbe vadáfzni 
nem illik igen mohon. az .kinek Nincs erejébe 
nyerés: Anticirában hajóz. ~ ~ "

XL Nem ΝΕΜΕΑI DAL.
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I. I S Z T M I A I  D A L .

T Ε Β A I H E R O D O T U S .

Az  GYŐRI GYIMNÁZIOMNAK , KIBEN
• TANÍTOTTAM .

I Jobb Vers 7 Sor.

52 TFe'ba arany paizsoddal erős anyánk 90 
Nagyobbra tartlak én faját dolgomnál. 53  Ha
ragudni reám ne akarjon azért 91 Delus, dic
séretére fzívem izzó. 16 Mi lehetne fzerel- 
mesebb 124 Nemzőknél kegyeseknek ? Delus 
engedd . dufla háladást 5 4  Fogadjatok mind 
ketten ,

I Bal Vers 7 Sor.

A 2 bajnfzatlan Apollt karom1 hirdeti 90 
Ceos fzigetben énekével tengri 53  Lakóink
nak, az Ifztmufi földi nyakot. 91 Mivel ke- 
vélyke gyozödelmet hatfzor 16 Ada kádmai 
férfinak 124 Izzafztó viadalbúi haza dífzére
• hol Alkmena 34 Az Herkuleftel fzülte ,

I Álló Vers n  Sor.

67  Tfzonyodtak előtte dühös Gerionnak 3 
Mord ebei. 39 De fzereztem is Hérodotus 
négy 77 Lovára hintájában említő 7 Verfeket, 
az gyeplöt 51 Saját kezével izgatá. 40  Iolási, 
avagy deli kafztori 1 Táncra ropjunk. 47 Koc
siskodáshoz értettek 26 Ez Lacedémoni, Té- 
bai 63 Szülöttek annyi közt jelesben: 2 Több 
viadalba vevék az ajándokot , Rakásban hor- 
datának három lábú Arany afztalok, üst fa- 
zokákkal arany Pohárok : izlelöi győződéi

nek.
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nek. Ragyogáíiba mefzfzire El villáncsozik 
erkölcsök akar pállyai meztelen , Akár paizs 
zörgési 2 Gyors futamásban . igen tova löv- 
teoek Dzsidákat, és fziklás tekéket kézzel. 
Mivel hajdaniak viadalban ötöst Nem ösmeré- 
nek : általán gyakorlók Az ajándokot el vi- 
vék. Leg gyakrabb bokorokkal fejők ékes 
vala Dírce, és Eúrotás környékén, 2 Ifiklus- 
nak ugyan fia kadmai népnek Attyafia , Tehe* 
rápnai Tindaridesnek Pedig lakása lön magas 
izékben. Üdvözlek . engemet Pofzídon, Ifztmus, 
Onkezus Folyamatja fogadjon, hogy éneklök, 
Meg dicsérem Imez legénynek hírével Azopo- 
d o r t , ki az attja vo lt, Kinek fzerencse ült 
kezében, 3  Éneklem Orkomenus fzüle váro
sát , Baráti mellyben el törött hajónak Ma- 
raddkival ót habahurgya vefzély Alól fogák 
ki . véle fzült fzerencse Hevenyében elobbe- 
ni Boldogságiban helyhezteti . fzenvedj csak 
hajó törést: Továbbra látfz orrodnál. 3 Helyt 
ha talál gyakorolt tudományokon Dologgal, 
és arannyal épült erkölcs: Ki azokba $udós , 
ne tagadjad irigy Szemeddel az nemes dicsé
retet . mert Mi nehézkes ajándoka Bölcs em
bernek , ha bokros dologért jó fzavat adni 
fog? Böcsülne méltóságot. 3 Egyebeknek a- 
dándok egyébb dologára Más jutalomt, Az 
ökre'fz, arató, madaráfz mint Óhajtja, és ki 
tengeren búár. Farkas ehes gyomort Óhajt 
akárki tölteni. Viadalban , hadakban aj[án- 
dokot Az ki nyerhet: Dicséretével az pol gár, 
És jövevény fzava leg nagyobb Virágot ád az 
homlokára. 4  ügy  de Szaturn teke földet 
utó fiát Vidékiben dicsérjük adván költsönt, 
Szekerekhöz hajol, fejedelme lovag Futásnak. 
Amfitrónak illik ofzfán Fiait , Miniának is 
Völgyét, és Ceres Élözina berkét , Eubéai 
Hajolt ízekért emlitnúnk. 4  Prótezilás. ama 

H 5 Fi-
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Fílaci házodat , 'Äkfoufok böcSÜlik, hozzá 
toldom. Valamennyiket Hérodotusriak adott 
Az ünnep attja Merkur , et befatéíni Rövid 
óra nem engedi. Némelykor bizony elhall
gatok erkölcsöt akartva is , Nagyobb öröm
mel nödög. 4 Micsodát? valámintha Pie'ri fza- 
vattyus Szárnyon üló Pitikqs, vagy Olimpi- 
kus Alfeus Bokrával az kezét köröztetvén Té- 
bai hét kaput Cifrázni menne röptiben. Ha 
ki pénze titokba penífzedik Hét retezzel, Ne
vetve másokat gúnyol : Az nem is álmadoz 
azzal, hogy Hiretlen az pokolba lifkjék.

rt. 4919,

ϊ*2

ΪΙ.



II. I S Z T M I A I  D A L .
A G R I G  Y E N T O M  I X E N O K R A T E S .

Excellencíás STRATIMIROVICH ISTVÁN 
Karlovici Érsek, e's M etropolita, FUCHS 
FERENC Nitrai , Csík Mindfzenti MÁR- 
TONFI JÓZSEF Erdélyi , Méltóságps 
VILT JÓZSEF Belgrádi Püspökök , FŐ 
TifztölendŐ Sárdi SüMSICH JÁNOS Sz. 
Pilibárti Prépoft , BALOGH SÁNDOR 
Monpftori Apátur, Tekintetes BALOGH 
IGNÁC Fö Regyefztrator, Székhelyi Gróf 
MAJLÁTH JÁNOS, Rapini STEOSSEL 
JÓZSEF Sövényházi NEUHOLD KÁ
ROLY Törvény tanulók y GYÖRGYI PÁL 
Győri Vice Ispán, Dercsikai ERŐS JÓZ
SEF Királyi Püspöki Prefektus, Csik Szent 
Tamási SAJGHÓ MIHÁLY Infpektor, és 
Győr , PETRÁS MÁRTON , Pofta Mes
ter, és Győr , Csomaházi CSOMÁ FE
RENC Heves, Perecsenyi NAGY LÁSZ
LÓ Arad Vármegyei Afsefsorok, Tifzte- 
lendő KISS JÓZSEF, Vice Öspörös, és 
Nyuli, SLAPÁK MÁRTON Ötevényi , 
NÉMET MIHÁLY Sövényházi , SVAS- 
TICH IGNÁC Sz. Miklósi , FÖLDESI 
DÁVID Szanyi, ALAXAI JÓZSEF Gyo
moréi Plébánosok., MISKEI ANTAL 
Szentfzéki Nótárius, T . T . SZIGETHY 
FERENC Nagy Szombati Öreg Gramma
tikus Profefzízor, DAJFÁNTFI JÓZSEF, 
és JÁNOS MECÉNÁS URAKNAK.

,..fí I Jobb Vers 8 Son

40 T raz ib ű le  kegyelmes atyámfia , 28 Régiv 
emberink ugyan 39 Az arany patyolatba ne
gédes 72, Kliónak fzekerébál elejek 41 Menye

har-

■ Φ  ( ο )  φ  « 5 ·
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harfánós kobozzal 22 Az gyönyörií ifiaknak 
62 Verfeiket dalolák, valakik Venus 98 íften 
afzonynak adhattanak ért almát.

I Bal Vers 8 Sor.
N40 l^yereségnek utanna nem üztenek\ 28 

Bérre Múzsa fém jutott: 39 Ides éneke Terp- 
fzikorátul 72 Ezüstéi fimogattatva, ides 41 
Mézbe mártatott pofával 22 Pe'nzbe nem álla 
piarcon. 32 Moft pediglen meg is qngedi tar
tani 98 Csak nem igaz fzavát Argosi ember
nek :
- .·. . ·· . !·. '

I Álló Vers 7 Sor.

127 P é n z  , pénz emberség. 112 Ki mondta 
jó barátja, pénze fziíkös voltán. 96 De miért 
bogy efzes vagy, igen tudományos is , ének
lők 22 Bordacsi győzödelemfiíl, 77 Xenokra- 
tesnek adta Neptunus, 65 Dóri felér kofzorút 
nyere haja körül 64 Kötözni, cifraságra küldé, 
2 Hogy emelne fzékérbe böcsületes Agri- 
gyenti csillagot. Az hatalmas Apollo krizá- 
ban Kegyelmes vala hozzá, meg adá FÖ E- 
rektidák Aténás Városa is kofzorúját: Két ke
zeit fe gyalázta , midőn lovag Férfiú hintájá
ból igazította 2 L ovait, Nikomákba remény
kedők , O vezette az gyeplőt , Nikomákra 
mutattak az óra Kiáltók, valahol néha barát 
Módra afz.talán bocsűlött Élisi nagy Iupiter- 
nek Papjai , térdre mikor le borult arany 
GyÖzödelemnek oltára e lő tt, édes 2 Üdvöz
lésekkel Olimpi földön égi Iuppiter berkénél. 
Az hol Énezidám unokái nyerőnek üdo előtt 
Halhatatlan böcsöt holtig. Te nemzetednek 
önti kút forrás Oh Trazibúl avagy az fzere- 
lemre való, Avagy kevélyke mézi versét. 3



II. ISZTMIAI DAL. 1 2 5

De találhat e járatlan ú takat, Vagy meredt 
köves fziklát, Ha ki nagy nemes emberi ház
hoz Vezetné Helikonbúi Eratót ? Bár kezem 
tekét hagyítván Olly igen is tova jufson , 
Mennyire Xénokrates neve elhatott. Emberi 
társaságát fzereték embrek. 3 Paripáinak ép 
nevelésiben Élt Görög fzokás fzerint, Vala
mennyi nagy iftenes alztalt Böcsűlött : íoha 
utálatosan Nem voná kezét barátiul, Afztala 
fém vala fösvény. Nyári napon Fázis adta 
ebédjeit : Télbe pediglen az Nílufi zuggós 
part. 3 Ördöng képében Mivel keríti lóikéit 
pokol mordályság Hamis emberi nemnek, a- 
tyádnak hirét ne felejtsd foha, Tartsd imez 
énökeimmel, Pipára gyujtni vélek illetlen. Ezt 
magyarán magyarázd Nikazippe, midőn Ba
rátom az kezébe vöttc.

*£ 4 9 8 8 .

X X XX X X X X X X X X X X X X X :X :>ÍX X X X X X X X X X X X X

III. I S Z T M I A I  D A L .

T  É B A Γ  M E L I S Z S Z U S .

Az Magyar Kurir Ikerek Havának 6 dikáa 
1800ban 558 levelén Álló RÁINIS KÖ
VETŐJÉNEK.

Jobb Vers 10 Sor.

74 H o g y h a  embernek juta réfz fzerencsén, 
32  Avagy az jelesb hadakban, 38  Vagy teli 
kincses ifzákba ; magát 61 Meg Őrzi csinta- 
lanságoktul : 117 Bizony annak az érdemeit 
valamennyi ki fogja kiáltni. n o  Iuppiter! na
gyobb ajándokot nyer emberi 47 Nem az te 

vjobb akartodbul. 93 Állapotod fok üdőre de-
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rill, ha előbbre tekintfz: 58 Gonofznak épen 
úgy virágzik, 27 Valamint tök is estve Γζο- 
kott.

r  Bal Vers 10 Sor*

74 T lle t  e rk ö lcsö t je le seb b  ajándék . 3 2 H iresit-  
ni k ö ll  tehát jót. 38 K ö ll d iadalban  eb éd et adót 
61 H ize lk ed és i k e g g y e l  tartnunk. n 7 D u f la  baj 
v ia d a lb a  M e lifz fz e  v a g y o n  k ü lö n ö zv e  fzeren c-  
séd  , 110 S z ív ed e t k i n y ith atod  v a ló b a n  Ifz t-  
m ufi 47 F ö v é n y e n  e l k ap ott b érért 95 H ojfza  
k iá ltv a  n a g y o n , kofzorút is azom ban  adott 38 
S ö rén y es  h ím  fz e g y ü  O roízlán  27 B erek éb e  
N e m e a ,  k iá l t s :

Álló Vers 11 Sor.

46 T é b a  lovag fzaladáfsal első. 5 4  Anya tej
jel itt erkölcsöt 14 Soha cserbe nem ejtél. 132 
Kleonime kocsi fzekeres híretek hirire bizony 
adatott 39 Valamennyinek, az füle csöngött: 
153  Labakus atyafiaidat halomozom az ides 
anyai lineán, 49 Sárga arany tapodói Valii
nak , 32 Négybe fogott fzekereKkel hogy 
hajtsanak. 40 Egy üdobe febes forogásival 34 
Sebet ejtni melyünkbe fzercncse fzokik. 49 
Sebhetetlen csak az ifteni fajzat.

sóig.

VI.
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I S M É T  M E  L I S Z S  Z D  S.

T.  T.  GÖRÖG DÖMÖTÖR Urnák az Ma
gyar Hírmondó Szerzőjének , az Föl ál
lítandó Magyar Tudós Társaság az 14 
Szám alatt Tagjának, 12 Efztendós Ba
rátomnak. ■,·

. , . J  , ( j  . _ , 4 , ...

I  Jobb Vers 10 Sor.
i T ;. . , . ... .· !·...*

73 lftennek kegye nyújtogat Melifzfze, ;43. 
Ha kívánkozom , utamba 37y Nekem ,βιτηβ  ̂
meg arra IVgédet. ,14 Adál te könny ebséget 
94 Soraimban az Iíztinufi baj diadalt hirefit-1 
nem : 70 Mellyben untalan ízedé virágit 42 
Kléonimusnak az vére , 82 Ilten adá, neme
sült imigyen nemes éltetek. 35 Zuhanása föl 
fzeleknek 43 Rázogat meg éltiben embert. ·

1 Bal Vers 10 Sor.
HP ' :·. M u l H - A

75 1  ébának teremett, ,pge'ßs ;,vidékén 45 A-. 
tyádnak böcse régenter^l, J 37 Unokái Ve
rettek ebédet 34 Adatni vendégeknek, 94 
Soha fenki gyalázat igét nem is ejthete rájok. 
70 Mint lzokott röpülni emberek közt 42 
Mint bizony hírek holtaknak , 82 Mint ele
ven müveik ; tatarázva reájok üt. 35 Hazabé
li tetteiknek 43 Herkules nagy ofzlopa célt 
vet. ·■

1  Álló Vers l-ι. Sor.

36 N e  óhajtsd, o bár csak erkölcs 3 NÓvne, 
tovább ! 23  Ménesben leg előbbiek , 47: Ha
dakba Mars, is ösmérte,>,37 Talám , egy ̂ .na

pon

C o )  ■<&. Λ . 1 2 /
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pon hogy négyen! is ■ 131 Az sűrű handzsár , 
nyíl záporban 46 Estének, házatokat kegyetlen 
10 Csapások e'rte'k ? 2Ó Moft hifzem úgy pi- 
pereskedik 30 Nagyobb ifteni kegybül , gS 
Valamintha teletfzaki hóknak utánna virágait 
2 Föld adná . lakozás vevő Korinti Kerítése
ken , Onkefztnél, Amaz Ifztmuíi tengeri híd
nál, Csapója földnek nyújtván Imez hangra 
csudálatos éneki verfet atyádnak Vánkosán 
hevert fogatlan hírét Vifzfza teremti töttének. 
Mert ki alutt, ef-esött . hanem íme föl ébre
dett Ragyogása jgyoz meg hajnal Csillagot fok 
égi tüzek közt. 2 Hirdetvén teremett Aténa 
földén Szekértek diadalmával Szicióni Ad- 
rafzt viadalja Szerezte jó költőknek Az üdőbe 
ki bírta zugolyjait énekeiknek. Hornyolott 
ízekért közös piarcrul Sem vonogattak e l : 
minden lőtt Görög embereket viadalra ki hiv- 
tänak Lovaik böcsén örülvén. Az ki honn 
ü l, írnak e róla ? 2 De bizonytalan fzerenc- 
sét Végok előtt Várhatnak viadallosok. Az 
hozza nékik az kockát. Meg ejtött jelesebb 
férfiat Hitvánabbaknak cinkofsága. Vérmese- 
dött erejét Ajart^iák Saját fzablyája Hogy kakas 
éjtfzaki fzókori ÜdÖben ki fzakafztá , T u
dod, őtet igen valamennyi Görögfi fzidalma- 
zá. 3 Tifztölvén bezeg Őtet emberek közt 
Homérus csuda erkölcsét Maradéknak az éne- 
kölésre Meg irta általlyában Magas égig ha
tó remek éneki verfi kítákban. Halhatatlanul 
fzokott meg á lln iL, Hogyha ki jól befzéllött, 
irt: Elhiresíti világ, vifzi fzárazon , és vizen 
Az el oltatlan világát Érdemesb vitézi dolog
nak. 3 Kéfz Múzsám jere, kérlek , adj ha
talmat Világ gyújtanom énökkel, Fia Téle- 
ziasnak , ítélem, Melilzfzus ezt érdemli. Az 
egéfz erejébe jutott kofzorúhoz . haíonló FŐ 
vitéz dolog sörénykedésben Vad, dühös-hím

orofz-
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orofzlánhoz : Róka efzi'i, ki hanyatt feküvén 
fás elótt magát Körömével óvja . rontsad. 
Ellened ki á l j , ezer okkal. 3 Mivel állapot- 
ja nem volt Órioni: Nem volt fzömre tekin
tetes , De bajra izmosán köpcös. Midón An* 
teus házába jött Kadmusnak Tébáiábul vívni 
Teítire nézve ugyan csudátlan , De röttenet- 
len Lölkire búza hozó Libis Vidékben gyö- 
mözésül Fiad Alkmena, jött ha barát-, kapó- 
nyája terítetek 4 Neptun Templomiban . ki 
ment Olimpban : Be járván az egéfz földet 
Óceán fenekére le fzállott Buári vizsgálásúl, 
Mikoron zaboláztak hajójai tengeri tolvajt. 
Moft lakik pediglen az paízsos luppiter Jfteq, 
házában , Halhatatlan fzerelembe böcsültetik * 
Héba lön Felesége, vert arany bolt Birtokába 
van, napa Júno. 4 Alektrás kapunak fölötte 
vendég Ebédet neki kéfzítvén Vadon uj kofzo- 
rukkal az oltárt Föl ékefitjük minnen Maga 
ölte ki nyolc fia tóri nagy áldozataikban , Az 
kiket Megár , kreon leánya Szült neki, nap 
le mentében Gyulád ezerni tűzünk , lobogó- 
san is éjtfzakáz, Pecsenyés fzagot bocsátó Füs
tivel megy az levegőig : 4 Az után erőre né
ző Víjadalos Efztendőtízaki ünnepünk. Fejére 
tétetett ottan Fejér mirtufos ág ez írnak Két- 
fzer gyoztében, nyertes volt már Harmadi- 
kán ifiu korában Szavát fogadván Az leg o- 
kosb, viadalt tudós Tanítónak . örömmel 
söpögetve réád kegyemet ki kiálthatom Or- 
zeást.

τίξίπ η. ' $ 1 4 3 .
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E G Y I N A I  F I L A C I D  A S .

T . T . ALAXAI JÓZSEF TAMÁS Gyomoréi 
Plébános Urnák, Páfztori Oktatás 1 7 9 0 , 
Lirinomi Vince 17po Fordítójának , Világ 
közönséges Történeti 1794 Szerzőjének , 
13 Próbás Barátomnak.

I Jobb Vers 8 Sor.

62 |LJdvöz légy o hires T é a , nap annya, te 
75 Érted az emberi nem aranyt böcsülött 89 
Előtte farba rúgva minden ásványt. 26 Mert 
vetekedni hajó megyen 54 Óceánba, fzekér- 
be fogatni lovak ol Miáttad óh királynénk 
fzoktak , 39 Forogásai velzfzekedésben 1 3 0  Bá- 
múlásiglan nézetnek:

, I Bal Vers 8 Sor.

62 Ó h a j to t t  nevet, hirt baj viadalba nyert, 
75 Az diadalt kezei kinek fzerezvén, 89 A- 
vagy sörényke lába fzámosabban 26 Vak fzö- 
me zöld kofzorút vifzen. ,54 Böcse léfzen erő
nek, ha iíten adá. 61 Virága életünknek ket
tős 39 Legöléfsel emelkedik égig 130 Bim
bózván boldogságában:

I Álló Vers 11 Sor.

97 Köllemesb ha életünk , ha jobb hírünk 
van. 83 Iuppiter maradj egedbe . mindenik 
48 Volna barát , csak jönne fzerencse ránk. 
28 Ember emberit tekints. Ő7 Dufla Ifztmi 
virágot adott neked erkölcs 78 Fílacidás : Ne- 
meába pedig Piteáísal 92 Jeleskedél öklökbe,

kiifz-

íjo ■ ·$· ( ο )  Φ
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küfzködésbe. 28 Szívemet fefzitgeti 14 Eakus 
maradéka. 28 Lampqn az te magzatid 11 Ve
gyék verfemet, 2 Törvényes tudományt jól 
tud Egyína vár. Hogyha csinált fikeretlen 
utat égbül Adott mukáknak , halld irigy, mu» 
káke'rt Verfi dicséret adó lefzek. Mivel har
cos erős viadalba vitéz Fiák nyerének h ir t : 
hírhednek Citarába, fok orgona fipban Kin
tornás zörgő fzerfzám közt 2 M ólt, és hol
tok után . írni tudákofok Fognak ezért, lu- 
piter akarja , rólok. Etóli papnak híres ál
dozatán Éneus hírbe van, és fia Ioláus aján- 
dokaTéba körül Lovakba dífzes : Argóit Per- 
zeus; Euróta vizét hadi Kafztor , És Pollux 
bírják méltóan., 2 Hát Enon fzigetbe báto- 
rabb csatákbul Éakus fiával hogy böcsültetik? 
Gyermekeit két Trójai háborúk , Herkuleít 
elöbbeni, Atreusfit utóbbi követve , dicsérik. 
Moftan erefzfzed hajóm. Ciknus , Hektor e- 
sött el Kitül ? ki ölte félfzt fe tudta Mem- 
uont, Étiopfzok hadnagyát? Telefusba ki vá
gott Szíveiglen oldalán Kaik partjain ? 3 
Kiknek fzája kiált : híres Egyína mi Tengri 
hazánk . toronya pediglen épü lt, Reája csak 
mehefsen ékes erkölcs. Nyelvem hegyén e- 
gyeneít vagyon Igazítva mi nyilakat hintni 
reá , Pönögnek : háborúban moll is Bizonyít
ja hazája Ajaxnak, Hogy védelmezték révé- 
fzek 3 Szélvéfzben Szalamiít , Iuppiter este- 
tött Zápor esőt, lehetetlen írnom , hányán 
Vefzének : halgatok, nem is dicsekízem. Iup
piter hánnya iinezt, amazt. Iupiternek hatal
ma világon erős., De illyetén előzők még is 
Csak örülnek az éneki versnek , Mint lépes 
méznek, dolgod lefz , 3 Jól tanulj előbb, ha 
küfzködési bajra Szállanái kleónikus qselédi- 
Vel. Férfiú munkának vagyon hufz fzöme: 
Sött nem is rimánkodik , Ne talán csalogafsa

I 2 gyű-
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gyüfzÜje regényét. Nofzfza ! dicsérd Piteást, 
tagoknak gyömözöjét , Filácidás csapásit 6 
arányzá , Tűrt miképen , és csapott. Kofzo- 
rűt feje nyerjen , Kalpagot : feléje már Rö
pülj fris dalom.

ß  5224 .
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F I L A C I D A S ;  P I T E A S ,  E U T I M E N E S .

I Jobb Vers 13 Sor.

104  B arátok  afztalára mintha második U S  
Euterpai énökeinknek arany poharát elegyí- 
tenok 24  Vitézi Lámponi 49 Bajban hires fiá
kért. Nemeában 43  Neked Iuppiter elsőben 
4 Keverhettünk 45 Szép virág nyerők ugyan 
is mólt 36 Vizes Ifztmi U rnák, ötven 27 Ne
reidi leánynak, utóbb 80 Szülött Filácidásnak 
. harmadik 26 Folyhatna bár csak Olimpu- 
fon, 21 Egyína fzín mézes 22 Verfivel harma- 
tosulna.

.. I Bal Vers 13 Sor.

104 ^ )röm m el hogyha költefz , és ha dol-

fozol 118 Gyakorolva egekben elődbe rakott 
ofzorúra való m üvet, 24  Ha vet fzerelmetes 

49  Tifztöletet fzömeidbe fzerencse: 43 Jutó t 
végire vas macskád 4 Szerencsédnek , 45 IsT 
tenek böcsültek . imillyen 36 Jeles életével 
Öfz hajt 27 Kleonik fia holtig akar 80 Vifel- 
ni . fzent klotóval öccsei , 26 Székeitekben 
ülök, kegyet 21 Fonáltok engedjen, 22 Ájta- 
tos ember imádja.

I
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I Á lló  Vers 11 S or.

1 3 3

76 F e l  tóm magamnak, leg bizonyosb hatá
rul S3 0  arany talyigás Eacída fiák , SO Hogy 
ez fzigetbe léphetem 32 Akármikor , dicsér
jem. 129 Erkölcsét nem fzámlálom, 90 Ki fzé- 
les útja fzáz öles fok rendben, 27 Ki haladja 
ma Nílus erét, 70 Holnap éjfzakelviek marad
nak 49 Hátra . mutafs ki nem érti fzavunk, 
vad s6  Nemzetet , az kihez Péleus , 59 Ne
reus veje híre nem érne : 2 Hová nem halla
tott Ajaxnak hir neve , Avagy is Telamon- 
nak ? ezen paizsába vitéz katonát vivé Tirinti 
népivel Trójai harcra hajón Lamedonnak Sú
lyos bajt fzerezo bilne Miátt később Nagy 
fzülöttje Alkumenának. Hamar el foglalta 
Pergámt : Meg ölé vele Mérop hadát: Fle- 
grási földön hegy tekintetű Alcionéus ökréfzt 
véré. Nem engedett fzűnést Herkules ön i- 
degének, 2 Kezébe bömbölött . ebédet ötte- 
nek Valamennyen, hajóra idézi paroncsa sö
rény Eakus fiát. A karta , hogy vitéz Amfi- 
trióniades poharakkal Orofzlán zeke rajt lé
vén Igyék állva Áldomást: vevén leg erősebb 
Telamonnak az kezébül Capa kelyh t, feketí
ti zománc , Az ég felé emelte vas kezét , 
Szíve foháfzkodik , igy befzéllt : O Iup- 
piter nemzőm ! Engem ha egyfz^r is hallá!, 
2 Mólt, moll könyörgő térddel imádlak, en
nek Eribéa derék fiat hozzon, utóbb Üdőben 
esküdött külön Barátaim ravásán Számláljam, 
féljen tőle Akárki: sérthetetlen ő úgy légyen, 
Valamint íme bőre födöz, Némeában az kivel 
veíződtem. Bátor efzét fe tagadd . ez után 
nagy Sas röpös, az madárok feje. Be csik- 
lándik az attya kegyétől ! 3  Befzélle Herku
les, mivel meg ihletött: Nyered óh Tela
mon gyerekednÄ hírét * valamint csak ohaj-

I 3  tha-
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thatod. Jelent madár oka , Hogy faß códor 
Ajax nevet adtam , Igen tetfzeni fog Marsnak 
Vitézsége. Ezt midőn befze'llte , leg ottan Le 
ül . én nekem dicsérnem Lehetetlen Egyína 
müvét. O Múzsa énekem Filácidás , Pitheas, 
Eutimenes lefzen. Lakóniak módján Csak rö
viden fogom Írni. 3 Előztek három ökli baj
nokot, könyök Erejökkel az Ifztmon, egyébre 
cserés Nemeában hatottanak Jelesíi ágaik. —· 
Melly folyamatja futott tudományos Világon 
csuda verfeknek ! Kegyelmeknek Harmatát 
kózlötte nemével Pfzalidáknak, és Temilzt- 
n e k : Neities házaik itten erőt Vevén lakoz
nak Ilten hírivei. Héziodusnak imez fzava 
Böcsiibe Lámponnál Van , fiait gyakran inti: 
3  Az városának köz kegyelemt fzerezvén, 
Szabad afztala, hogy ne l'zerefse barát? Kö- 
zépfzerút meg üldöző Köz ép fz erűt nem utál 
Láncolván Szivhöz nyelvét Vas élesítni Naxi 
fénkö minden Köveket valamint hogy előz: 
Bajnokok között ez épen ollyan. Dircea tifz- 
ta vizét itatom meg Véle , kilencen az kit 
kadini Kapunál folyatának efzemben.

*ß. 5335 ·
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T E B A I  S T R E P S Z I A D E S .

I Johl· Vers 8 Sor.

73 Boldog Téba , minő hazádnak ékes 79 
Régeni kincseivel izivedet gyönyörítéd ? 122 
Talán mikorba réz dobos Cerefsel hajfodros 
38  Bakkus egekben ülő fiadat 41 Ez boros

vi-



világra fzülted ? 19 Vagy éjdéli tájkor 15 A- 
rany hóval eső nagy 7 lítenedet mikor,

I Bal Vers 8 Sor.

75 Am fitrus retezes kapukban állót 78 Bé 
fogadód, hogy orozkodik Alkumenához? 122 
Avagy Tire'ziásnak agg ravaíz tanácsival ? 58  
Vagy lovag Iolausnak hadán ? 41 Vagy dere'k 
hadakra termett 19 Vitéz emberidben ? 15 
Vagy Adrafztjot hatalmas 7 Verrekedés után

I Álló Vers 8 Sor.

84 Seregetlen holott nemes Argiba vifzfza vi- 
ve'd ? 119 Dóresi újlakot vagy midőn Lacedé- 
monnak 21 Hegy oldalán törvény 26 Talpra 
tevéi ? avagy Ámiklát 5 4  Pitós jövendölésből 
50 Midőn Egyida véred 35 Foglalá? de mé
lyen alfzik 46 Áz kegyelent feledékeny éfz- 
ben , 2 Verfeknek csorogásival virágnak Bölcs 
tetejére madár röpöséísel ha nem jut. Ugró- 
san édes éneked fzerezze táncait Strepfziadás- 
nak is. Ifztmi bokrát Sark, ököl , könyök 
kötözte, Csudás karja, ékes Tereme'se, nagy 
erkölcs Ille ti, rajta van. 2 Győz nap fényt 
ivolyás hajú kilencnél. Strepfziadás anya bát- 
tja kapott közös hírre , Szerette Mars , rézes 
paízsos harcba vefzteté. Jó neve jóknak efzé- 
be maradt. Mert bizony fzabás előttünk: Ki 
ez föllegekben Hadi vér patak ellen Édes ha
zát fódöz , 2 Maga társaival velzedelmet ha
dával el ü z : Éltekor, holtakor nemzetét gya- 
poríthatja Jelesb dücsőséggel. Te pediglen 
Diodot fia Dücsős Melágyert harcban , Dücsős 
Atnfiaráuft Követéd , dücsős nagy Hektort , 
Lölködet is pühenéd virágán 3 Éltednek fé
regében az leg első Bajnokoknak, vereked-

I 4 tenek
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fenek az kik utolsó Reményig . oh minek fefzí- 
tek illyetén febet! Hojfza! világos üdöre mu
tat Tel után az Ifztmi Neptun. Kötök vak 
fzemedre Kofzorút hegedülvén. Oh kegyes 
Ifiének! 3 Bár minden napi vígaságot érvén 
Csöndefz öreg napimat kerekítsem halálig. Ha
lála minden embereknek el tökélletött. Pont
ja bizonytalan . az ki tovább Néz, rövid fze- 
rencse módot Talál égben hatni : Az holott 
Pegazusnak Szárnyaim! rohan 3 Ura Bellero- 
fontes , egekben akarna midón Vágtatni Iup- 
piternek magas palotájába. Igaztalan mézet 
Leg keserűbb menetel követ. Imádlak , hall- 
gals műnket: Leendő viadalbul Arany üstökös 
nagy Iften Pithi virág kofzorúdat engedd.

χΐή. 5407
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VIII. I S Z T M I A I  D A L .

E G Y I N A I  K L E A N D R A S .

I. Ofztály 22 Sor.

60 Íe r  kleandrásnak , mert nevedékeny, 38 
Legényi kar ízerezd adódat , dl Csórógásig 
izzadott, attyának 66 Telezárknak ezüft kü- 
fzöbére fietvén 51 El éneköljed Ifztmuíi, 22 
Némeai kofzorúit. 11 Mivel meg nyeré 29 Az 
viad lt , reájam 5 Birtanak , ámbár 30  Szi- 
vembűl fzomorúra, 12 Aranyos klióhoz 8 Fo
lyamodjam . azért 21 Szabadultak az gyáfz- 
búl 88 Se csüggedezzünk özvegy árvaságban, 
17 Sem fzivünkben ingyen 20 Bű forrást ne 
neveljünk : 37 De hafználatlan ártalmaim 32  
Mi nem én gondom: hozándok 70 Édes elme 
futtatást világra 34  Nyavalyák után is . függő

74
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74 Tantalus fziklát valamelly nagy Iíten 5 For- 
gata fonkrül , 2 El Te bírhatná fzáz Görög 
orízág. Törődjem é ki múlt dologrúl ? De 
meg állapott gyötrődő fzívem- Mi előttetek 
állni fzokott, gyönyörűebb Örökkön . az csa
lárd üdo Életedet fonalazza Reményed kívül. 
Meg lehet orvosolni Józan efzeddel Azont is 
. törekedjél Különös reme'nyre. Ki neveltje 
hetes Kapuidnak óh Téba Vagyok, kegyek
nek zöld bokrát Egyína Néked illik adnom: 
Mert Ázópus apánalt Kifebb lányai tetfzette- 
nek Iupiter királynak , ikrek. Dirce ékesen 
folyó vizénél Egyikét magán iktatta Hat lo
vas kólyán telik ínye várban Fejedelemnek: 
3  Másikát küldé Énopiában , Csudálatos fzü- 
lötje ottan Eakus világra kelvén fzerzött Ne
vet emberi nemnek előtte m agának: Pörökbe 
közbirája lőtt Ifteni pörlekedőknek. Kinek 
mennyei Gyermeki, és ezeknek Baj viadalra 
Teremtett unokái Rezes harcaikban Erejökkel 
akár Kit előzve mértéklött Efzökkel hírben 
voltának . bizonyság Elvben halhatatlan Gyű
lés is Iupiterrel Midőn küfzködik az tengeri 
Tetisért habozva Neptun. Mindenik magá
nak' házafitni Akará . fzerelmeskedtek. Hal
hatatlan meny nekik az menyegzőt Helybe 
nem hagyta, 4 Mert jövendölés hallatik ég
ben. Közökben áll Temis tanáccsal, Fona
lát fefzíti az Párkáknak , Feleséged ha lel'z 
Iupiter, vagy öcsédnek Vizeknek Ifién afzfzo- 
nya , Halldfza, királyfi haladja Az attyát: e- 
rősb M enykövet, három ágút Hajtana Kéz
zel , Erővel meg előzne. Kezet adj , fogadd 
el, Nefze béke pohár. Legyen az menyegző
je Haló legénnyel , fzép fiát öletni Láfsa há
borúban , Marshoz kézre hafonlít, Sörény lá
bai villámokat Meg előznek . azt ítéltem , 
Péleus menyég fzerint menyegzőt Vele tar-

I 5 tson,
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tson , 6 érdemli , Ládd e , búcsúzott, mi 
nagy ájtatofság! Jolkufi fzékrül. ,5 Rajta! ki
rónak tifzta odúját Folyó követ fietve láfsad. 
Se leánya Ne'reusnak kétes Levelébe kosárt 
ide küldeni merjen : Világos! holdnak eftején 
Náfznagyok hét nyofzoly ókkal Menyegzőire 
Hufz piperés fzekérben Jöjjenek, igy ízóltSza- 
turn két gyerekéhöz Temis . halhatatlan Szö- 
meikkel adák Jeleit nyugalmoknak. Sok halz- 
na vévo volt imez befzéde. Iuppiter Tetis- 
nek Váratlan lakodalmát Jelen létivei áldá . 
teve Fris Akillt fok érdeméért Bölcs Homer 
tudatlanoknak hírül : Telefusnak öldöklésén 
Föld alutt vérrel Miziában ettül Nyert fórö- 
dóket : 6 Szinte hidalván vifzfza jövését Az 
Atridáknak el vitette Ilonát , dzsidája ketté 
rontván Iliomnak iná t, ki nem engedi néha, 
Csatákban ölne egy kevély Dühhel erófzaki 
Memnont·, Vagy Hektort , avagy Más daliás 
vitézét: Kiknek Akilles , Vitéz Éacidáknak 
Fejedelme útat Porozerpinai Palotára mutat
ván Egyína várral véreit bocs ülte. Holtakor 
fém hagyták Énöklések halottan : Az afztag 
fa, koporsó körül Helikoni fzüzek állva Ren
diben firóba juttatónak. Kegyes Iítenek vég
zése Volt sörény férfit egek énökének Által 
adatni. 7 Réfze van mólt is versnek hírében. 
Nikokles halma áll előtte Szekeremnek, hord
ja fzél Múzsámat Okli férfi dicsérni, ki Ifzt- 
musi kofzrút N yerött, felére Dóreíi : 0  mikor 
hajdan előzött Határnok dali Férfiakat veret
len Két keze fulyján. Pirító fzavat ö rá So
ha fém dörömböz Apa báttja neme. Paitárs 
tehát mirtus Bokrot kleandor vak fzöme're 
fonnyon , Pongoráci gyözó, Mert Ő Alkatous- 
nál Szerencsés vala vívásakor , Epidárban if
júsága Nyert előbb : dicséretét akarki Meg

a-
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adándja józansággal. Illyetény hunnyáfzko- 
dik az tudatlan Iffiuságban í

& ,5,561.
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P I N P A R Ü S N A K

E R E K L Y É I .

1.

,*58 ÍCarba fiefsetek égi karok , 38 Nyújtsatok 
Ifiének égi kegyet, 5 Í  Kik az tömjénnel il
latos 31 Népes városnak köldökét 49 Szentö-. 
litek nagy Aténa piarcán. 107 Zöld tavafzon 
fzedetött ivolyákba kötött kofzorúimat 21 Ke- 
gyefen fogadjátok, 22 Jövetek el lupitertül 
20 Hozzám Aglajá fzüzzel 82 Énekes útra 
megyünk az után Bromius felé , 78 Az ki nagy 
ordító nevet is nyer halandó1 97 Emberektül: 
vak izomét folyó boroítyán 35 Ékesíti, Ille
nek fiát 32  Szemeiével. éneköljük. 84 Argofi 
Nemeáb^, tudom , növ palma virág, 93 Mi
kor ifteni fűre tavafz nevet Óra fzüzeknek 26 
Illatozó nyofzolyáibúl. 31 Csíráznak ekkor az 
ivolyák , 31 Ki nyílnak ekkor az ruzsák, 39 
Szerelemben is öfzfze fonyódnak. 41 Éneköl
jetek furuglyán , 41 Eneköljetek karokban , 
41 Éneköld arany kpsöntyüs 28 Bakkus an- 
nyát ízémelét.

2.

40 H egyesítsdfze füles karimáidat 40 Hieró, 
kinek Iítenek adtanak 33 Nevet ön fzentsé- 
geikrül : 70 Légy atyánk Etnának alkotója, 
76 Üdvozlek fejedelme fzékelyeknek.

3-
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3 .

5 V é rb e  fötröngvén 20 Barkócás buzogán
nyal 49 Vállaiban febet harmicat ejtett. 8 2 Fól 
ragadá az után , töri oldala csontjait , 79 
Csont veleje fzanafzét, fzéllyel omolton omol.

4 .

73 A z  törvény valamennyinek királya , 4 
Halandóknak, 17 Halhatatlanoknak: 19 Ha
talmas kezével 14 Leg eröfzakosabban ót Lát
tatja ügyét kinek kinek.

5 .

78 " H e iz e n  a k á rk i  ig a z ,  fzen t é le ti r e n d e t ,  
65 Sz í v  n e v e lő , ö reg  öfzi n a p o k ra  v a ló  oá 
G y ö n y ö rű  rem énység . Ötét 5 Fogja követni: 
20 K o rm án y o zza  le g  in k áb b  13 N y u g ta la n  em 
b e r  efzét.

6.

2 6 "Vallyon igazságnak magas, 33 Avagy ál
nokságnak horgas 24  Falaira fölhágván, 14 
Magamat be kerítvén 16 Folytafsam az élte
met? ,52 Herkules útban igazt ki fe mondhatok.

.7 .

59 ^ íe n y ré t i  boldog nemzetek éjtfzakán 4Ö 
Ragyagó napi fényre tekintenek , 60 Póma 
gránátos kertjei külső 09 Hóstádba tömjén il- 
latozásival , 21 Aranyos gyümölcsökkel 2,5 
Rakvák, árnyékosok. 95 Lovag oskola tetfzik 
ezeknek: azok balyitáznak : 13 Cimbalomoz- 
nak amott. 50 Virágú adja gazdagon 50 Me-
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zőjök , ámber illatos , 74  Drága zsöngéit ve
tik ifteneknek 82 Szent oltáraira, lobogó tü
zek égetik. 86 Parka Ilten aízfzonyok mukái- 
kat ,5 Abban hagyatták : 108 Meg eméfzti ha
talmas halál valamennyinek hízni tudott 134  
Potrohos hasaikat : hanem örök üdeiglen , ö  
nem hazudozok! elevenen efzes 26 Állati bál- 
vánnyok marad. 62 Magán ezt egyedül illenek 
alkoták. 6őNyúgofzik Ö, tagainknak ha dolga 
vagyon: 78 Hogyha peniglen ezek nyugalom
ban lehnek , 28  Rendes álmokat tekint, HO 
És előre fejteget nehéz fzabásokat.

S,

4 6 K léobulus vagyok én , lakója 10 Piciny 
fzigetnek : 37 De igen nagy fzó fzerező-
je : 89 Középfzerüségekben élni leg jobb : 36 
Magyarul csinnyán beretválj. 92 Ide tartok 
ez Görög, Magyar befzéddel. I13 Halgatok, 
ajakomat kinyitom, föl virradok, alízom , e- 
fzem, 32 Jót tefzek, hálaadó, boízfzú tevő, 
S3 Szenvedő vagyok , tanulok , dolgozom 3 
Módja fzerint. i l l  Egéfz életem illyen folya
matban legyen.

I l i  jA-kár melly titok hervafzfza is erkölc
sidet : 78 Ifteneseknek helyét meg adándja dic
séret 14 Örökös maradásban. 63 Ragyog ot
tan az fugára napnak , 66 Pirosítatik éjtfzaka 
rózsa bokroktul, 63 Rétje kafzálatlanul kele
tekre derül, 12J Ékes ötösbe nevet mezein e- 
gyenes magas árboci fákon 122 Barack cseres- 
nye citrom alma gefztenyés virág , 120 Csör
gedező gyönyörű patakokban halak föl ulz- 
dogálnak , 88 Befzélgetéfsel vígadozva tök

nek
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nek 62 Únatlan napokat, mult, jelen holmi 
vig 74 Dolgokat vidám fzavaikkal Önke'nt .5 
Hoznak előre 23  Múlatván magokat vifzont, 
62 Társalkodnak öröm parradícsom gyöpe'n. 
I l i  Akár melly titokban röjtsd rofzás fzoká- 
sidat: 62 Innen mefzfze tovább harmadik útra 
megy 20 Iítenségtelen ember , 33  Életében 
igaztalan. 101 Rút mélységes homály barlan
giba lóikéit űzi , 49 Dűlnek hanyatt homlok 
ezerenként. 62 Alfzékony patakán végeden az 
sötét, 23Kénköt, 1‘zijrkot okádozik. 29 Mind 
azokat fogadja, 123 És feledékeny tudatlan
ságba borítja, kiknek .59 Ötven csapáfsal pén
tekeken füzet, 39 És rá adásul vet kutya ko- 
plaláft 58 Bélekbe fzomjúsággal hét nap 46 
Oíz Radamánt, Eakus Minofsal.

10.

124  K ö  fzirtos fzigeteknek fia, dög testödet 
hizlaló, 28 Jöfzte , forgolódhatol 89 Akármi 
várasokba : mái dolgot, 67 Avagy holvalit űz
ni tanulj fzorosabban.

11 .  ■

101 S a j  viadal van előtted ? habozfz ? oda 
léfzen az erkölcs, 13 Kormos homályban ̂ sik.

12 .

T103  X engeri malacokat édesített öbliben ,50 
Tengernek édes sípolás. 13 Érzik e tompa 
fülek ?

1 3 .



13 .

101 Sok gyönyörű napokat fzerez Öfzi gyü- 
mölcsibe Bakkus, 50 Satolja tilzta fzőlejét.

14.

103 L e á n y a  harcnak az kiáltás, jajgatás.

15 .

13 G y o rs  Szekeredbe lovad , 50 Ekédbe le
beny és négy ökröd , 101 Tengri hajódnak ö- 
rül röpösésibc tengeri difznó: 50 Ki vad kan 
ellen iparkodol, 13 Bátor ebekre találj.

16.

74 ( jy ö n g e  ciprus fát fzeretek, Krétának 39 
Legelő mezejére fe vágyok. 10 Marokni föl
det 7 Juttat apám , anyám : 33 De azért föl 
akafzfzam e fára magam ? 87 Avagy pártüté
seket támogafsak?

17.

116 Fogadásom at oh fejedelmes igaz magas 
ifteni Fölség, 109 Ne bocsásd, valahában ha
zug kalibába fogadja cigány.

18.

80 K i  városának helyre hozhatá 63 Az béke- 
séges állapotját: 78 Csöndefz arany nyugalomt 
leg előre tekintsen, 22 Meddig hatott ragyo
gása. 71 Szent melye párt ütést el kerüljön, / 

Ofztogat ez lapos zsákokat, 121 Jajgat e-
ezek-
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zekre kilenc , tizenöt gyerekeknek az apja 
anyástul.

Γ  ,9 '115 U azdag  előtt , ha fzaladni talál, fzalad 
hátra fzerencse kerék.

2 0 .

19 A^dékbélieknek 11 Miért hirdetőd 66 
Nyavalyánkat, hogy ér egyaránt kettőnkét ? 
.53 Neked illyen igét bizonyommal hagyok : 
77 Szerencse hozta , vígaság ízerző 61 Ü- 
gyíinket az világ ösmérje : 70 Áradott ha
melly fzerencsétlenség 5 5  Emberek nyakára 
hirtelen, 5 0  Sötétben, és pöcsét alatt 33  T i
tokba tartsd örökre.

21 .

49 H á t a  mögött rókának hevertem 5 Sárga 
orofzlán : 43 Tanuld meg , magad álnoktul 
30 Hogy Őrizzed hatalmas.

22.

9 4  INyofzolyájad arany , pagyimentomod üst 
jeles ének. 83 Ki csinálta ; ötösbe rakatta 
poéta cifrán.

2 3 .

100 Á m báto r az Beóti várasok közziii 90 
Fölötte híres Téba : annál még is 19 Fogja 
dicsérnie 5  Pindarus inkább 15  Az Iítenek- 
nek, és 10 Az embereknek 6 Utfzáiban.

24.
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2 4 .

55  Ju p p ite r, ki ülfz Olimpuson, 113 Előtted 
az Vermit kegyekkel énekölvén , 4 g Kérlek 
arany Pitiára köfzönto 38  Röjtöki fzentes he
lyedbe fogadj 77 Csak engem híres Pieri pró
fétát.

2 5 -

101 J J o g y  Centaurok erős bor ivásbul józa- 
nosodtak, 93 Alztalaik habhányta fejér tejet 
ottan hanyatt 97 Döntenek, két üstös ejteles 
ízarukbul 85 Ittasok lévén ki kóboroltanak.

26.

15 H egedil vonyogómat 8 Feni gyánta,, mo
zog, 22 Vígadoz ember ugrálván, 13 Életem 
annak örül.

2 7 .

90 Szerencse ! hadd olvafsak , olvaítafsam 
116 Üdéjébe . tanácsod előttem helyesb, üdé
jének előtte 46 Semmi dolog velejébe kapni.

28.

41 J ó  korán, fzivem , gyümölcsét 28 Rózsa 
fzínes hajnali i22Ü donek, illik , hogy fze- 
ded . ki annak holvali 113 Sajás vigyorgó sú- 
gárit tekinti regvei, 39 Szeretésibe gerjede- 
zése 27 Nem akarna buzogni: barom, 99 A- 
célbúl, avagy köfzörült gyémánt köbül 87  
Faragták feketéllő fagyos fzívét; 55 Rá fe 
néz piros fzemöldökü 5  Hajnali csillag: r i£  
Pénzes ifzákainak vagy erőfzakos· úton után-

K na



146 P I N D A R U S N A K

na kosol : 94 Vagy alomban hever röfögő 
difznó módjára. i20 Én pediglen nyofzolyá- 
mat hagyom , Retek kis ablakomhoz, 32 Ke
let fele' csinálták : 35 Aranyos fugárt csudá- 
lok : 35 Ajakomban állfze'p e'nek : öŐKlavikor- 
diomhoz állok 36 Teli torkai énekölvén :

Hajnal Hasadtán.

51 Ö r ö k  teremtő M enünk,.K i éjtfzakákkal 
hét napot, Üdöt üdobe timporáífz , Segítefz 
igy föl únalomt. Sötétes éjjel útafok Tekin
tik az világodat, Nap hirdetője éneköl, Szó
lítja nap fugárait. Föl ébred hajnal csillaga , 
Üz égi Sark homályokat, Latroknak unäok 
hadnagya Kártékony útát fzünteti. Hajós e- 
röre vilzfza té r , Tengernek habja csöndesül, 
Egy ház fziklyája bcínibül Egélzen ekkor mos- 
datik. Tehát sörényen kelljetek , Kakas föl 
ébrefzt bennetek , Dorgál alfzékony rösteket, 
Pirongat ágy fzeretteket. Kakas fzavával jó 
remény, Betegnek épség vifzfza tér , Lator 
dfzidája röjtetik , Esettnek újul fzent hite. O 
Jézus hogyha vétkezünk, Reánk tekints, légy 
orvosunk , Ofzlatja bűnünket Szemed, Siráfsal 
el töröltetik. Világofitsd meg öt tagom , El
mémnek álmát fzéllyel űzd , Élőbb dicsérjünk 
tégedet Fogadva , tudjuk állani.

Regvel.

JColcsóit kezünkéi Menünk Kérünk hajnal ha
sadtakor , Egéfz nap méglen dolgozunk, Re
ánk ne fzálljon ártalom. Nyelvünket őrizzed 
zablán , Házunk fe légyen patvaros , Szemün
ket óvjad úntalan , Ne láfson hiv kelepce 
vázt. Szivünkbe lakjék tifztaság , Kerülje 
tompa kábaság , Tettünk ne légyen hogy ke-

vé ly ,
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vély , Mérték fzerént együnk , igyunk. Hogy 
az napnak le nyugtakor, Éjjelnek vifzfza tér
tékor Világ tartóztatásiban Vígan dicsérjen ér 
nekünk.

Fólöstökömkor.

IVÍéltózzad az meg fzentölot Váltóval oh 
ízent Alkotó Melyünkbe nagy kegyelmefen 
Szállítni tböv áldásival. Száj, nyelv, sörény 
érzékeny éfz Vallást tehefsen hangofan, Sze- 
retésnek [égjen az itüze, Gyulaízizon ember 
társokat.

Délben.

H atalm as Ú r , igazgató , Üdöket az ki tim- 
porálfz , Reggelben az világodat Dél tájra 
tűzzel éltető Pitvarnak oltsad lángjait, Kárté
kony hévnek ördögét, Erő nevelje testöm et, 
Szent békeség az lölkömet.

Ozsonnakor.

X _JrIíten, alkotmányidat Ki tartod, és nem 
változol, Változva nap fugárait Órákra fzé- 
pen rendölöd, Adj olly világot eftvenyén. 
Ki által életem fe fogy, Ajándokúl halálomat 
Kövefse boldog nyugalom.

Alkonyodáskor.

V ilá g  teremtő fő U runk, Napokra fény fu- 
gárt hozó , Ki az világnak kezdetét Világos
sággal alkotád , Ki reggelt éjtfzakához adfz , 
És egy napnak nevezteted , Elegy beleggyel 
elvegyes, Siránkozóknak nyújts kegyet. Löl- 
künknek fenuni bünhódés Ne tiltsa mennyor- 

& 2 Czá-
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fzágodat, Midőn egekre nem tek in t, Magát 
bűnnel fertözteti. Kocogjon égnek ajtaján, Ve- 
helse boldog életét , Kerüljön undok árta- 
loir^t, Tifztitsa minden mocskait.

K
Álom előtt.

özelget az sötétes é j, Kérünk teremtó Is
tenünk , Te nagy kegyelmeí'ségedért Légy 
orvolunk , oltalmazónk. Butalmas álom mei'z- 
fzire Szaladjon ördög képivel. Zablázzad el
lenségemet , Ne fórtöztefse testömet. Irgal- 
mazz égi fzént A tya, Atyával egy terméfze- 
tü Lélekkel annak egy F ia , Ki mind örökkön 
uralkodói. Amen.

E,
29.

98  JLhrzetik az lopott víznek ^defsége. 86 Oh 
nyomorék! de azt nem tudod , miként 74 
Veízfzenek 6 nála fzülötti földnek , 100 Po
kolban hogy fzáradjanak az akafztó fán.

o ,

3 0 .

103 V-/kos titokban őrzi régi dolgait : 
Mordály fzavaddal háborút teremthetfz.

91

E
31 .

72 t-iafonló az elmés tanitgatás, 67 Utói é- 
tek , és trágya . végét 37 Vacsorának adánd- 
ja pogácsa.

32 .

47 Tfiaknak hoz dücsőséget , 34 Ha meg iz
zadott munkájok : 17 Helyt kalzás, fiastik 9 
Égben ád nekik.

35«
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33-

42 L ö lke ik  az gonoíz tévő 29 Emberi faj
iatoknak 9 Földön ég alatt 63 Röpösnek el 
kerülhetetlen 62 Csincsérekbe pokol fá jd a l
mak között : 62 Az jóké pediglen boldogan 
ég fölött 62 Örvendeznek, együtt mondanak 
éneket 23 Pöngetvén öröm húrokat.

34.

27 ] \ ϊ ΐ  az lilén? valamennyiség.

35.

70 W findenét embernek Iíten adja.

36.

77 Reményied em ber, hogy nagyobb léfzen 
Te bölcseséged, mint reád illik ? Vizsgálni 
égi végezést néked Herkulesnek ofzlopán 
túl van. Pofzáta! hifzen anyád halandó vólt.

37.

'75 H irte lenü l ma fekete éjtfzakábul Illeni fő 
hatalom erefzt világot : Szinte sötétbe napot 
azon boríthat.

58.

54 E g y  előre menyégi tanáccsal erős Temis 
afzfzony arany paripákon Olimp Tetejére ju - . 
to tt, Óceáni fziklás Laitorja garádicson égbe 
vivék Ragadozva az Illeni Parka fzüzek , Fe
lesége legyen Iupiternek . arany Patyolatba

K 3 cif-
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cifrás kegyes Óra gyümölcs Teremő fzüzek 
hárma világra jőve.

39·

82 B oldog  ugyan, ki közöst maga láthata 
föld a la tt, Boldog az is , ki tek in t, mire juf- 
son halálakor, Boldogokat meg előz kofzorú- 
val erős király , Hála adást ha vifzen Iupi- 
ternek ajándokul.
»©asssesíeeeseassessiessisse ° sesesese Wüeeeessesseseeeea

Boldog Emlékezetű SÁJNOVICH JÁNOSNAK 
volt BUDAÍ CSILLAG VÁRTÁSNAK.

Clemens Alexandrinus.
Ipseque volat fub terra, & lúper coelum Aílronomiae 

dans Operám, & omnium omni ex parte naturam 
pcrftrutans.

40.

i  S a JN O V IC H N A K  4 Röpűlését 7 Bécs, Bu
d a , Hafnia 10 Csudálta . földet, lő Eget há
tra , aláblan 32 Hágy aranyos fzekered , fie- 
tö napot Qi5 Tüzes üstöké gombja tövén ra
gad Herkulefen túl 97 Bal kezed , de pur- 
pián Venuft kecsegtetfz 82 Jobboddal, le fém 
engeded omlani föld alá 120 Mennyei páro- 
sodása m iátt, kit akarfz egéfz világnak 16 Ö- 
römére mutatni. 102 Leg dücsősb diadalmad 
titán titok tudománnyal 101 Szem gyerekére 
találfz , feízegetfz anya nyelvet . örültünk.

3921.
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V E R S E I .

T . T. IVÁNCSICS JÓZSEF Föl Báári Plé
bános Urnák. Az Jeruzsálemé Pompa 
1796 Poétái Szerzőjének kegyes ’Jó Aka
rómnak.

I.

59 E s i k ,  menyégben, ládd, nagy az háború, 
é>9 Jegzik patak , t ó : űzzed el az telet :
^8 Tüzelj rakásonként, kupábul 
4ö Bőven igyunk, eregefsed az bort.

Paraphraíticus Horatius I. 9.

L á , mint fejérlel, vaítagon áll havad 
Szorakte : csörgő jég csapot el fe birfz 

Az erdeiében: bé fagyának 
Az folyamid jeges éles hóval ?

Körmödbe bújjék az fanyarú hideg,
Tűzhelyre hordj fok cserfa nyalábokat,

Négy Öfzi bort bőven fzabínos 
Hordáid adjanak házi Gazda.

Iítenre bizd az többit : ha csillapít 
Megharcoló ízéit tenger hab hánytakor;

Az régi gyertyánok leg ottan,
És Ciprufok magokat nem hánnyák.

Mi léfzen holnap , kérdezed azt ? minek ? 
Akármi nap lefz ; vedd nyereség gyanánt: . 

Édesgető fzerelmeket fe
Veís gyerek el ; fe te táncolásnál 

Ne mondj föl, hajad még komor Öfzibe 
Nem válik . akkor gondjaid az m ező,

Szérű, sötétbe lűttogások
Légyenek óra fzerínt fzokásban.

K 4 Belső



A L C E U S

Belső fzegletbűl titkon orozkodó 
Magát jelentő lyány nevetése i s ;

Zálog vonás kélz csintalanság 
Karjairúl, akaratlan újrul.

2.
Igyunk . minek váifz gyertya világra ? csak
Egy újni az nap.

15*

3 .
M ert Iuppiternek , meg Szemeié fia 
Bú , bánat hajtó bort ada minekünk.

Bort tölts keverve.
Ittos fejemből egy bilikom pohárt 
Toljon ki másik: vízzel ha m éred, úgy 

Két annyi édes bort keverhetfz.

4 .
Száraz tüdőmet borral el áztatom ;
M ert, nézd, m ákéi az Tátogató kutya. 

Pedig iiilyoi , nyarat fzömünk lá t , 
Mindenek afznak is hévé naggyán.

6.
Haj? moflan illik . dőzsölök . haj! igyál. 
Akár akarjad: vaj nem akarjad ás.

6.
Háborgatásban tön magad el ne hadd. 
M ert bánatodban femnure fém mehetfz. 

Jobb orvos az ,meg réfzegítő
Bakkus ajándoka . hofzfza, hofzfza*

7.
Hozzádra más hab forgat iminnen is , 
Tüiedre más Jiab forgat amonnan is.

Te
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Te köztök az holt fzén hajóval 

Iárfz buta véfzfzel igen vefzödvén.
Árboc fa talpát verdefi tenger h ab ,
Szelnek vitorlát hafztalan húzogatfz.

Az ponyva ránc, ringy , rongy . ne az vas 
Macska köte'l fzakadott egéfzlen.

8.
Szűkös fzegénység csúf nyavalyát okoz.
Ki volt ezerbül eggyike tűrhető ?

Az Zűrzavar teítve'r nenövel 
El meg aláz csuda birodalmat.

9 ·'
Arifztodémus mondta ki mérgefen:
Kinek tömény fok pénze van , ember az. 

Szegény legény előre hogy megy? 
Dolgozik? érdeme nincs böcsüben.

10.
Admétus , halljad, fzép mefe , mit csinált. 
Pajtárs! fzerefs nem vétve sörényeket. 

Hord mefzfze tunya társaságtól 
Lábodat . hol vala dífze röstnek?

11.
Elsőben elköll bujtani kertedet 
Szőlővel: ofztán olts, ha mi fát akarfz.

Paraphraftes Horatius I. 18.

124 Szent Szőlőt, egyebet mást ne is. ültet
ni előre fogiz

Tíburnak teremékenymezein, kátilus halmain. 
Mert az fzáraz előtt Juppiter hintett csupa 

súlyokat :

K 5 Más-
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Másképen nehezen bomlanak az gondok , e- 
méfztenek.

Pattogfz é boros éfzfzel bajos harci, rongyos 
ifzákokat?

Sött inkább ki ne éiioklene Bakkus nemezöt, 
Venuít?

Líbernek fzoros ajándokit hörpenteni mind fe 
költ,

Az Centaurusok, és az Lapitáknak bor ital 
fölött

Támafztott hada in t , s fzítoninak nem ke
gyes Évius:

Illő, illetlen, üzheísenek Ők csak bujaságokat,
Egy pórázra foly. Hű Bafzlzares, én elle

ned állni nem
Kívánok: foha én nem böfögök gallya födözte 

mély
Szót nap fényre. Kegyetlen dobolást, és Be- 

ípecíntufi
Szarvat köll zaboláznod , nyomaidban követ 

az vakos,
Kút önnön fzeretés , fölleget érő 'üres agy 

vetés ,
Fényes kriftalon által mehetobb fzórta titok 

ízegés.

12.
Mit röjtsön ember, Mómus akart neki 
Melyén kis ajtót nyitni, betenni , hogy 

Osmérje meg való barátját.
Vajha fzabad legyen! oh de fúrnék!

13 .
Az tarka kígyót csípte orozva meg 
Ollója ráknak: fzóla világtdan 

Vaknak: ne mennj pajtás tekergös 
Útnak, akarj egyeneft követni.

1 4 .
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14.
Tritóni Pallas Fejdelem afzfzonyunk, 
Igazgatónénk tartsd tova városunk.

Ne érje fájdalom , kuruc ja j,
Zűrzavar, értlen halál fzemélyünk. 

Menybéli Ilten, gazdag Atyánk, Anyánk, 
Prozerpinánk , fzúz Óra leányok is 

Üdvözlek ; adjatok kényért, jó
GondvifelÓk legyetek megyénkben.

4 5 .
Delus fzigetben fzülte Latóna fzép 
Fiát Apollót, fáraranyos királyt,

Szarvas vadáfznét Artemifzfzát ,
Fö Fejedelmid az Afzfzonyoknak.

16.
H aj! Hojfza P a n ! H aj! Arkadi Fö király? 
Haj! Hojfza! ugrálj, verfeket énekölj.

Az gyözödelmet Iíten adta
Pandrozus ellen . örülj Minerva.

17.
Mirtus bokrétás kardomat hordozom 
Arifztogyíton, Hármodius gyanánt,

Mikor tirannuft Tombolának,
És fzabad égre tevék Aténást.

Még meg nem holtál kedvefem Hármodi, 
Menyrétben hogy vagy, fzólanak érdemid, 

Holott te gyors lábú Akilles,
És te sörény Diomédes éltek.

Mirtus bokrétás kardomat hordozom 
Arifztogyíton , Hármodius gyanánt,

Véres Minerva áldozatján
Véredet hogy veheték Hiparke í

Főn
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Fön tartja áldott híreteket világ 
Arifztogyíton, Mármodi kedvefim! 

M ert öltetek nagy dúzs Hiparkuít, 
Általatok fzabadult Aténás.

i $6

18.
Szép lant belőlem vajha lehetne, kit 
Remek mukábúl ád elefánt te tem !

Sze'p gyermekecskék hordanának 
Dieneíi víg boros ünnepökre.

Oh vajha volnék fzép finom ü s t, arany, 
Arany müvesne'l melly tüzet el került,

És engemet fzép ló vifelne,
Szép efze, fzép fzöme volna néki.

19.
Az kurva , fördós nyúzza azon bakot: 
Jó t, rofzfzat elvegy mosdat azon helyen.

2 0 .
Vélem tetézz b o rt, tölts mohozott üdöt 
Vélem, fzerefs, tégy zöld kofzorut velem 

Velem bolonddal efztelen légy ,
Vélem efzefsel efzes barát légy.

21 .
Borít Skarapnát majd valamennyi k ö , 
Pajtás! magad védd, mérge ne fogjon el: 

Mert az mi az sötétben ácsol,
Benne lakik bizonyos rav^afzság.

22 .
Difzüónak ámbár'egy teli makkja v a n -* 
Más makkra céloz kanfoga , s porcogat. 

Van nem külömben fzép kutyáskám,
S vágyakodom deli más kutyára.

23



V E R S E I , J57

2 3 -
Ha módot éjthetfz, s dolgozol úntalan,
Az í'zárazon köll Kémleni révhajót.

Ha egyfzer az tengernek indul,
Mennie köll, valamint megy az fzél.

Aloeus 24. Zárónak
Egy fzót akarnék súgni füledbe m ólt;
De nálam hátrább tartja fzömérem azt.

Záffó Alceusnak
SzÚvedet birnák hogy ha fzüz kegyelmek , 
S nyelved irtóznék gonofzat rebegni:
Az kacér orcád fe pirulna, S fzólnál 

Tiízta dologról.

Meg nedvesítsed drága kenet fejem,
És Öfz m elyem, kik türtenek el fokát.

26.
/

Kettős fzemérem van, lehet eggyikét 
Javalni, másik terheli házodat.

2 7 .
Iftennek hálá ! az bujaság el á ll ,
Az rút óhajtás véle meg oltatik.

Mind ketten Herkules fzabásu
Férjeket, afzfzonyokat gyötröttek.

28 .

Végét világnak jártad e l ; éjfzakot, 
Délt napkelettel, nyugta határival. 

Handzsárodat gyöngyös maroklat, 
Sár arany , «» elefánt cifrázza.

29,
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29.
Versojr ex Ariftotelis Polit. ,3. lo.

Csatépatés fé l, oh Mitilénai 
Vak ne'p ! fejednek kit regözél ki ? egy 

V!z hozta sörke Pittakuft , duzíi
Térddel imádfz, s fejet hajtva tapsolfz.

6093.
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V E R S E L

T . T . SLAPÁK MÁRTON Filozófiai Dok
tor , Ötevényi Plébános Urnák , Eredeti 
Komédiák Szerzőjének Jó fzivii Barátom
nak. ,

1.

Iuppiter fényes Venus ép leánya!
Ülfz fok egyházban teli furcsasággal,
Kérlek , irgalmazz, mivel az kefergés

El fogyat engem.
Moll alá, kérlek, közelíts menyégbül,
Az ki gyorfan már fegedelmet adtál;
Mert miáttam fö palotáit hagytad

Édes atyádnak:
És bocsátkoztál fieto fzekéren 
Én felém, téged verébek Pzelecskén 
Barna fzárnyokkal csak hamar ragadtak

Az magas égbül.
Itt alig fogtak ki ezüst igábúl 
Az midőn engem kegyeién mosolgván,
Fáj mi fzívemnek, piros ifién arccal

Kérdeni kezdeiz.

158
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Vagy miért hívlak, mit akarjak inkább 
Kin dühöfségben magam elfogadni,
Lefzfz e én fogtam rabom . oh ki bántott

Záffo leányom ?
Moft kerül téged ? fog hamar követni.
Vagy nem adlz femmit? meg adándja bőven. 
Nem fzeret még moft ? de fzeretni fo g , s te

Véle parancsolfz.
Oh kegyelmezz mpft is , az én fanyalgó 
Szívemet bájtul fzabadítsad ingyen.
Légy erős védőm fzerelembe , kérlek ,

Minden üdőben.

2 .
Catullus Interpres Carm. 51.

Ollyan iítenhez lehet ám hafonló,
Ollyan iltennél, ha fzabad, nagyobb, ki 
Által ellenben gyakran ülve téged

Nézeget, hallgat 
Szép mosolgásban : ragadoznak engem 
Szóm, fül, o rr, fzáj, telt . mihelyen reád oh 
Szép Venus nézek, nem is adhat egy fzót

Oftoba fzájam.
Nyelvem el forvad , puha ízeimben 
Tűz fziklák folynak, füleim magoktál 
Csöngenek, kettős fzömein be fogja

Dufla sötétség.
Az verote'k esurg fagyofan, tetétül 
Talpiglan röngök, csupa fzéna módra 
Elhalok, már nem ptihenök, közelget

Az pokol hozzám.

3-
Jött akár hány b é , egyaránt meg á llo tt: 
Változott máskép Stratoníce fzinben,
Jövfz ha fsd társul Szeleúce , vagy nem :

Az fzava néma-
Láng
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Láng piros, fzól fzöm , buzog az veröték, 
Vére rend nélkül fzökik : új erővel 
Végre meg gyoztét követé vefzélyes

Sárga bolondság.

4 .
Szömre látásúi fzeretö ha lépik ,
Telte föl gyúladt , akadoz fzavában, 
Sárgaság, lágyság, fzöme forgatása

Fogta el ötét.

5 .
'Halni fogfz holton, foha fenki fém fzól 
Rólad: elhápytadr mivel az Piéri 
Rózsa bokrétát;

6.
hanem az pokolba 
Mélyre le fzállafz. 

Senki fém láthat, mikor el röpültél 
Gyönge lölkökhöz.

7 .
Hej barátom ! végy ifiabbat ágyba: 1 
Én velem , mert lök öregebb , nem élhetfz.

8.
Gazdaságot birfz ? de ha fzúk az erkölcs: 
Ártalom nélkül van e fzűkös házod í

9 -
Sár arany pálcát Venus iíten afzfzony 
Ujja ta r t : fzáll rája bokor galambja, 
PöngetÖ Múzsát ízomorúan hallgat,

S Szárnya l'zegettfen.

10.
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10.
Iuppiter nemzett aranyot, ezüstöt. 
Hágja ezt fém fzú, fe moly azt azértan.

1 1 .
Oh kicsid fzi'ivem! fzerelemre még moll 

Gyönge leányom.

12.
T arka , fok fzinnel vöröses, piroska.

13.

fényes efihajnal valamennyit elhozfz, 
Az mit el fzórván Izokik hozni Ön az

Hajnali csillag.

14.
Zöld tavafzt hirdetfz ki Fülemle nékem.

IS.
Kos, kafzás , két eb , bika fzem , ftaftik 
Fényes orcátok, ragyogástok el véfz 
Szarvas hold mellett, hanem akkor inkább,

Fénylik ha töltén.

16.
jer, jövendölj, légy kobozom fzavattyus.

17.
Körbe fris viz csurg, csorog ágon által 
Zöld levél csördül, jövel édes álom.

18.

Szüzefség , Szúzefség! merre fzaladfz ? ma
gam hagyva futfz.

L  Fe-
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Felelet 107.

Nem jövök , elfutok , hozzád immár' nem
jövök , elfutok.

19.
Elhoz Efihajnal, valamit te kévánfz,
Bort hoz , hoz kecske't, hoz anyának ép

lyányt.

Z A F F Ο

20.
Szárnya tájábúl ^trücsök hangicsálván 
Vig cikornyával, kicsidet röpösvén 
Száll akár melly tüzheves helyre , tölti

Azt kies hangal.

21.
Olly jeles , mint az külön elvieknél

Lesbufi kántor.

22.
Meíler házunkat magafan föl építsd: 
Marshoz hafonlít, közelítni látom , 
Szálas embernél avagy is magasb vöm.

23 .
Édesebb lantnál, aranyosb aranynál

Éneked hangja.

2 4 .
Kézben afztalnál kiki tarta kelyhet: 
Aldozék: kíván teli torka Vőnek

Áldva fzerencsét.

2J.
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2 5 .

Biifzke afzfzonykák, mire kérkedékeny 
Szájatok ? pénzben .J csecse fardagályban ?
Vaj talán fzinben fok ezerni boldog ?

Félre bolondság. 
Boldogították igazábban hírem 
Az í'zelíd Múzsák : nyereségem olly kincs, 
Mellyre minden vágy,: örömöst halok meg,

Élni fog hírem.

26.
Jöttekor menyből Szerelem bogiáros 
Béboros mentét vet az oldalára.

2 7 .
Szívemet mor'dály harag el ne bírja.
Az fzelíd erkölcs ura légyen holtig.

28 .

Az bokái borral vala timporálván,
Ifteneknek Merkurius pohárát

Tölti tokajval.

29.
Állj előbb fzívem , kegye kör Szemednek

Fénylik e? nyisd ki.

3 0 .
Szép anyám! gyolcsom fzövevénye nem megy. 
Szép legényemnek ki fogott fzerelme ,

Gyújt Venus engem.

3 1.
Élj ízerencsés VÖ ! neked az menyegző, 
Mint óhajtottad, juta: van menyecskéd, 

Bírjad örökkön.
L 2 32.
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3 2 .
Jövetek moítan kegyes három iften 
Aízfzonyok, ti is f'odorocska Múzsák.

3 3 -
Már ugyan fénylék kerek hold az égben, 
Ők midőn környül karikáznak oltárt.

3 4 .
Én fém aluttam, te fe Venus alfzol.

‘ . 3 .5-
Nyugfzik az fzép hold , le megy az Fiaíiik , 
Már az éjdél já r , foly az óra laísan:
Én pediglen, Jaj! egyedül ízegényke

Csak magam hálok.

36.
Izem olvafztó fzerelem fzorongat,
Győz erős, édes keferil madárka.
Attifom, nem volt okod , hogy meg untál 
Engem , és Izíved csavarhatott meg

Androinedára.

3 7 .
Én ugyan téged fzeretélek hajdan.

5 8 «
Pandionnak mit foga fbcske lyánya

Rám föcsögetvén?

39.
Szép ajándék Andromedára fzállott.
Nem de duzs gazdag Venus áldja Záffót ?

40.
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4 0 .
Jöfztetek Múzsák ide mind kilencen

Sár arany égbül.

4 1 .
Az virágoknak Iupiter királyt ha 
Tefz , királyságot közel érne Rózsa.
Dífze az földnek, veteménynek, és fzöm

Fénye virágnak,
Hajnala rétnek , fzikra hányta fzépség,
Kegy Venus fzerzö, fzerelem lehello ,
Szép level fzínes , nevet égre tokja,

Burkos az ága.

42.
Purgoma.

Élt Pelagónyi haláfz. Sírján rakat attja.Me
niskus ·

Varsát, és evezőt fzánatos élte jegyül.

43-
Tímadi fzüznek imez pora: nem láthatta Me-

nyegzos
Lakodalomát: ragadá Perzefonéa előbb. 

Búslakodó egyiidös lyány társai fogtanak ollót, 
Mindenik az fórul nyírté fzerette haját.

025,5.
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Az CICERO, és OVIDIUS Fordítójánál?.

I.

78 S o k  birsalmákat fzekerére királynak 
Hánytak elegy fok mirtus gallyakat, hányta! 
Kék ivo lyát, rúzsa fzép kofzorúkat utánna.

2.
Az 'földet mélyen kan túrjad oroddal.

3 ·
Az Nap , az Híperion fia fzálla pohárba , 
Tifzta aranyba , hogy az nagy tengeren alta 
Kedvén jutna fekélyibe izent vakos éjnek 
Annyához, fele fzüz társhoz, gyereke'höz. 
Ön gyalog az Iupiter fia mendegel az Nap 
Félre boroíiyános sűrű berekébe.

4.

Hafztalan, és here éfz gyáfzolni halottat. ‘

5.
Holta után valamennyinek híre enyéfzik. 
Meg fagy minden jó akaratja barátnak.

6.
Tindarus áldozatot tefz: öreg, kicsid iften 
Mind eleget tömjénbe kapott : egyedül csa! 
Nem jut elzébe kegy ofztogató Venus afzfzony 
Az Venus el búsult haragúba leányit 
Bünteti ké t, vagyis három férjeket adván. 
Lőttének is kiki mind ura férje hagyottak.

166 C ° ) "f1·
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7.
Gyilkolok! ugye , midőn Ilonára kövekkel 
Ropni akartok , hatott fzemetökbe ? 
Bámultok? nyeli föld köveit kezetöknek.

8.
Mondd, ki adott neked ijjat, Orefztes?, Apollo.

9·
Eneköl, és vigadoz deli módon Apolló: 
Szorgalom, és fzomorú gyáfz réfze Plútónak.

10.

Látfzatik egy sárkány közelíteni hozzá 
Vérbe fagyos fővel, jőve Plifztenidés .ki.

11.
Rajta! zönögj Múzsám, nemes éneked halljuk. 
Verfeidet fzép fzámofi lakta fiakrul 
Pöngefsed tíz húrű Lantodon . halljuk.,

12.
Lőtt Gerion csordája , s legölt Eritía
T ér mezein Tartefzfzus ezüst folyamatnak 
Szinte tövén, az fzikla sötétibe bagzott.

13.
Mind hazud, el fe fzökél tova defzka hajókon, 
Sött nem is indultál Peregámi Trójának.

14-
Hofzfza cipót fzüznek , hozz mézi pogácsát, 
Hozz trágyát, fris lépes mézet is hofzfza.
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ii-
Táncokat Amfiaros járván, de lövelvén 
Győz Meleágyer.

16.<
Vaj mi nagyon Epeuft keferült? Minerva. 
Szüntelenül vizet hogy viízen Ateridáknak.

17.

Jerfze , fiefs ide hangos Kalliopéja.
6297.

yxxxxxxxxx>«>>̂ ><><xxxxxxxx>ooc<xxxx»; 
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1.

107 E r«  hajú, és macska fzemft kegy fzülte
fiók valál

Euriale, és fö gondjok: bizonyára neveltének 
Szép Venus, és nyájas Suadéla ruzsás kofzo-

rúk között.

2.
Birseket az patakok tavafzi folyamatja meg

öntözött^,
Ottogyon Atlás halhatatlan fzüz kertje , virá

gozik
Az fzölö leveles zöld árnyékának alatta, s növ.
Nálam ugyan foha fines fzerelem nyugodal

ma , föl égetött
Villámával az éjfzaki rác fzél, nagy ropogá-

sival
Az



Az Venus aSzSzonytul ki rohanván , zűrzava
ros , dühös ,

Szárafztó , el re'mült bennem : moítan erő
szakos ,

Gyermeki bölcsömtül fogván környül vefzi
fzüvemet.

VERSEI.  169

3 .
Mennyei Mannának méz hányad réfze? ki

lencedik
Édefségire nézve.

4 .
Az leg igazb Radamantusnak Talaon Szere

tője volt.

5 -
Ládd az öreg paripám vívó Szekerébe nyakas-

kodik
Bé fogatáskor, igen nehezen lát bajnoki nyar-

galáSt :
Én is öreg már lépem alig, Szerelemre de

kiSztetöm.

& Plutarchus 6. & Suidas
Félek rajta , talán Iílennek hogy ellene vé

tenék ,
S emberiül tettem mi titokba eserélne böcsü-

letet.

7 .
Emberi kéz által lettél Ortígyia Bordacsos, 
KŐ rakato tt, az holott ez előtt dögön élt ha

lak uSztanak.
6319.
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Tekintetes Dercsikai ERŐS JÓZSEF Az Győ
ri Üres Püspökségi Királyi Prefektus , 
Pozson , Komárom , Győr Vármegyei 
Afzfzefzfzor Urnák, Eredeti Versek Szer
zőjének , kiváltke'pen való Jó Akaróm* 
nak.

Henricus i. Stephanus.

B ú z a  kaláfzok után ha ki még is makkot e-
jéndik,

És vizeket plántált bornak utánna ifzik: 
Mefzfzire hordja magát koltonktül , mefzfze

gatyáját,
Ez kobozunk foha fém dore gyomorba való. 

Az ki Magyar fzájjal fzületél Magyar édes
Any ádtul,

' A z  kinek ínyire van mennyei é tel, ital, 
Szép Venus el cifrázta befzéd, lzólási negéd-

,ség,
Az Görög ambóbúl fzózati kényes öröm , 

Szírének jeles éneke, elhitetésnek hatalma: 
Jöjj: ide forduljon fzíved, hegyeske füled. 

Jól ha lehet laknod lép mézes Himettufi heg
gye1 >

Ezzel, mondom, igen jó l, bizonyomra, 
lakói.

2. Ugyan az.
Ez verfecskéket vagy fugta te néked Apollo”;

Vagy pedig oh Fébus Téjufi Múzsa neked. 
Az moll nem bizonyos , bizonyos de, hogy

házod Hiparke

φ  ( ο )  ^

Lan·
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Lantos imez dalokon vaj mi gyakorta 
örült.

Verseden az ki tehát nem ö rü l, nem is ízle
li mézét,

Vaj barom; Iítennél vaj hogy az íze na
gyobb.

3 · Coeiius Rhodiginus.
Szent öreg , egy fzőlö ízem téged külde ta

tárba ,
Hattyú fzájadnak melly be fzögezte fzavát.

Környékezd firját te folyó, és földi boroftyán,
Szüntelen itten tarts illati rózsa tavafzt.

Meízfze vakarj, hordd mefzfze magad fzolÓ
töve, ásd ki

Gyűlöltét, ez volt kínos halálnak oka.
Elhifzem, hogy Bakkus fém igen kedveibe

az olta ,
Melly nagy költőnek gyilkosa lenni merett.

4-

Spectabilis Dominus Joannes Baicsi Anno 1797 
Comitatus Comaromienfis Vice Comes

Maji delicio flante Favonio ,
Dum Pindum peragro Melpomene duce, 
Exftincturus aqva Caitalia fitim:
Aditans ad laticis mira crepidinem 
Offert fe fpecies : Grajus homo, caput 
Si fpectem, & faciem . nuper eum audii 
Cantantem Latio carmina barbito ,
Romanaque vagum molliter in toga:
Hunná nunc eadem congeminat chely,
A collo usque pedes veftibus Hungarus.
At barba redolens malobathrum , & comis, 
Qvas miitae rubeis lacteolae rosae 
Adcomunt: fluitat cantharus ad latus,

Re-
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Repletus Cyprio nectare Liberi.
Praefert effigiem dextera amiculae,
Qvam pingi ipfe fibi jufserat: aft ita ,
Ut nigris oculis, crinibus & nigris ,
Malis purpureis , corpore candido , & 
Loqvaci placeat blanda filentio,
Ac ceram reputes velle loqvi; cui 
Exoptat fieri taeniolae finus 
Ipfe, aut calceolds perfacilis teri.
Qvis Vatum? rogito. Pieris increpans,
Qvi noscas veneres , atqve cupidines ,
Si non hunc vetulum noscis amasium? 
Decantatus hic eft, inqvit Anacreon : 
Acceptam meus, & vefter Anacreon 
Hanc lingvam, hunc habitum Fábchichio re

fert.

i. Lant

Ö röm m el énekölnék 
Kadmusrul, Átridákrul,
De lantomon Dereimet 
Pöngetnek húraim csak.
Uj húrokat tekertem 
Minapáoan az kobozra:
IVlukáit Herkulesnek 
El kezdem énekölni:
De pöngeték az húrok 
Mindenkor az Dereimet. 
Hozzátok Ilién immár 
Örökre, nagy Vitézek.
Mert lantomon Szerelmet 
Pöngetnek húraim csak.

2. Ajándék.
Szarvokkal az bikáknak, 
Sarkokkal az lovaknak,

Lábbal picinyke nyúlnak 
Terméfzet adta, hogy győz· 
Fogakkal él orofzlán 
Pvútul ki tátva fzáját.
Adott halaknak úfzást, 
Madárnak ád röpúlést,
Nagy éfz jut embereknek. 
Nem idhat afzfzonyoknak. 
Mit ád tehát azoknak ? 
Szépséget hinte rájok : 
Handzsárok e z , patzsok. 
Sött tűz, vas enged annak, 
Ki fzép leány, vagy afzfzony.

3. Kupido.
Tege csöndefz cjbe Göncöl 
Szekerének horgas álltán 
Az ökréfznek az kezénél, 
Maga dolga tött fok ember
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Nyuitózva mélyen alván 
Rohanott reátn kupído, 
Zörögette vas kilincsem, 
t elelek , ki zörget ajtón ? 
Ki zavarja mézes álmom? 
Hamar engemet bocsáí's be, 
Te ne félj piciny gyerektül. 
V'akos Holddal im tekergők, 
Nagy eső verött egéfzen. 
Keserűiöm, ezt hogy haliam, 
Ki ütök, leg ottan ajtót 
Nyitaték fzegénynek . íme 
Vagyon íve, fzárnya kettő, 
Tegezébe nyila tömve. 
Viizem ötét az tüzemhöz, 
Kezeit kezemmel áplom, 
Vizeit tüzéreinél űzöm ,
Ki nyomára haját csoportként 
Melegében, ijjam úgy mond, 
idegeimnél, hadd, tekintsem, 
Az esőben hogy puhult meg. 
Meg erefzti menten ívét,
Ki találja nyila májam 
Közepét bögöly gyanánt. el 
Mosolyog,föl ugrik,és mond; 
Örömöd legyen barátom; 
Baja nincs az én ivemnek , 
De bezeg te fzíved érzi.

4. Maga.
Puha gyönge mirtus ágon, 
Puha gyönge lóheréken 
Feküvén örömmel innám. 
Papiros palástban adjon 
Poharat nekem kupído. 
Valamint fzekér kerék forg: 
Siet úgy fietve éltünk. 
Tetemünk is el bomolván 
Hamuban, porunkba nyug- 

fzunk.
Síromat mi végre kennéd? 
Mire földemet vefzendő 
Rúzsa vízzel hfntenéjéd ? 
Ide , méglen élek inkább 
Kofzorút nekem ruzsabul.

Ide mirha, follj fejemre, 
Szeretőmet hívd ki nékem. 
Az előtt, hogy az pokolban 
Ragadozzanak, vigadjunk.

5. Rózsa.
Szerelemnek az lluzsáját 
Borainkhoz el keverjük , 
Leveles piros rúzsával 
Kofzoruzva vak fzemünket 
Üresíts pohárt, nevefstink. 
Rúzsa dífze fzép virágnak, 
Rnzsa gondja zöld tavafznak, 
Rúzsa kedve ilyeneknek.
Fia fzép Venusnak akkor 
Kofzoruz atik rúzsával, 
Mikor az kegyekhöz el megy. 
Kofzoruzz , meg Hojfza ! 

Bakke,
Muzsikálva templomidban 
Hajamat ruzsák borítsák. 
Velem ott legyen leányom, 
Vele táncban ugróm . igy jól.

6. Rózsa.
Kofzoruzza Rózsa gyönge 
Seregét kövér ivóknak. 
Örömére társaságban, 
Citarák midőn pönögnek, 
Csörög az karnn borostyán, 
Kari táncba gyönge lyányok 
Kezeikbe van bokréta. 
Amodább lehött fzagával, 
Selyemes kies fodrával 
Egy helyes picinké gyermek 
Hegedül fris hangos ugróst 
Gyakran húrait tekervén.' 
De meg az piciny kupído 
Aranyos cifrás hajával 
Bromius kezébe jobbra, 
Venus az kezébe balra 
Öregeknek úri kívánt 
Kari táncra jődögelnek.

'7 . 3

i 7.
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7. Kupido.
Hiacintusos botával 
Követésre engem untat 
Szaladáfsal az kupído. 
Mikor az vizek kövécsin, 
Csömötés bokros cseréken 
Csak utánna gyorsan ugróm, 
Mar erembe vízi kígyó. 
Futa fzívem orromiglan , 
Alighogy csak el nem holtam. 
De kupido gyönge f/árnyát 
Veregette holt fejemre: 
Noíza, mond, tanulj fzeretni.

8. Álom.
Bibor hányta fzönyegek közt 
El aluttam eggyet . ittam 
Az elóre balha kéhelt. 
Ugyan ekkor álmadoztam, 
Hogy hamar futók leányok 
Seregébe , s játízadozván . 
Röpo^ék . de borban ittas 
Gyerekek reám rakának 
Ezerébe mocskos átkot. 
Akarók is adni csókot;
De föl ébredék azomban. 
Magam itten elhagyatván 
Aluvásra vifzfza térek.

9. Galamb.
Szerelmefem, Galambom, 
Hová, hová; vagy honnét? 
Honnét van illatod moll, 
Ide égen át röpösvén , 
Kitbintefz, és lehöllelz ? 
Mi gondod erre néked? 
Anakreon Batilhoz 
Küldött, azon Batilhoz,
Ki mindenütt fzömével 
Uralkodik, parancsol. 
Engem kis ének által 
Neki fzörze meg Citére. 
Anakreon tehát moll 
Velem éle mint inalsal

lm látod, hogy miképen 
Levelét is hordom annak. 
Immajdon azt ígérte,
Hogy el bocsát kezéből.
De ám bocsálson engem, 
Szolgája léfzek inkább. 
Hafznál hegyekre nékem, 
Mezőre el röpülnöm , 
Ágokra üldögélném,
Apró ízemet föl ennem ?
De moll Anakreonnak 
Vennöm fzabad kezébül 
Cipóka morzsalékot,
És innom az borocskát,
Az mellyet ón fog adni.
Ha talán vagyok boroskás, 
Röptömbe fzámyaimnial 
An kreon urunkat 
Legyezem : le fzállok oíztán, 
Lantjára dűlve nyugfzom. 
lm hallod: Klen hozzád. 
Engem rte csácsogóbbá 
TÓI, mint akarmi fzarkát.

i i . Tréfa.
Nekem azt leányok hánnyák: 
Te Ankreón öreg vagy. 
Nefze tükröt, és tekintsed 
Hajad épen hogy ki ment már, 
Kopafz homlokod tetőig.
De maradt c még hajam meg, 
Folya vagy le mindenestül; 
Az előttem ösmeretlen.
De tudom valóban, illik 
Hogy öreg nagyobb örömmel 
Szeret, és trufál leánnyá!, 
Közelebb mivel pokolhoz.

la. Föcske.
Micsodás, mi büntetései 
Ficserékeléseidre 
Csapogafsalak te ITicske? 
Mit akarí'z? te villa farkad

Vagy
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Vagy ha fzárnyodat ki met- 
fzem ,

Vagy ha nyelvedet tövestül; 
Valamint ki vágta Téreus ? 
Füleimbe mit föcsögvén 
Piros bájnál óra tájkor 
Igen édes álmaimbul 
Ragadod nekem barátom ?

13. Ital.
Az heréit Atis dühödve 
Hegyeken kiált Cibélét, 
Ifzonyúan égnek ordít. _ 
Ugyan úgy kiáltanak, kik1 
Vizet ifznak az boroftyán 
V ifeló , klarosba tifztölt 
Nagy Apollo kút fejébül, 
Szavat hallfz, de csak dühöd

nek.
Lakom én is úgy borocskán 
Spikinárdnak az fzagával: 
Egyetemben afzfzonyokkal 
M ais, holnapis dühödném.

14. Kupido.
Akarok, fogok fzeretni. 
Kupido engem intett, 
Akarjak hogy fzeretni:
De én otromba voltam. 
Nem akartam el fogadni, 
Vefzi hát elő az ívet 
Aranyos tegezzel eggyütt 
Viadalra ingerelvén. 
Fegyverkezöra tehát fö l , 
Valamint Akilles hajdan, 
Páncélos, és faízsos, 
Dárdás vitéz ijefztem 
Mefzfzünnen az fzerelmet. 
Rám nyilakat lövellött;
De hátra vifzfza máfzok. 
Puzdrája már üres lőtt; 
Vigyorít, s magát lövelli 
Testömre, mint febes nyíl. 
Be hatva fzívemiglen

Meg erefzti minden ízem.
Hol van Paizsom hafzna ? 
Kívül miért gyötörjön , 
Belül holott van harcunk?

15. Gyűrű.
Tetőt' adék Gyigesnek 
Szerencse gyurejéért.
Mit gondolék arannyal? 
Duzs, nem valék irigycd- 
Spikinárdal hogy fzakállain 
Fénylék,ne bánd,igyekfzetn. 
Iparkodom ruzsákat 
Rakogatni őfz fejemre.
Csak máj napot tekintek :
Ki tudja, lefzfz e holnap? 
Nofza rajta méglen élünk, 
Bor ivásba játfzi társ légy: 
Ne talán, ha nyom betegség, 
Ki kiáltsa : untig ittál. .

16. Háború.
Tebának harcit írtad, 
Trójának irta más meg: 
Magamét meg Írtam önnön. 
Nem vert lovag, gyalog fern, 
Nem buktatott be tenger: 
Győzettem uj feregtül, 
Igéztetém fzemektül,

17. Üst kupa,
Efztergározva nékem 
Csinálj ezüstöt, abból 
Vulkane üfs ne fegyvert: 
Minem én dolgom csatázás. 
Hanem kupát, de mélyet. 
Bele mefs ne csillagot, fe 
Göncöl ízekért, kafzást fe : 
Mi nem én gondom Fiaftik? 
Mi nem én gondom vagy Ö- 

kréfz?
Szólót, fzelid gerezdet.

C f
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Mefsed Bakkuft nyomónak, 
Kupidét, és ßatilluft.

18, Uj Pohár,
Remek műves nekem fogfz 
Ezüst bokáit csinálni :
Véfs uj tavafzt, az óra 
Rózsákat hozzon, az kik 
Örömömre illatoznak.
Ezt fzépen el cifrázván 
Vidám italhoz ülij már. 
Vendégnek azt ne fzabjad , 
Ne légyen az. világi. 
Iupiternek az fiát vésd , 
Bakkuft, Venus pap afzfzony 
Bokáiba töltögefsen ,
Ki menyafzfzotiyok barátja, 
Fegyvertelen kupidét, 
Három kegyet nevetve 
Leveles bokros gerezdes 
Szőlőnek árnyokába,
Iátfzék is ott Apolló,
Vagy helyette fzép üfzőket.

19. Igyunk.
Ifzik, ám ha nedves, az Föld, 
Ifzik ebben az F a , tenger 
Ifzik égbe, Nap vizekben, 
Ifzik Hold Napot'. barátom, 
Mire tiltod, hogy ne innám?

20. Bocskor.
Niobé Frigyek vizénél 
Meredett köves fziklává, 
T e leánya Pandionnak 
Röpösél ki föcske fzárnnyal. 
O ha tükör én lehetnék, 
Hogy előtted holtig állnék. 
Cifra mente vajha volnék , 
■Gyakran hogy reád vehetnél. 
Legyek én amott ugró kút, 
Förödóbe mosdanálak^ 
Spikinárd legyen belőlem , 
Hogy azont tagodra kenjed.
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Csecse csöcsfődél csöcsödre, 
Elefánt nyakadra gyémánt, 
Leg alább felyem cipellos, 
Puha talpád hogy tiporna.

21. Kórság.
Ide nékem oh leányok 
Kupa bort,ifzom ki mradjárt. 
Meg emélzte fzáraz hévség; 
Alig is pihök lehök már. 
Ide nékem hozz Tokaj bort, 
Ide nékem hozz bokrétát, 
Hivesítse homlok hévét. 
Avagy ugyfe, fzívem hévét 
Nyeri fzive más leánynak.

22. Sirhalom.
Gyerekem , Batillus halmát 
Kerekítsed ékes hársval. 
Lobogafsa gyönge fzelló, 
Boga, gallya hadd csörögjön* 
Közel arra kút ered jeti. 
Kövecsekre viz csurogjon.
Ki ne térjen el feléje,
Ha hol útazó tekinti ?

23. Halál.
Ha nyújtanom lehetne 
Arannyal életemben:
Aranyt is ásni mennék. 
Hogy el jővén halálom 
Aranyával el mehetne. 
Elleraben életünket 
Mert pénzre nem vehetjük 
Előre mit kefergünk?
Mit dolgozurtk Inában?
Ha nem lehet kerülni 
Halált, arany mit hafznál? 
Tehát Tokajban úfzok 
Közöttetek barátim 
Ölembe tartogatván,
Szép esik fzemu leánykát.

24·
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24. Meddig élíz ?
Születése volt halandó 
Valamennyi embereknek. 
Kiki fúrja pállya útát.
Tudom én futék el ennyit. 
Tudom é, van hátra mennyi? 
Te pedig vakarj bajos gond. 
Mi nem én gondom te léfzefz. 
Az halál előtt örülök, 
Futosásba Zsúfolódom, 
Ugróm, Héja 1 Bakkusommal.

25. B úfelejtés.

Ifzom hogyha bort , de jó 
bort,

Nyavalyák hevernek ott 
künn.

Mire nékem az tatár gond ? 
Mi nem illet engemet Gyáfz. 
Les halál erófzakával.
Van e vándor életemben 
Valamelly hafzon ? boroz

zunk
Bromiusnak hordajábul. 
fizom hogyha bort , de jó 

bort,
Nyavalyák hevernek ott 

künn*

26. Pince Meiler.
Mihelyeft ilzom borocskát, 
Nyavalyát pokolba küldök. 
Pöklek erre, arra kréze 
Magam énekölve fennyen. 
Vifzen az fejem borcilyánt, 
Tipor elme lábbal üstöt.
Ki fut*egy vitéz az harcra; 
Futok éndepincetokra. 
Lefzek ám nagy ittas inkább, 
Fekügyem le hogy fém halva.

M

27. Tánc.
Magzatja Iuppiternek, 
Gondkergetöje, Bakkus 
Midőn bafamba búvik 
Édesdeden csöpögvén 
Tanítja táncra lábom.
Noha réfzeges vagyok : de 
Vigságomat nem únotn. 
Tapsolva énekölve 
Gyönyörű Venus csal engem; 
Az utánn ugordom esmét.

28. Kép iró.
Nofza jó tudóska Föstöm, 
Nolza föís tudóska Föstom, 
Pvodi fó királyi Meílrora. 
Valamint tanítlak, itt nincs 
Szeretőmet ird le nékem. 
Fekctés haját le írjad 
Legelőre, csak viafz bird, 
Spikinárdosan, puhácskán. 
Egyenes kerék í'zöm hejtül 
Feketés kis haj fodráig 
Elefántos homlokával.
Ikeres fzömöldök ívét tc 
Ne keverd, ne ízegjed, éfzre 
Vegye fenki, mint megy öfz- 

íze.
Valamint te rajta látod. 
Szöme fzikra ízórta légyen , 
De Minerva í'zabta kékes ,  
De Citéra fzabta mozgó.
Pofa, orr mukádba dolgod 
Elegyítve téjt rúzsával.
No Pitónak ajakát fösd, 
Csalogafsa lopva csókját. 
Puha alia tája légyen 
Sima nyak felé meg írva 
RÖpösó kies kegyekkel. 
Leg utóbbra: bebnr ünge 
Be födőzze gyönge mellyét* 
De picinyke réfze Iáfsék , 
Hogy egéfzen el mutafsa 
Rúzsa teile állapotját.

Mir»
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Mire többet? íme látom.
Te viafz., talán belzélfz is.

30. Inas.
Koszorúkkal az kupidét 
Viteték kötözve Múzsák, 
luta Tifztölethöz ez rab. 
Venus annya két kezében 
Vifzi farColási zsatskát, 
Szabadítaná bilincsből.
De akárki váltogafsa, 
Maradozrii fog Múzsáknál, 
Mivel udvarolni jól tud.

31. Duska.
Bort hofzfza nagy kupábul, 
Ifzom én , te töítögeísed. 
Dühödöm, dühösködöm ma, 
Dühödék Orefztes hajdan, 
Dühös Alkmeon királyfi. 
Anya gyilkosok valának. 
Kicsodát Ölettem én meg ? 
De vörös borifzfsa névvel 
Dühödöm dühösködöm ma. 
Az az Herkules dühös volt 
Ifitusnak, ív e , tegze 
Csörögött dühös kezében. 
Dühödék is hajdan Ájax, 
Hektornak az geréllyét, 
Hét rétre vert paízsát,
Igen nehéz fzablyáját 
Villogtatá dühödvén. 
Kofzorut fejemre kötvén, 
Kupát kezembe tartván 
Fentó, petárda nélkül 
Dühödöm, dühösködöm ma.

3». Számtartó.
Ha fzátnba venni tudnád 
Erdőnek az levelit, 
Tengernek az fövényit: 
Bíznom reád akarnám 
Szerelmimet föl irned.
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Egy előre ád Aténás 
Szeretőkben épen húfzat; 
Tizen öt de mennjen hozzá. 
Tudod, hányot ád korintus, 
Seregébe vannak ottan.
A kaja várasában 
Kelctök vagyon fókáknak. 
Lesbusban loniglan 

|Kárban, Rodus fzigetben 
Toldhatlza két ezerrel. 
Kérded: l'zeretfz hogy ennyit? 
Még nem tudod , kanópus 
Meg kréta, fzírus orfzág 
Hányfzorta ád leányban. 
Hát rendbe fzedni mernéd 
Gadíra, Baktraelvi,
Indus kacér fzerelmim?

33. Föcske.
Te kedvelem, te Föcském , 
Méfzlz, térfz meg az tavaid

kor,
És féfzkedet csinálod.
De télre búvol , el méfzfz 
Memfisbe , térfz Nílushoz. 
Szerelem, de únom is már, 
Szivembe rakja íéfzkét. 
Madárka lefz belőle.
Egyik van az tojásban ,
Ki költ felébe másik. 
Csiripölve tátogatnak 
Sok apró picin kupídók. 
Táplál nagyobb picinkét, 
Sördülnek is naponként 
Szaporítva pislenéket. 
Belőlem hát mi léízen ? 
Mert annyi fok fzerelmet 
Nyelvem nem űzhet immár.

34. Liliom.
Hogy Őfz hajam, ne fufs el 
Szerettem oh leánykám :
Se meg ne vefs , rúzsánál 
Mert fzínesebb az orcád.

Ko-
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■Kofzorukban, im tekinthedd, 
Pvózsákkal ékesebben 
Hogy liliom fonyódik.

35. Europa.
Bika ez, 0 lyány? bizony nem 
Bika . Iuppiter bizonnyal. 
Hifzcm, egy fzidóni lyánkát 
Vifel háta , tengeren jár, 
Hafogatja körme ketté.
De gulyát találfz e, mellyet 
Bika hagyna, s által ufzna 
Szcita tengeren ? csak önnön 
Maga Iuppiter tehetné.

38. Erdei ördög.
Bizonyára vén vagyok már: 
De italba győzők ifjat.
Bot helyébe táncra tömlőt 
V ifzek. az karó mit hafznal? 
Vagy akarfz e bírakozni ? 
Szabad : én ugyan ki fzállók. 
Gyerek, énnekem csak hol’z- 

fza
Elegyítve mézzel az bort. 
Bizonyára vén vagyon már: 
De ugordom, hajdanában 
Valamint ugrott ízilénus.

36. Oskola.
M ire, mit tanítafz engem 
Csevegési régulákra ?
Mire nékem az beízédek? 
Hifzen egy babot fém érnek, 
Boritalra engem oktafs, 
Nevetésre fzép Venufsal. 
Kofzoruzza főmet ólz haj. 
Vizet adfza, bort, ihatnám , 
Italomba réfzegüljek.
Ma vagy hóda fogíz temetni, 
Az halott babot fc kíván.

37. Tavafz.
Nefze, bővefek tavafzízal 
Rúzsa kötve az kegyelmek. 
Nelze , csöndesedve tenger 
Le tehette zűrzavarját. 
Nefze, mint röpös rucácska, 
Daru váltja téli házát, j 
Ragy°g az nap ékesebben, 
Szaladoz ködös sötétség. 
Cifra földi müv kezedben, 
Terem az mező fttvecskét. 
Nagyon hány olajfa bimbót, 
Venyikéd csurogva könyvez. 
Valamennyi gallya nyílik 
Nevető gyiimöltsvirágra.

39. Szép fzó.
Mikor én ifzom borocskát, 
Gyönyörűen arra Múzsák 
Dicseködnek éntkömmel. 
Mikor én ifzom borocskát, 
Fut előttem az nehéz gond: 
Sok efz'u tanácsok akkor 
Hányát homlok hömpölöd- 

nek.
Mikor én ifzom borocskát ,  
Neki Bakke, csúfolódom, 
Pvuzsa ég felé röpítvén 
Pvagadozfz kosul köröfzt'ul. 
Mikor én ifzom borocskát 
Kofzorúmat íme hordom, 
Külön öfzve fzött virágbul 
Kezem azt csinálta? fonyta, 
Dalolok vígan napimban. 
Mikor én ifzom borocskát, 
Vagyok íme csűr bor ember, 
Van ölembe fzép leányka, 
Venus énekem’, dicsérem. 
Mikor én ifzom borocskát, 
Kupa módra fzívem el nyúl, 
Seregébe gajdolóknak 
Kezem ütve lábom ugrik. 
Mikor én ifzom borocskát, 
Ez az én tulajdon hafznom.

M % V i.í
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Vifzem ezt, s vakarj barát, 
mondd ,

Ha ugyan vagyunk halandók.

40, Röpülő Sárkány.
Az csintalan kupído 
Nem vette ízűmre , rózsán 
Hogy üldögélné az méh. 
Meg gyaktatik kezében, 
Siránkozik keferven , 
Annyához el röpülvén 
Panafzolkodik: Citérém 
Oda veíztem édes, édes 
Oda veíztem édes emlőm ! 
Föl adom pihcgve lölköm. 
Harapott picinké sárkány, 
Valafzárnya: az parafztnáí 
Neve méh . ba, annya úgy

mond ,
Szerez az gyakása méhnek 
Ifzonyú halált te rajtad: 
Mit hifzefz, gyötrődik, az kit 
Sebesíteíz az nyiladdal?

41; Efzemilzomfzki.
öröm őst igyunkTokaj bort, 
Bromius nagy iílen áldjon. 
Bromius találta táncunk, 
Nagy örömmel ének áldja, 
Nagy örömmel áldja tréfa. 
Bromius, kupído mind egy. 
Bromius Venust hevíti.
T e fzülötted az borofság, 
T e fzülötted az kegy afz- 

_ fzony.
T e nyomója fájdalomnak, 
T e kefergés fzüntetője. 
Mikor az pohárka lafsan 
Vitetik piros gyerektül, 
Szalad el tovább bokros 

gond,
Szele vak Tamásnak hordja 
Üresítsük hát az hordót, 
Szabaduljon elme gondtul.

iS©

Mi haízonra fájdalommal, 
Panafzinkkal el fogy a fsunk? 
Ki iger magának hódátí 
Vakot hány az életünknek. 
Halzon itten ennem irmom, 
Muzsikára ropni táncot, 
Kénetekkel illatozni, 
Trufalódni atzizonyokkal. 
Meregcfsen hét csöbör bút, 
Kinek abba kedve tartja. 
Örömöst igyunk Tokaj bort, 
Bromius nagy iften áldjon.

42. Törzsökös Tánc.
Szeretőm valóba Díencít, 
Szeretem fölötte táncát, 
Szeretőm , legény ha járja , 
Ifzom eggyet, és dudálok. 
Hiacint virág bokréta 
Kolzorúzzon , az leányok, 
Szeretőm, velünk ha játfz- 

nak.
Az irigy fzemem vakon lőtt, 
Soha fern tudom, mi légyen. 
Cselefende nyila nyelvnek 
Fog e rajtam? által el megy. 
Szarom liuggyom olly ebédre, 
Marakodnak hol, s nem ifz- 

nak.
Vacsorára frís leánnyal 
Megyek ütni táncba farkam. 
Citarára mondom: hipp hopp. 
Iere békeséges elet.

43. Ptrücsök.
Ptrücsök , égre boldogítlak. 
Tetejére fának ülvén 
Ifzol egy kis harmatocskát , 
Tücsökölfz királyi módra. 
Tied elve^yesleg, az mit 
Mezeink Szemednek adnak, 
Bona óra fzüzek hoznák. 
T e barátja vagy paraíztnak, 

\Soha tőled az nem óv kárt. 
Ne-
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Neked hajol ember, és te 
Nyarat édesen kiáltaíz. 
Szeret eggyetembe M úzsa, 
Szeret eggyetembe Febus, 
Muzsikát tized magával 
Neked ád . nem árt öregség, 
Efzes , énekes, barátos, 
Magabirt, fe véres, húsos 
Valamint egy iltcn úgy élíz.

(44. Méfzár Szék.
Szaladoztam álmadozván, 
Vala fzárnyam itt is, ott is. 
Noha lába terhes ónnal, 
Csak el ért hamar kupífio. 
Mit akart ez álom ? én^ugy 
Magyarázom, hogy fzerelmet 
Sokat el fogok kerülni, _
De ez egybe kötve lenni.

45. Sánta Kováes.
Ura fzép Venusnak hajdan 
Leinenosba vinnye látni 
Mikoron ftetne , nyilat 
Szerelem rovásra verdes. 
Venus önti mézzel horgát, 
Ken epét reá kupido.
Haza téré Mars csatábul, 
Szablya vérkezébe v illog , 
Neveté kupido nyilát.
De pedig, nehéz ez, úgymond 
Szerelem, ne, fogd azért is. 
Vefzi Mars kupido nyilát: 
Mosolyog Venus : de jaj : 

ftond,
Be nehéz, amaz ne vidd el : 
De felel kupido : tartsd meg.

46. Iftráng.
Be nehéz nem is fzeretni,
De fzeretni is nehéz: leg 
Nehezebb ezerte többnél 
Ha fzeretfz,ha véle nem birfz.

M

Szerelembe fenki nemre, 
Tudományra, jámbor éfzre ,· 
Csak ezüstre néz. akalzfzák, 
Ki előre pénzt böcsűlött: 
Tagadod meg érte véred, 
Tagadod kegyes fzülédet. 
Ered innen háborúság.
Mi kefervefebb, vefzöttek 
Szeretők vagyunk ez által.

47. Szarka Táne.
Ifiúnak, és öregnek, 
Szeretem, ha járta, táncát. 
Ugyan ofz öregnek haja; 
Fiatal de lölke táncban.

48. Sarkantyús Ilona.
Nofza, adj Homéri lantot, 
Kinek húra veretlen volt, 
Ide kelyhe fzent Szabásnak, 
Boritallal ütteténdlek, 
Lefzek ittas, és úgordom : 
Dühödöm de okkal: hárfa 
Zönög : Hájjá ! réfzeg az 

nyelv.

49. Sárga Viafz.
Remek elme, nofzfzaFöstőm, 
Helikoni lantot hallgafs. 
Nofza tréfa sípot engedj 
Oda Bakkos afzfzonyoknak. 
Iere fösd le városinkat 
Nevetőién, és őrülten.
Ha pedig vi»fz meg álla, 
Szeretőknek is fzabásit.

50. Uj Efztendö.
Poharába nem lakik Félfz 
Ifiat, pohárban híreit , 
Poharak között ugordót 
Farag iften, és meg indúl : 
Csupa víg fzerelmet hozván, 
Csutorátis embereknek 
3 Telit
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Telit onnan az Tokajbul, 
Venyikét tekert reá egy 
Darabig kötözve tartván. 
Ha mikor le raetfzik az to t , 
Frisen érjen ott egéfzség, 
Firisek legyünk taginkban, 
Firis elme bátorítson, 
Terem uj bor újra méglen.

51. Armális.
Micsodát ? Pöcsét vasacska? 
Micsodát ? ki metfze tengert? 
Remekes düh vés vizet kis 
Karikára , tenger hátát? 
Hata hát egy iltenekhöz, 
Ki fejéren, és puhácskan 
Szülejét az ifteneknek 
Ki faragta fzép Venusban? 
Vasa véste olly mezítlen, 
Vizek hogy csak azt borítják, 
Kukucsálni mit nem illik. 
Az habokba csöndefzen jár , 
Valamint fehér mohocska , 
lelenik kegyes fzömével. 
Neki hogyha tetf/ik úfzni, 
Habot húz , utánna hánnya. 
Mosogatja tenger habja 
Rúzsa két csöcsét puhácska 
Nyakaiglan az Venusnak. 
De barázda közt fejérlik , 
Ivolyát ha liliommal 
Kötöz afzlzony, ollyan ékes, 
Rúzsa fénye vifzfza fzegzik. 
Sokasul körűié Delfin , 
Habot ugrik ufzdogalván. 
Szerelem , kupído nyargal 
Nevetésbe vállapickán 
Ravafz ember hordta dolgán. 
Halakat le görbedezvén 
Vifzi fzökve ízóke tenger. 
Velek ufz Venus nevetvén.

<8a

52. Szüret.
Kosarakba , Vállon hordott 
Feketés makrát látóhoz 
Deli fok legény leánnyal. 
Mufzolásra kádban öntvén",| 
Egyedül legény tiporván 
Csorogatja farka mustját. 
Bromiuft dicsérik : Hojfza! 
Teli kádba zöng az ének. 
Szeretik gyakorta nézni, 
Sisereg miként az hordó. 
Mihen ebbe vének ifznak : 
Ugrik egybe refzketö láb, 
Lobog üstökével ófz haj.
De kacér legényt leányhoz 
Szöme vifz, ki oldalára 
Feküvén le mélyen alfzik :
El orozkodék utánna. 
Csalogat leányt kupído , 
Hitegette, nöízni menne.
De ugyan nem áll fzavára, 
Úti, rúgja az legénykét.

53 Rózsa.
Kofzorút hozó Tavafzfzal 
Kikelő Rúzsára dicsér ek. 
Paitárs! fegíts dicsérnem. 
Rúzsa Iftenek virága.
Nagy örömmel illet ember, 
Gyönyörű vagy Óra fzüznek j 
Noha fzámtalan virágot 
Szerelemnek hoz keletje. 
Rúzsa, csókol az Dióne, 
Rúzsa , rólad ir Poéta, 
Pviizsa, Múzsa jó barátnéd. 
Noha fzur tövis kezére , 
Szedeget , fzeret, fut értéd, 
Tenyerébe csak vehefsen. 
Kofzorukba vaj mi illel.
Kiki föl tefz aíztalára ,
Kiki Bakkus ünnepére.
Mi lehetne Pvózsa nélkül? 
Piros Hajnal ujja rózsás , 
Tavi Nimfa karja rózsás: 

Afro-
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Afrodíte , Pvózsa fzínű 
Nevet adtak az tudósok. 
Mire többet ? itt betegnek 
Haizon : ott nem hagy ha

lottat.
Ez üdonek ellen állván 
Hiú íz agát ereizti,
Ha öreg korába lefzfz is. 
Noí'za, ízármozatja inillyen? 
Mikoron piros Citérét 
Az hab hányta tenger hozta; 
S Feje Izülte Iuppiternek 
Ki ugró csatás Minervát: 
Az üdóbe Pvózsa bokrot 
Terem öble drága földnek , 
Csuda műt egéfz világon. 
Sora boldog ilyeneknek 
Italával hogy meg öntse 
Rúzsa életét, teremtett 
Csak hamar tövis bokorbul 
Bakatort, leányka fzólót.

54. Csanz.
Ifiak közé fiettem ,
Ifiúdom , és röpülök 
Kari táncra, bár legyek vén. 
Maradozz velem ,Cibéle. 
Kofzorút akartam , adfza. ( 
Tova mennj, vakarj öregség 
I(iú fiákkal ugróm.
Neki hallja, hozzon ó bort. 
Nefze, lásd, öreg mit érjen. 
Gyönyörűen üz trufákra, 
Gyönyörűen ilzfza réfzét, 
Mosolyogva tud dühödni.

55- Billeg.
Sütnek csípődre kanca 
Egy billeget; de Pártos 
Vifelni fzokta kontját. 
Tüstént pedig fzerelmed: 
Ösmérek, hogyha látom ; 
Mert egy kicsid jelccskét 
Szivükre billegeztek.

56. Hallom Uram.
Midőn arany sörényen 
Szél hordta farkkal el méfzfz, 
(Pedig kerűlfz örökké)
Nem űzlek . hidd el , az ki 
Gyűlölte, nem vadáfzfza. 
Mert én futó aranytűi 
El távozom, fzelekre 
Bízom fzomorkodásim :
És lantomat ragadván 
Hangol fzerelmes ének. 
Isméden hogy tanított 
Az fzuv aranyt tapodni, 
Futtába rám rikoltott. 
Csalárd, csalárd aranyka 
Fogfz csalni meddig engem? 
Bocsüldfze többre lantom , 
Hallhatfza vig ízereltnim.

57. Komáromi Füge.
Lantomra föl tekertem 
Az húrokat . fzokásom 
Harcolni régen el múlt.
De minden ember irhát,
Ki bölcseség virágban 
Kapott . elefánt vonómmal 
Zöugök cikornya verfet 
Frigyick fzabása rendén: 
Mint egy kaifztrus hattyú 
Szárnyának hó fejérét 
Tcrjefzti énekölvén,
S egeket fzavával indít.
Te Múzsa táncnak indúlj. 
Mert Fébus ünnepén fzent 
Az hárfa, tál, boroftyán.
El mondom azfzerelmét, 
Hivságos egy fzerelmét; 
Mert tifzta fzúz leány az. 
Került ugyan Dereimet;
De változott egéfzlen 
Szép teile , lőtt boroílyán, 
Igen virágos , hangos.
De Fébe , Fébe el méfzfz , 
Azt véled, hogy leányt birfz : 
4  És
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És zöld levélt le fzaggatfz 
Azt véled,hogy Venuft rázfz. 
Kedv, nofzfza, mit dühödtél 
Leg jobb dühöt dühödvén? 
Hozz nyílt, erővel hozzá, 
Célt érve hogy mehefs el. 
Venusnak haggyad ívét,
Ég mellyre néki hajlott. 
Anakreont kövefsed ,
Leg híresebb Poétát.
Kapát gyereknek adfza, 
Kupát, ízerefót befzédet. 
"fokai bor hörpögéfsel 
Élefzfziik életünket.
Tüzes kutyát kerüljünk.
Te tői irigy csalárdul 
Szerelmet emberekbe.

58. Kunok Ebe.
Melly köllemes virágos 
Retekbe mendegelni,
Holott felyem fonálként 
Szellöcske lengedeztet, 
Bakkus tövét tekintni, 
Levelének alatta hálni, 
Ölelni gyönge lyánkát,
Ki csak Venuft pihegjen.

59. Három lábú.
Ofz vakfzemem fejemmel, 
Öfz bajfzom, őfz fzakállom, 
Ki hull fogam, kevés van 
Még édes életeinbül,
Ezért gyakran gyötrődöm, 
Irtózom az tatártul. 
Barlangja az pokolnak 
Borzafzt, nehéz le fzállni. 
Mert az ki már le fzállott, 
Föl nem jöhet fokára.

60. Józan bor.
Nofzahozz fa hámta korsót, 
Hogy egy húzomást ihafsunk,

Tizet adj az ítfze vizbül; 
Ötöt adj az itfze borbúi, 
Hogy iózanon maradjunk. 
Noíza hozzatok, Szcitáknak 
Italát ne dózsöléfsel 
Gyakoroljuk az kupák közt, 
Hanem ékes énekek közt.

61. Urfi.
Az csintalan kupidét 
Dicsérem : ez cifrázott 
Virágos hím galanddál. 
Uralkodik menyégben , 
Uraltatik világon.

62. Nem fetálhatnék.
Szarvas vadáfz , Diána 
Könyörgök hajtva térdem 
O Iuppiter leánya,
Urnéja danvadaknak 
Örvényeit Létének 
ler látni : városát is 
Félfz rázza férfiaknak 
Örömmel . im nevelfz moll: 
Nem fzinte vad pogány vért·

63. Csitkó.
Te Oláh csikó, miért néz 
Szemed én reám kajácsúl,
S ízaladozfz por hányva ? 

véled,
Valamit tudós ne tudjak ? 
De hogy értsed, én igen jól 
Zabolát vetek fogadra , 
Kapicát kezembe tartván 
Lovas csKoIába vilzlek. 
Legeled de moll mezőnket, 
Lobog az sörényed, és futfz, 
Mivel héja meftercdnek,
Ki te rajtad ülne fzépen.

64 .
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64, Szabadság.

Iere már halálom : így csak 
Lehet életem fzabad fok 
'Ialyigás teher vonástól.

65. Kocsis.
O Gyerek , leányi módra 
Szóméin keresnek. hol vagy? 
T e nem hallafz: azt fém érted, 
Kocsis hogy te fz'uvemen 

vagy.

66. Boldogság.
Szaruját Amalteának 
Ki akarja? én bizon nem , 
Se Királyi ötven és fzáz 
Aratásodat Tatefzfze.

67. Nyilas.
Hava nyíl lövőnek el jött, 
Nehezül csóré fölhó, 
Ifzonyú üdók csatáznak.

68. Barátság.
Jövevénynek az barátja, 
lUom j adfza,mert ihatnám.

69. Emberség.
Tartok bokályt, ki csúcsos. 
Fejér fisakkal ekés 
trexiont kínálom.

70. Angyali Tánc.
Iupiternek hét leányi 
Fodor ékes hajaikkal 
Karikára táncolának.

71. Kofzorúsok.
Kofzorúja mindeniknek 
Vala három az rózsákból, 
De hajói volt az eggyik.

M

72. Szűzfa.
Tizedik fzarúja holdnak 
Folya, fzüzfa jó Megifztuíl 
Kofzoruzza, torka nádméz 
Borokat bocsát hasában.

73· Szárazság.
Üresebb melyedre fipnál 
Kenetet folyafs barátom.

74. Bor az Annyán.
Takarékos, hidd, ebéd volt: 
Le fzegék falat kalácsot:
De meg ittam egy vödör bort.

75. Fűzfa Gyilmölts.
Hufz húros hárfa mellett 
Éneklök én o Lékás :
Te virágozol tök eftin.

76. Tatárfej.
Valamint az épen erdőn 
Anya fziilte, fzopta, hagyta 
Kis üfzOjle düldve retten.

77. Hal az horgon. 
Szeret egy firalmas handzsárt»

78. Poétái Hintó
Röpösök feléd Olimpe 
Papiroska fzárnyaimmal;

79. Pokol Fördó.
Meg térek az patakbul, 
Mind fényes, az mit hoztam.

80. Pluto kalapács.
Szerelem valál kovácsom, 
Vere pörölyöd, nehéz volt, 
Havi vízbe meg föröfztél.

5 81·
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81. Az Anyád fzóljon.
Szerelem király Gyömözlő, Kivel ég fzin 
irta Nimfák, Bíboros Venus trufálnak, Iu- 
tök íme te'rdeidhöz ; Te kegyelmeién ki hall- 
gal’s , Le tekints kleóbulusra, Vegyed ölben 
én fzerelmem.

82 . Vitéz
Híres hadakba valál, feküfzöl de Timokrite

Sírban :
Mars nem öl üztében félfzeget, öl csak 

Erőst.

85 . Rakásfa.
z %

Sírta vitéz Agatont, Abdéra hadába vefzöttet 
Városi nép keferun, az mikor ég az ha

lott.
Vér fzereto Mars olly ihat nem is ölhet ha- 

fonlót,
Az katonás fzélvéfz kit viadalnak erefzt- 

8 4 . Tengeri Harc.
Életed oh kleenor marad édes Hazádnak ölé

ben ,
Télben az al föl fzél tégedet el fém ijefzt. 

Óra nagyon Baralintba kevert, kezes érte fém
állhat,

Szélnek eredt ifiú élted, habokba borult. 

85 . Sétálás.
Bot vifelő Helikonra való ; balog oldala mel

lett
Xantippe , Glauce az közelebbik, igét.

Lá-
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Lábaik hagynak hegyet, vifz ajándokot hárma,

boroítyánt
Bakke neked , fzőlot , toklya köve'rke 

bakot.

s6. Réz ünÖ.
Nyájadat, hord el ökréfz legelőre, Mirónak

hogy élő
Réz Űnejét ne talán az teheniddel ijefzd.

8 7 . Ugyan az.
Senki fém önte üfzőt, de üdore keményedik

ércé :
Ón edzésednek tartod hiába Miro.

88. Darab Marha hasra.
Köll e neked, valaki teli kelyhre vefzéllel 

abárol,
Véres hadát Mársnak mély poharakba 

veti ?
Azt Szereted, ki fzelid tudományokat emle

get, indít
Vig kacagásra m esét, vig Venus hozta 

trufát.
7414.
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B a K K I L I D E S
V E R S E I ,

1. Arany Üdő.

97 B ékeség nagy Iften afzfzony embereknek 
Pénzt fzül, és mézzel folyó vertes virágot. 
Ifteneknek égetik bornyúi, gyapjas

Iuh
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Iuh címer oltár fölött az sárga tűzben.
Az legény viv, fújja fipját , űz ebédre.
Vas paízsokat köröfztös pók be hálóz.
Rozsda két élű fiz ably át fog , kopja vefzti 
Fény hegyét, réz trombitánk nincs harsogásod. 
Nem ragadtatik fzemünkbül édes álom, 
Szívet ápoló , falukban elznek , ifznak 
Enekölnek , hangícsál piarc Venusrul.

2. Orfzág Út.
El mehetfz egy ütőn az fzerencse ú tra , 
Fájdalom nélkül ha élhetfz életedben.
Az kinek pedig forognak az fejében 
Számtalan gondok nap estig , és jövendőn 
Szíve gyötretik , mukája halztalanság.

Ő. Madár téj.
Boldog, ád kinek fok áldomást az lite»
Jó fzerencsével tetézött életében.
Eggyikünk fe boldogulhat mindeneítül.

/
4 , Gyözödelem.

Leg nagyobb elmén is, egy fzó annyi mint fzáz, 
Tefz kemény erőt az é rc , ezüst arannyal.

,5. Velencei Tükör.
Próbakő aranyra néz : erköltsös embert 
Bölcseség, erős igazság tükörül tefz.

6. Fekete Pofztó.
Iaj fiam, ja j! fokkal inkább gyozetik gyáfz 
Bal fzerencsénktül, ki mondhatatlandl nyona-

7 . Argyirus Oftor.
Oh Venus fzükséges álmom az kupákbul 
Meg jővén újítja testömet: reménység

m

Rá-
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Rázogatja fzívemet, mikor zavarják 
Bakke mézes csöppeid , gondot pokolba 
Küldözök . falára máfzdogal toronynak 
Ön az elm e, mindenek királya, véli.
Hogy lefzen, zománc arannyal hímes háza, 
Búza tárhajókon úfz , Egyiptom adja 
Kincseit , borosnak úgy mint fzíve kébzi.

8. Diogyenes.
Köküfzöb, fölötted á ll, (teritnek afztalt)
Föl kiált nagyon; fzokása jámboroknak 
Jámborok levéhöz ülni kélz akarva.

9. Fílém on, Baucis.
Kafztor , és Polux ebédre jertek hozzám , 
Nincs tehén hús, nincs arany, nincs trágya,

nincsen
Béboros fzönyeg: de kutyám lakja jó kedv , 
Enöklés, vörös bor, és Beóti kancsó.

10. Hó labda.
_ y

Sze'pen hajol az könyök , midőn hagyítafz 
Az legényeknek , fejér karod ki tetfzik.

11. Salagvárda.
Mondjuk: erkölcsé valóban az dicsőség : 
Pénznek ád fzabad ízobát egy fzarkirály is,

12. Füstfaragó.
Ülve nem , de még halafztva fém csinálod 
Ezt meg : induljunk Minerva templomába^ , 
Dázs lton arany paízszsal ékesíté ,
Elme futtató dalokkal énekölvén.

19·



13. Nagy Idái Iuppiter.
Iftenekre hat fe bűn, fe kórbetegség. 
Semraikép reánk nem ütnek emberekre.

14. Köröfzt Út.
Ritka emberek nyerek meg Iítenektül,
Jót tevén hogy érjenek korosb üdoket ; 
Farmatring, vefzfzo futás előbbi dolgok.

15. Ugordjál Barát.
Pej lovam Fernik, fzelet gyozfz Alfeusnál

16. Talicska.
Ilten hordta Félfziget! dPelopfz Kapud fzép.

17. Tündér.
Oh nagy öblü fzurkos éj Hekát leánya*

18· R , á , rá.
Périklet, te azt nem értenéd, reményijein? 

19. Argus.
Nem csak az fzép Tokritus lát emberek közt. 

20. Merkurius.
El fzaladfz te csak gatyában az baráthoz.

7474 .
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Τ. Τ. NAGY JÁNOS Szanyi Plébános, So
pron Vármegyei Afzfizelzfzor Urnák , az 
Alagyás Méhi Gazdaság 17S6 , ismét Ala- 
gyás Udvari kátó 1790. Nyájas Múzsa 
1790 Egyiptomi József Vig játék 1790. 
Marcaltól Csatorna 1792 Szombathelyi 
Nemes Tábor 1797. Szent Andrási Fénix 
1799 , Fölső Szopori Szily Jánosnak Bá
nat í'züntetö Emlékezete 1799, VI. PIVS- 
ról Deákbúi Magyarra Fordított Halot
tas Befzéd 18OO Szerzőjének , Az Ma
gyar tol állítandó Tudós Társaság Tilz- 
tes Tagjának Filozófiai, Rétori , Poétái 
Doktornak, kegyes Jó Akarómnak.

1. Danae.

27 O  Fiam ! mennyire küfzködöm 22 Az 
nyomorúságokkal? 39 Te pedig téj fzínú mely- 
lyel 80 Aluízol vas ifzkápákkal veregetött 8 
Szomorú házban , 1 Fényes éjjel, 10 Sötét ho
mályban, 13Te azomban az habbal, 8 oMelly 
fzáraz hajadnak fölötte fioly, 127 És fzél zúg-, 
gáfsal 10 Semmit fe gondolfz, 133 Bébor dol
mányban röjtetvén fzép orcád. 101 Ám ve- 
fzedelmed ha volna nehézb; de valóba nehéz 
is ; 79 Hajlana bár csak imez Izomra picinyke 
füled: 8 Alugyál gyerekem, 8 Alugyék ten
ger is , 46 Bar alugyék haba hurgya véfz is* 
100 Azomba mennjen ez tanács talán füstben; 
74 Iuppiter, Perzeus gyerekünknek apja, 26 
Bátran előtted óhajthatom , 7 Hogy vegyen 
az fiam · Vas keze bolzfzut.

φ  (  ο  )  φ  ΐ ρ χ

&
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2. Balyita.
t)7. Jó egéfzséggel Szerencset bír halandó, 
Második pedig, ki bír negédes elmét, 
Harmadik Szert tenni pénzre nem csalárdul, 
Élj negyedSzer mint legény, legyen barátod.

3. Ritka Madár.
Hallom, erkölcs hogy lakik magas Sziklákon, 
Szúz helyet keresni gyorSan ment magának. 
Minden embernek Se tűnhetik Szemébe,
Csak kinek Szivébe benn maró veröték 
Folyva foly, mehet tetődre oh eröSség.

4. Toldi Miklós.
Mint dzsidás kevély legényeket legyőzött 
T úl tovább örvény folyásnál el lövelvén 
Zöld lóik Szőlőre nézve böves hegyrül.

5. Baróka.
26. Merkurius, vala Szép anyád Mája leány
k a , piros hajú. Vagy viadalban előlülő. Nem- 
ze Atlás ivolyás hajú Hét atyafit, kegyes hét 
nenőt, Mája anyád vala Szebbike, 22. Az ne- 
vök égi Fiastyuk.

6. Nem irigylem Szabású.

iOO Az mellybe gyönyörűség helyet Se fog
laljon :

Nélküle még mennyei lakást Se kívánok.

7 . Fülemile.
Piros ajakad bocsátja Szavadat oh Szüzem!

8.
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8- Kakas.
Lator gyerek, koholója fris ravafzságnak 
Az csalfa Marsval Venus orozva nemzettek.

9. Egy bolond, fzáz Okos 
Vak velem hajt eröfzakot az igazságon.

10. Szegény Egér.
102. Korintusba fe volt lakóját, fe Magneziá-

ban ;
Hanem kolkis városiban úgymint feleség m ár: 
Holott T rányó, és Lekkó kofzorut vifelének.

11. Szűz Fríne.
Az mi lő tt, hogy nem lőtt légyen, nem lehet

az meg.

12. Csiga.
Azok fém, valakik múlt fzázban éltének, és Ur 
Iftenektül mint féliftenes íiak itten 
Kérkedtek , b ú , ba j, vefzély , háború, muka

nélkül
Iutottak vénségre.

13. Buborék.
Ember azt foha fém köll mondanod, hogy mi

leéndo,
Sem emberre tekintenied, lefz é maradandó: 
Olly fzaporán lefz változás, csak még izár-

nyat emel légy.

14. Nyúl Fark.
Az élet rövid, el takaritnak egyfzer ha földben, 
Ott feküfzöl fzáz húfz örökkön, de hát ha to

vább is?
N 15.
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15. H a m u p ip ő k e .
5. Nem nagy erővel Birtos az ember. Gon
dolat hivság. Élete kurta. Munka mukát ér. 
Rája halál vár , Egy fe kerüli. Mert egya
ránt jut Réfze belőle Jóra gonofzra.

16. Ökörfzem.
34. S em m it fe k ü lö m b ö z , V agy  k u r t a ,  v ag y  
hol'zfzu  Szám  é le t üdőt é l j : H a  te k in te d  eg ek 
n e k  V é g e d e n  h a tá r it .  M iv e l h é t  e z re  n ap n ak  
M e g  tíz  ez re  h o ld n a k  C sak  e g y  irh a ta lan  
p o n t : E z  p o n tb a  v a g y  in k áb b  M a jd  leg  rövi- 
debb réfz.

17. Gazda Nyom.
82 . Az lót nem monyfzék, hanem élteti búza

föld.

18 . Szivárvány.
79. Méz fzedegetni darás, méhe Virágra röpül.

19. Katona Fickó.
3 8 · Már tojományba pacsirta tarés.

20. Szömfüles.
101. Szél mikoron meg csöndesedik, levegő

ha ki tifz tú l,
13 Szózatot hangofan hallfz:

Ám de vifzont . mivel az falevélt meghajto
gató fzél 

Akkoron ébren a lu tt:
Mert mikor elkirohan, akadály; noha mézes,

hogy halson 
Emberi fülbe belzéd.

21.



2ΐ. Elfeledtem.
7. Barna vitorla, hab Hányta , nem is fejér 
Életi jelre volt, Épen ha vifzfza tér Tézeus 
az fia. Férecilás nevű, Tudjad, Amarzi fi Volt 
az igazgató.

V E R S E I .  ip;

22. Efzemifzomalufzom.
26 Oh fiam élfz noha, fekfzöl e ?
Ollyakat is meg elozlz , kiket 
Földnek alája temettenek.

2 3 . Salamon.
Múzsa nem irtogat ittvalót 
Szűke miatt egyedül: hanem 
Mindeneket le aratni megy.

24· Demodokus.
38- Ej! mire fzünnyem? akar mi fok húr 
Köllemes ének utánn zonögött,
Sípom ha tárogat, égben ugrói.

25- Tenyeres talpas.
Az kinek ért efze nincsen helyén ,
Két keze, lába nem épen egéJ'z :
Férfi lehefsen e ? vaj mi nehéz.

26. Hetven bölcsek.
Pittace, helybe nem hagyhatom, hogy 
M ondod, hogy ember igen nehezen 
Jóba meg állna, maradna i'oká.

27. Háromfzeg.
73- Értsed mint legyen az nehéz, hogy éljen 
Ember , s rofz ne legyen ; mivel nem ilten 
Ez méltó egyedül, hogy ezzel éljen,

N 2 ' 23 ,
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28 . H a tra .
Hogy jóvá legyen, az valóba terhes:
Hogy még is lehet, olly üdo bizony van. 
Jóvá löttiben hogy pedig maradjon,
S ollyan jó legyen, az miképen érted 
Jámbor Pittace , nem lehet: nem hozzánk 
Tartoznék, hanem iftenekhöz : Őket 
Illyen birodalom föl ékesíté.
Ollyan jó pedig hogy maradjon ember , 
Ismét hogy ne talán fogyatkozásban 
Efsék, az lehetetlen: el ragadja 
Véletlen tova fok világi fzéivéíz.

29. Vakra.
Innét én foha fém reményiem, az mi 
Épen nem lehető , mi telletulla 
Kérdezné, hogy örökkön élne vétek 
Nélkül a z , ki velünk kényért ejéndik.
Azt ofztán egy előre mondom, az mit 
Jól értek ; fzeretöm, dicséröm is , ki 
Az rútságba magát nem ártja kényén, 
Kétlenségben az iftenek fe vefznek.

30. Boskovich Horga.
FeddŐzöm nem azért te véled, hogy már 
Téged Pittakufom cibálni volna 
Szándékom . tefzen úgy akárki nem rofz, 
S mód nélkül here . fog fegítni vároft 
Szánt Szántán amaz elme birtos ember. 
Rágalmazni azért fe foglak, hiddel,
El lém bir tereméfzetem maródást.
Az tenger fövenyét bolond előzi.
El fáradfz, ha ki rendben el gyaláznád. 
Tifztefség, kibe nincs keverve rútság.

3 1 .



V E R S E I . 197

31. Rövid Fársáng.
Bakfzarvú nap az égbe van tizen .négy, 
Mellyet Iuppiter alkotott: kegyelmes 
Hold az fefzkire Halcion madárnak 
Hajósnál neve ; tarka barka tollú,

32. Befte karaffi.
Udvöz légy o fzeles leánya lónak !

33. Kígyó bor.
Afz minden nagy üdovel: Ön üdö csak 
Nem vénfzik m eg, az Elme iften afzfzony 
Által meg marad halhatatlanok közt.

34. Méh kas.
104 Elsőben iften afzízonytúl az éfzt veté 
Mefzlze, magát sörtés rác difznóbul álkotá, 
Kinek büdöfség mindene, sár förtözteti, 
Holmié az földön rútul teltül hengereg 
Ruhája pifzkos , orra taknyos, mosdatlan, 
Szeméten hízik, hugyba , fzarban üldögél.
2. Mást is teremte, mint az róka, olly ravafz, 
Mindent akarna tudni, jót, rofzt, fzemfüles , 
Találfz is fok jót benne, annál több gonoí'zt, 
Gyakorta vakmerő, garázda , gondatlan , 
Afpis haragjátul imide amoda ragadtatik.
<3. Eb atta fziilte alzfzony ám- az harmadik. 
Káromkodik , mindeneket lá tn i, hallani 
Iparkodik; sött pápa fzemmel nézöget, 
Széllyel kóborol, ha fenkit útba nem kap is , 
Ugat, m orog, még férje fém gyömözheti 
Fenyitve, ha mindjárt bús mérgében az fogát 
Kovával ki ü ti , hafztalan is hízelkedik , 
Ámbátor úri vendégségben ü lte ti,
Dühös kutyánál inkábblan diihösködik. 
Kemény agyagbúi tojták ezt az ördögök.

N s  Ot-
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Otromba terhe férjnek: ez fe jó t, fe rofzt 
Nem é r t : ez egyben igen jártos, tanult: mohon 
Zabálni: és midón az hó alá esik,
Zsámoly izékével az tűz helyre máfzdogal.
4. Nézhetfze róoít azt, az kit az tenger fzüle, 
Majdan nap eilig örvendez, vigad, nevet, 
Hogy vendég ötét fzemlélvén dicsérje meg, 
Es esküdjék, hogy fzáz tii hofzl'zán nem talált 
Nálánál jobb, és tifztesebb afzízony fzemélyt. 
Másképen rá fe nézhetfz, hozzá fém mehetiz 
Közeire , olly tűrhetetlenül ádázkodik
Mint kölyke mellett az fejér fogával eb. 
Kedvetlen, zordon, fzomoru, ellensége jön, 
Akár barátja , mind egy : tenger tüköré ,
Az melly fok zúgások után nyugfzik csön-

defzen ,
És révéfzeknek óhajtott örömt fzerez : 
Gyakorta túr tajtékot, zűrzavart , haboz, 
Hullámot hány , fzakaíztott iáin te illyetén 
Az tenger anya fzült afzfzony: olly terméizete 
V an, és haragja : mint az tenger változik.
5. Kit hamm«, és jól meg veretött fzamár fzüle, 
Azt femmi erő, fe fenyíték ráncba nem fzedi, 
Szufzékban ül, nap eftig efzik, hasát tömi, 
Az kályha mellett teli torkiglan iddogal ,
Szer- lembe pedig akármi barátnak nyit kaput.
6. Menyét anyára más menyecske föl kapott. 
Szerencs tlen nyomorék : pofája békavar. 
Nincs rajta mit keresni, mit fzeretni fines. 
Menyét haragja, mérge, lehéfe is menyét, 
Egéiz menyét . urával épen egy tetüt
Se gondol: ura jelenlétiben okádozik:
Kubát , pénzt , egyebet fzomfzédjába lopni

m egy,
Sött fzentöletlen ételekben is zabái.
7 . Mást egy fickandó puha sórényes kacola fzült 
Dolog kerülő, rabi minden cselekedete: 
Malomhoz egy kis ujja fém ér, nem is fzitáí

Szó-
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Szobábul fzemetet nem söpör, kenyér sütő 
Kemencét lem kotor félvén , hogy az korom 
Be fogja, ke'telenségbtil tetteti magát 
UrafzeretŐnek : kétfzer , háromfzorta is 
Mosódik , az fejét kenettel hintezi ,
Hajas pemetje farig lóg , bokre'tas feje. 
Tekintetre ugyan fzép másoknak; ám de nem 
Férjének, ha csak nem dúzs, avagy király ,

kinek
Az efféle vifeletbe kedve meg telik.
8. Majom ellötténél Iupiter foha fém adhar

tott
Gonofzb, mirígyesb afzfzonyt férjnek, az kinek 
Fölötte rdtalmas fzája: ha jár városon , 
Nevetik mindnyájan elől hátul: rövid nyakú, 
Cinege fzárú , faratlan, alig tekeri fejét.
O fzegény legény, ki ölében ápol illy csúfot ! 
Majmozza mindeneknek vifeletét , eízét, 
Nevetni fém tud , femmi jót tenni fém akar: 
Ez egybe töri fejét egéfz nap , hogy miként 
Koholjon, és tegyen egy ifzonyu lator gonofzt.
9. Szerencse hozta feleség, kit méh anya

hozott.
Csak ennek egyedül vétke nincsen femmiben. 
Virágoztatja, hofzfzabbitja életét 
Férjének, mind ketten öregefznek kedvesen. 
Szaporít fzép híres neves, és daliás magzatot, 
És minden afzfzonyok közt nagy tekintetű , 
Egéfz megyékbe meg böcsiílik , tifztölik, 
Kerül hivságos mende monda házokat,
Az hol paráznaságra meséznek afzfzonyok. 
Imiílyen jó afzfzonyokat Iuppiter terem, 
Menyégi éfzfzel ékesít, jóvolta ád 
Olly embereknek, kiknek igen kedveskedik.
10. Az többi afzfzony népet Iuppiter csalárd 
Furcsálkodáfsal emberekhöz iktatá.
Ezt tudni illik Iuppiter fulyos dögül 
Csinálta, hogyha valami jót ember nyer is ,

N 4 Ee



Ez is kárára légyen, és foha egy napot 
Se éljen vígan , az' ki afzfzonnyal lakik,
Sem az éhei hálást az háznépétül, illenek 
Haragát lém űzi könnyen . mikor az férfinak 
Szivébe fzáll öröm , vagy égi áldomás,
Vagy társasági mulatság: akkor keres 
Patvarra módot, gerjelzt férjei háborút, 
Garázda afzfzony hogyha lakja házodat, 
Nyájas vendéget ott fogadni nem lehet.
Ha vétve afzfzony takarékosnak látfzatik , 
Valóba leg kártékonyabb fl ha fzunynyadoz 
Az férje : fzomfzédság vig ez vakondakon. 
Kiki maga borját nyalja, falja alfelét,
És feddi, vétkesíti fzomfzédja tehenét.
Nem ösmérjük , hogy az eggyik eb , másik

kutya.
Mert Iuppiter teremté ez fzörnyii gonofzt.
És föl bonthatatlan nagy barát csomót kötött, 
Az mellybül Plútó mentett meg fok fzámta-

lan t,
Kik afzfzonyért halálra öfzve csaptának.

3 5 - Selyembogár.
Fiam , végünkre az menydörgos Iuppiter 
Arányoz, intéz mindent fzabad akaratjaként. 
Az egy nap éló embernek nem nagy az efze, 
Hanem fzegényke napról napra éldegél ,
Az mint ö néki el végezte Iuppiter.
Az édes álom jó reménybe tartogat 
Hivságot forgató egéfz világot is.
Ez álmod holnapi napot, böv aratást amaz, 
Magának kiki leg jobb uj efztendőt Ígér. 
Korábban azt előzi az kemény halál.
Mást pedig az tetves nyavalya Pírba rugdogal: 
Mást Plútó harcrul az pokolban el ragad: 
Mást zuggó tenger habja vízbe fujtogat:
Kiket fzomoru éltekben epesár bántogat,

Azok
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Azok nyakokra iftrángot fzorítanak 
Siralmas bulcsut véve nap lugáritul.
Hlyen nyomorúságokkal rakvák mindenek.
Az három Párkák ezeret is le fontanak,
Ki mondhatatlan nyavalyákat, fájdalmakat. < 
Ki hozzám halgat, az gonofznak helyt nem ád. 
Magát fe gyötri, gondjait felejteti.

5 6. Árkon kívül.
Szivünkben egy napon túl az meg holtakat 
Kern fogjuk emlegetni , csak fzivünk legyen.

3 7 . Farkas kafza.
Halálba réfzetlen, s vétekbe fenki fines;

3 8 . Hold Vár.
Embernek juthat jó afzonynál femmi jobb 
Dolog, de rofznál nem juthatna már rofzabb.

59. Szoros kapca.
Nagyobban az sürúen berkes hegy tetőn 
Orofzlán , Párduc embert nem rottenthetött, 
Magával az Sikátoron hogyha fzembe jött , 
Mint retten egy föld , ég leánya Szalmacis.

40. Füles Bagoly.
Korintra épen nem neheztel Iliom.

. 41. Bó fzaru.
Senki csak egy mefzfzöl bor föprüt fém ád .

ne várd.

42. Nádi Veréb.
Sokat ugyan

Előre fáradózfz írván Telembrote;
N 6 Ke-
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Kesőre Ákájábul meg is küldetött 
Csudálatos izü Trómilás fajt én nekem.

4 3 . Buborka fa.
49· Kád arany , és te dicséretes erkölcs.

44· Ne fzuízogj. Horat. 3. 2.
69· Derék legénykém tábori forfodat
39. Szoros fzegénység sógorosítsa meg , 
SS. Vad Pártosokkal víj naponként,
46. Röttenetes lovadon boi'zontsad :
Az ég alatt kün félelemek között 
L akjál: ha meg lát duzs felesége, vagy 

Férjhöz menő leánya, bástya 
Tornyairúl imigyen fohajtson:

Jaj nékem ! oh bár bajviadalba nem 
Jártas király vo , bár ne bolzontaná 

Ez vérfzopó nebánts orofzlánt :
Harc derekán öl haragja , dulful. 

DücsÖs hazáért halni jeles dolog :
* Halál futékony férfiat is nyomoz :

Az tértje vápáját fe nézi,
Sem fzaladó ifiúnak hátát.

Nem tudja erkölcs az büdös elvetést, 
Fertöztetetlen tiízteivel ragyog :

Nem vállal, el fe vet fzekercét 
Oltóba nép akaratja kényén:

Eget nyit erkölcs, kiknek halála nincs 
Érdem fzerint, megy járatlan útakon:

Nép gyülevéfze , és locsos föld
Semmibe van neki, haggja fzárnya. 

Van béred oh hív iítenes halgatás !
Az fzent Ceresnek titka ha csácsogó 

Szádbúi röpülne , nem fogadna
Kis töredékeny hajóm , vagy házom.

Gya-
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Gyakorta tűzzel bünteti Iuppiter 
A z  jót gonofzfzal, rosten ha tifztölik,

Felejti ritkán büntetése,
Roízfzak után igetésbe sántái.

4$. Nem efzem Vacsorát.
Versor ex Diodori Siculi XI. II .

73. Az kik Hévkapunál el eltek , hírek 
Él mólt is , gyönyörű halállal eftek.
Lőtt oltár halomok . ne! nézd atyádat. 
Dicsőség vefzedelme . Fold palástyát 
Az mindent harapó üdo, fém óság 
13 Meg nem eméfzti foha ,

Érdem örökbe ragyog.
82 Az Görög Őrizági lakosok palotája ez :
26 Le'onidas bizonyítja ezt,

Spártai leg jelesebb király.
7,3 Erkölcsének hagyá egéfz .világon ,
Még ember piheg , olthatatlan hírét.

46. Holnap jö j: Ex Veneta 1746.
2 3 , 3t El fzaladtam . háború Tóled én nem 
röttegek. Jól van . el ne hidd madad ; Mert 
utánnad jár halál.

4 7 . Te fém hifzed.
Száll pokolba femmi fém M ás, hanem csak 
hír harang. Csondefz halgatás van ott , Nagy 
sötétség Izem fölött. Szörnyen hull örvénybe 
m ind; Mint nagy erkölcs ‘ mint ezüst. Éle
tünk igen rövid. Az kit egyfzer firban hányfz, 
Ott örökre nyúgofzik.

48-



204 S Z I M O N I D E S

48. Kocogátnak.
35· Ne hidd barátom . olly rofz Mi ’jönne rád 
váratlan , Nincsen : vagy egy pillantás Nézd, 
micsoda változást hoz.

49· Ötödik Efzfzencia.
19, Az Iften kegyelme Ha nyújt, úgy kap 
ember, Tanácsbeli, város Az erkölcsbe . fém 
mi Tökéllett dolog nincs , Akár hogy keres
te d , Ha mind öfzve hordtad, Mozsárban tö
retted, Találtál e bennek?

60. Száz Efztendös kan Veréb.
Leóprepi Szímonideít emlékezetében hafonló 

Senki fém érte , egyem , nyolcvanos élte 
nyarán.

31. Ló fzor bárd.
Fény napod az köd után, mikor Harmodiuf-

sal Arifzto
Gyíton öl Hipparkuft, néked Aténa derül. 

6 2 : Hegy Meiler.
Ifztmia egy kofzorut , de Olimpia, Némea

négyet
Ad, győz meíterség, és nem otromba derék. 

Bajnok Arifztodamas vagyok én-jeles.

33. Tizenharmadik Oskola.
Állandóságot nem tartanak emberi dolgok, 

Énökölé hajdan Kíi próféta, igaz.
Emberi nemzetnek, falevélnek az élte arányos, 

Fülben erefzti fok e z t , izuvbe bocsátja 
kevés.

Mert mivel az lélekben hatott az csalfa re
ménység

Még
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Meg csösömos napokon, máj nap is arra 
hitet.

És valamég ifiantan örülfz, s gyönyörű napot
élhetfz.

Sok kákom bákom fzívedet hánnja, veti.
Nincs mit öregségtűi félnél , nincsen mit há

láltál ,
Még vagy egészséges , fajdalom útnak 

ered.
Oh botor elm e! hifzen mindent, ki rövid fo

nalának
El röposö üdéjét fzámba fe venni megyen.

Mind ezeket te előre tanuld: ha pokolra me·
néndefz,

Kény efen élj, halt tömj, torkot itatni fiefs.

64. Gatyás Galamb.
Hippias az Görögök jeles hadnagya nemzi

leányát
Arkedicét, imezen űrbe takarja homok.

Voltának attja, ura, tefivérei, gyermeki ddzsok.
Délcegse'gre 1‘e lőtt eggyike példa neki.

Rá adás.
Arkedicének hires Görögök feje Hippias attya

Vólt , lánynak tetemét ez pori firja födi.
Férje k irály, jeles attya király, fia, vére ki

rályok
Voltak, még fe vefzett fzent vifelése foha.

3,5. Be kár! Jó pipás Volt.
Jól tudom oh melier remekes fejedelme va-

dáfznak ,
Hágni föl irtózik vad temetődre Likás.

Oh de igen kéhózzák Pélius, Ofzfza erődet,
Zöld ág hallja, felel vifzízaCitéron hegye.

2C%
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56. Hangai.
Az mivel oldaladat be takarta az éfzaki rác

fze'l
Télén Olimpe , mikor fzárnya röpülve 

zuhan ,
S rágja ruhátalanoknak efzét, fíris elete mind

járt
F ogy , mihelyen közele'bb Píeri földhöz 

esik.
Tölts nekem is poharamba mi re'fzt, h'amar

adfza belőle ,
Lágy madagon poharát, illik , hogy ifz- 

fza barát?
6 7 . Jurisich Miklós.

Szorgos imádságot, fogadásokat hozni Venus-
hoz

Roll imezeknek , hogy áll az Görög, el 
az hazánk.

M ert anya városodat kúfárlani Perzsa vitéz
nek

Szép Venus édes anyánk fzíve tökéllte foha.

58. Baziliskus.
Szinte miként kinzottam , amúgy meg véste

fzerelmét
Praxiteles faragó az maga fzíve fzerint.

Fríne kapott magamat magamért : az nyilam
hegyével

Semmi csalásra fe löv, képem azolta csa
lárd.

69. Mihi piscis ab Archiepisco.
Nyúl pecsenyét nagyot hordoznak; még fém

jőve hozzám.

6 0 .
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6θ. Bakfzarvu.
Öfzve keverve legölt gödölyének az apja, s

fzegény h a l ,
Föl tették fejőket . de fiát ha fogadta az éj

nek
Az fzemök , az Dienés fejedelme ökrének ó-

löjét
Szolgájúl nem akarta nevelni.

6l. Szamárka.
Mondom, ha nem kévánfz bérébiil venni ptrü-

csöknek,
Pánopeás Epeusnak adándod az híres ebédet.

62. Sárkány lik.
Hangatlan , csöndefz kéhó fzokik ufzni pokol

ban ,
Szótalan ott valamennyi halott, foly ízembe

sötétség.
Mindenek hát mibe fzállnak ? az egy csupa

kénkövés örvény.

63. Bak árra. ex Cic. Tufc. 1. 4 2 . Versor.
Spártai hiv lakosok fzöme láfsa, hogyitten el

estünk
Szent törvényeidet végire hajtva hazánk.

64. Szömfény vefzto Nat. Com. Myth. 4. 1.
Ifztmuson, és Pitián tángyéra Tilon Diofonnak 

Nyert, handzsára, sörény lába, ugrása, keze.
7908.
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l. Tifchel deck dich.

122 Szoba ugyan h é t , ugyan annyi abrofzos
aíztal ékefen

Mákos kaláccsal, fufzerekkel teli terítetik. 

2. Szaladj kuruc.
41. Az leányka félben hagyta : Mint kotrást 
fzeméten az tyuk , Ölyv ha röpdös o fölötte

5 . Csiga fzarva.
Jöj felénk piros madárka , Hozd kamar ke
letnek hírét.

4 . In cymbalis bene fonantibus.
4.9. Hangosan éneköl hegy tetejére 
Hágva gyakran fereg iítenes em ber, 
ünnepi módra dicsét nagy ur iftent,
Aldozik is nagy arany poharakban,
Lenni fzokott mint Páfztori karnál.

5. Védj Úr Ifién.
14. Hogy fzívemet édes Csöpögő fzerelem- 
ínel Vidítsa, az égbíil Nevető Venus untat.

6. Szalma özvegy.
0 4 . Kegyes Óra fzüzeknek hozom , kis aján- 

. dóka vidám
Múzsáknak , arannyal himes Megalofztrata

fűztem.

7 .
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7. Angyali Muzsika.

39. Nofza Kalliopéja leánya Iupiternek! erefzd 
pipacs ajkad Kegyelemnek , azomba negédes 
Dalodon kari táncban ugordjunk.

8. Vers fzerzö.
14. Kebelébe fogott föl Csecse dajkai kegy 
ízUz.

9. Reqvietem.
5 Meghal Adónis Oh Venus afzfzony Szép 
fia! meggyünk? Sírja leány kar,, Tépje ru
háit.

10. Talán Medve.
82 . Üdvözlégy Pollux , de te hattyúi! Kafz- 

tor is..
Jó lovagok, fzoktattanak oítori vad csikót.

11. Vale Pallas.
20. Kedves Ciprusom , Iften Hozzád víg Pa- 
fu sommal.

íz. Jaculatoriae.
100. Ördögi Paris: te te átkozott Paris ! vefzfz

e[
Vefzedelme Görög orfzágnak, az vitézeknek 
Annyának! Átok, átok, átok! átok légy.

13. Ptrücsök imádság.
5.  Szálljon , óhajtóm , Iuppiter , hold , ég 
Nemzitek, harmat.

79 4 3 .
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]. Qui nescit Orare.
6 2 . Nefzfze barátom Glauce , miként haboz 
Az feketés Oceános ezüstözött 
Habjaiban, lebeg az magas ág hegyén 
Horgasodott folleg : jelöl háborút.
Hirteieniil fe'lfz fzinte reánk rohan.

2. Bárány láb.
12o. Hallgafs meg Vulkane király, nekem is

tenes hegeddel
Irgaliflazz, ha könyörgök: azokban uram ke

gyelmetes le'gy,
Mellyekben nyomoréknak akarfz kegyes ir

galommal élni.

3 . Non plus Ultra.
53. Törekedtem e sár aranyodra Gyiges?
Az irigység niég kebelembe fe ízállt.
Νεςη agyarkodom Iften hatalmod eránt. 
Igyekeztem e főbb uraságra foha?
Szem ezekre mihelyt pilogatna, fzurom.

4. Nem rád bízták.
58. Igen magas, vagy haj fodroskás 
Kevély királyra nem tekintek:
Sem hogy fzakállt ieányi módra 
Nyirbáljon : hanem hofzfzaska, horgas 
Szárú, fzeme fasos, nap sütötte,
Erős nyoma legyen, fzíve bátor.

5.
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$. Tüzes kemence.
8 5 . Lölköm, én lölköm , mit háborogfz zavar 
Gyáfzban ? arcul állj , ha rolz ízerencse jő 
Ellened, közeire nyilas záporát 
Várjad ellenségeden, bátran meg állj.
Hogyha gyözfz; világ előtt ne hányd magad: 
Sírni fzurdokot fe nézz gyozettetött.
Vígaság tevő dologban úgy örülj,
Hogy bokros bút az komorban el kerülj,
S melly kerék forgáfson embert, meg tanuld.

6. Malomba mesézfz.
lo3. Szerelemnek olly nagy tüze sütögeti ízí

vemet ,
Hogy fzemeimet homállal be fogván meg lopá 
Melyemet csirás efze'ben . heverek én l’zegény 
Holtelevenen fzerelemben, által gyakdosák 
Csontjaimat ifzonyu fájdalomok . akarádVenus.

7. Belizarius.
n ő . Urad Istenednek hálálj minden dolgaidban 
Gyakorta nyomoruságábul föl vefzi az embert, 
Ki fekete földön hever ; meg is ejti : talpon

állót
Hányát vet, és az után áradnak az vefzélyek. 
Lásd mint kenyere, mint efze vefzettét kóbo

rolni.

8. Zámori borjú.
70 . Semmi fines, mihöz ne légy reményben, 
És hogy esküdjél, lehet fohíra. Setnmiek csu
dára méltók, minthogy Iuppiter kafzásnak att- 
ja éjjé Délt csinált, röjtötte nap világát, Min
den embert félelem ráz . innen Láthatod * 
kétségben hogy ne efsél : Nincsen ollyate'ny , 
mi nem lehetue. Nem csudálhatom , legöl« 

0  2 tető,
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tető helyt Cethalak, vadak ha föl cserélnek. 
Tetézhetik pázsint, hegy , és völgy halnak : 
Vadnak ufzni köllemesb az tenger.

9. Barbam mortuo
S0. Büntetni élöt iílenes Dolog, legyen fzent 
békeség Halottnak . holtnak illik e Szitokkal 
hírét sérteni?

10. Vellere leoni.
SS· Iftenes kegyelmek afzfzonya Meghalottak- 
nak vagy irgalom. Hát az élőket mi jó, vagy 
rofz Bírja? vont fzájú irigy ördöng.

11. Qvi fapit , in tacito.
2 4 . El mondani akartam , És nagyon örülni 
fogfz , Halhatfza kedvefem : Szerefs , noha 
fzomoru V agy, és ne fzólj fokát.

12. Pünkösdi Rózsa.
I .  Nem virágzik Gyönge testöd : Mert afz 
immár.

13. Sine Viribus irae.
13. Iuppiter! égnek ugyan, Földnek hatalma 
tied : Mit pedig embereken Téizfz , csupa 
lapda vetés.

14 . Ki hol bízik.
2. Mácsikban én , Gombócba te Szivünk fze- 
rint Gyönyörködünk.

15. Eső ellen.
17. Glauce ollyan kedve Támad embereknek, 
Miilyen óra rájok Iuppitertül hangol.

Ly-
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9. Jobb az Kardomat Földre hajtanom: Min
tsem véremet Pénzért ontanom.

8032.

Lycosthenes. 597. 16. Szegyen az futás.

/
M e l a n i p p i d a s  V e r s e .  

Pulvis & Umbra.

62 H algafs meg kegyefen Iuppiter engem et, 
Kit bámu Ta csudái emberi nemzetünk. Ur 
vagy, ne tagadom , lölkömön , ez foha El 
nem vélz ; noha dog telte porába tér.

Timokreon. Mikor látlak ?
89. Eredj te ördög hozta vaksi Plúté. Bár 
csak fe föld , fe viz, fe fzáraz el ne Fogad
na ! mennj tatár pokol Akeronba. Minden 
gonofzt te fzórfz az emberek közt.

Hybrids. Ördöngös Lajos.
80 . Kezembe van nagy dárda kincs helyett, 
És fzablya : nyers börbül ke'fzült paizs Mel
yem födoje ; ez kafzám , ekém , Édes borom
nak pince meítere. Uralnak innen engemet . 
de kik Vifelni dárdákat nem bátorok , Se 
fzép paizst kezökbe venniök: Mindnyájan es
nek térdre görbedött Nyakokkal én előttem , 
imádnak is Mint urokat, és mondják : élj nagy 
király.

Arifloteles. In afpera Ithaca.
41. Tíz ezerni dolgos erkölcs, Méglen él vi
lágon ember, Tégedet vadáfz leg inkább. Az

O 3 te



te képedért kegyes fzüz Halni kéván Hellen 
orfzág, És tüzes , majd győzhetetlen Dolgo
kat fzenvedni . ollyan Halhatatlan ép gyümöl
csöt, Jobbat üstnél, sár aranynal, Nyugalom
nál , és fzüléknél Titkon ember éízben oltalz. 
Herkules te kedvedért tűrt Léda tojta gyer
mekekkel, Hogy lehetne birtokodban. Ked
vedért Akilles , Ajax , Két vitéz pokolba ízál- 
lott. Érted Átarnák neveltje Nap J’ugárt ö- 
rökre ve íztett. Támadott azért nagy híre.
Halhatatlanságra Múzsa Szűz leányok föl bö- 
csülték Iuppiternek gazdaságát,, És való ba
ráti tifztét Tilztölettel híresitvén.

Alpheus. Tria infaturabília.
104 . De hogy kívánok vadon erdőt , térés 
m e z ő tIn g y e n  fe kotoráfzok aranyokba, mint 
Gyiges, Be érem azzal, az mirül mondha
tom : elég. Az az csinnyán beret válj nekem 
édes fzavam.

Natura paucis.
73 . Nem vágyok teremékenyes mezőkre. Nem 
köllött aranyod Gyiges '. legyen csak Min
dennap kenyerem Makríne . csinnyán Beret- 
válj fzavamat fzivembe véstem.

Julianus. Tűzre Vizet !
3 3 · Kofzorut mikor kötöttem , Ruzsák között 
találtam Kupídót, meg ragadtam Szárnyá
nál, borba mártván Az csintalant meg ittam. 
Moft fzárnyain lebegvén Förödik , s locsolja 
fzívem.

SI4 KüLÓNF ÉLl EK
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Incertus. Halál fej.
Anakreon, ki költőit Szép verfeket, köfzönte 
Almomba rám , lzaladtam Feléje , csókolás 
közt Meg öleltem azt az ékes, Noha öfz ö- 
reg , de ékes , Venusnak hiv barátját. Ajaká- 
buí az bor érzik. Vezeté gyöngén kupído 
Az reízketot kezével., Kofzorúját az fejérül 
Tefzi nékem az fejemre , Szaga volt Anakre- 
ontul. Én balgatag kötöttem Hamar Ötét hom
lokomra. Ezen éjtfzakátul immár Szerelem
mel hogy vefzodöm ?

Theocritus. Törvény látó.
Valamint Citéra látta , Hogy Adónis el ve- 
fzett vo lt, keze tépte torzon hajjal Feküfzik, 
be sárga arccal. Valamennyi kis kupidók Ki 
fiefsetek fogásra , Kezemet ne fuísa az kan. 
Röpöse'nek ottan , erdőt Föl , alá be járnak, 
és rá Igazodnak, és vitlázzák. Vet imez nya
kára vitlát , Rabot hogy vihefsen : hátrul A- 
raaz untat horgas ívvel. Iprikálva lépik az 
kan, Venus arca félfzben ejti. Cipris igy be- 
fzélle hozzá: Te vacaknak az vadabbja, Te A 
te tomporát uramnak Agyaroddal el ki vág
tad ? Felel az Kan : esküfzöm rád, Te ura
dra , ez vitlám ra, Ez ives vadáfz feregre : 
Nem akartam az te kedves CJradat meg öldö
kölni. Hanem ékefen ragyogván Ragad enge- 
met fzereltne , Valamint dühös lzerelmüt , A- 
nya fzülte tomporához Közelítsek adni csókot. 
Ezeket te vond ki Cipris , Ezeket metélve 
koncold. Agyarim minek vifelném , Szerelem
be kik merültek ? Nem elégfzöl ez raváfsal ? 
Nefze tépjed ím az ajkam. Könyöriíle rajta 
Cipris , Hogy erefztenék kupídók Szabadon , 
nekik parancsol. Ki fzelídes életében Oda 

O 4 hagy-
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hagyta az vad erdő t, Neki mérte tűznek ofz- 
tán , Sütögette rút fzerelmét.

Erinna. Semper fub Sextis.
Marsnak üdvöz légy hadi lyánya Róm a, 
Ékesít pártás arany ö v , királyném.
Bir te Fölséged foha fenki győzte

Földön Olimpuít.
Csak neked regzött az örök fzerencse 
Ronthatatlan réz buzogánt kezedben.
Fényes orfzágot mi erős királyi

Fővel igazgatfz ? 
Tartanak fzívós kapicáid épen 
Dölfös ember fzájt, iga vonta tengert.
Földi fok nép, mint anya mert parancsolfz,

Va) mi örülhet.
Forgat el mindent az üdo fokára,
Ofzlopot, márványt teízen hebe hóba 
Semmivé . néked ffcele birtokidban,

Mint akarod, fúv.
Férfi fzülhetnéd vagyon annyi közzül 
Csak neked , kik bai viadalt ohajtnak,
Ért kaláfzfzal böv Ceres hoztaképen

Férfiakat fzülfz.
8 J 68.

Az L A N T O S  P O É T Á K N A K
V É G E .
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Az Tolmács, Szuidas, Fabriqius , Hamberger 
rendi fzérint.

PINDARUS Daifant Síposnak, es Mirtónak 
fia ízületeit az 65 Olimpiásnak 1. efzt. Krifz- 
tus Urunk előtt mint egy 520 efztendovel az 
Pithiai ünnepekben , úgymint valahai jeles é- 
nekeí'e azon játékoknak. Beociának Teba vá- 
roía volt az hazája, el is törlötte róla az csúf 
példa bel'zédet, kirül az 6 Olimpiaiban emlé
kezik . némellyek Zab gyereknek Írták, és 
hogy ki létetésekor méhek táplálták. Innen e- 
redett talán, hogy az attya Skopelinus, Pago- 
nidas, az annya klidice, Mirtis neveket ka
pott. Szüléjén kívül Hermionia Lazus , és 
Szimonides tanították . ötfzör győzte m egTe- 
bai Korinna , Alkelodorus, és Porraciának le
ánya, Mirtisnek tanitványnéja , ki öt Purgo- 
más könyveket irt. midőn Xerxeft Atena fza- 
laminnál 75 Olimp. 1 efzt. meg űzte, Pinda
rus 40 efztendós korában leg inkább virágzott 
Szuidásként, és igy az go  Efztendöt is meg 
köllött néki haladnia . mert az 6 Olimp. dic
séri fzirakuzai Agyeziást, ki az 85 Olim- 
piásban győzött; az 7 Pithiaiban Atenai Me- 
gakleít, ki győzött az 40 Pitjiiásban , melly 
az 87 Olimpiásnak 3  dik efztendejével egyez : 
az 7 Ifztmiaiban az holt Strepfziadest, ki az 
Peloponezi háborúban el esött , melly 87 0 - 
limp. 1 efzt. támadott . kevés Briecius , és Fa
bricius közt az külömség. Felesége Timoxe- 
na, öccse Erocion, fia Daifantus, leányai Po- 
limetis, és Protomake voltak. Reá Iften afz-

O 5 fzony
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fzony egyháza mellett volt háza. Tifztölte 
Reát , Pant , Apollót. Szerették , böcsülték 
az Görögök, és Apollo, mert az illeni áldo- 
zatokbul reizt vett , az Apollo papja illeni 
vendégségre hívta. Pan ugrált táncolt vertei
re . az.fpartaiak kedveztek házának az Tebai 
pufztitásban, ez vers föllül írva : Pindarus 
Poéta házát el ne égesd . igy cselekvők ofz- 
tán Nagy Sándor is. Haragba volt Ate'na Te- 
bával . az 7 Pithiaiban nagy város névvel ma- 
gafztalá Pindarus Aténát . az Tebaiak pénz 
bírságra vonták ; lefüzette helyette Aténa . 
kérte az Iftent , adná meg neki leg nagyobb 
kegyelmét . hirtelen az Teátromban meg holt. 
Fejedelme valmennyi Lantosoknak, úgy mond 
Kvintilianus 10. i. Pindarus az kilenc Lanto
sokat mefzfze meg haladja . mit tegyen ez 
fzó Valamennyi, Cicero (in Fragmentis Incert. 
ex feneca Tomo IX. edit. Ven. Oliveti pag. 
1,58) meg fejti, ha, úgymond, az életem nap
jai meg kettoztetnének, csak azon Poéták
nak,-kikét az Görögök Lantosoknak hívnak, 
általfutására elegendők nem volnának; ele
vensége , fölséges mivolta , ki mondása , ci
frája , ige bövsége, ékes fzólásnak árja olly 
végeden , hogy Horacius 4. 2. nem hifzi, 
hogy valaki Ötét kóvethelse . de még is talál
kozott , kirül Horacius Epiíl. I. 3. igyke'r- 
dezkedik :

Mint vagyon az Ticius? Rómába foká
ra jöve'nd e ,

V  Az ki meg unt tavat, és patakokra me- 
réfzen iramlott ?

Pindari kút forrási vizek nem ijefzthe- 
tik ? említ

Bennünket? Laciom kobozára vonánd- 
ja e Téba

Ver-



É L E T E . 219

Verfeit az Múzsák fegedelmeivel? vagy 
Uraknak

Cyáfzj efetét Írván remekül dölfóskö- 
dik? írd meg.

Ovidiusnál ex Ponto 4 . 16. 2 8 . Rufus is alig , 
ha nem fordította Pindaruít:
Et qvi Maeoniam Phaeacida vertit, & una 

Pindaricae fidicen tu qvoque Rufe lyrae.
Pláto csudálja böicseségét, és fokát csip 

verfeibül , hogy az leieknek halhatatlanságai 
erősítse. Alexandriai Kelemen bátor fzivét, és 
buzgóságát az erkölcsöknek iktatásában fénye
síti , Pithagoreusnak vallja. Korinnán kívül kó- 
usi Amfimenes ellenségét említi Laercius Dio- 
gyenes fzokratesben 2 . 46. Ujjab Tudósok is 
meg támadták, de Fragui'er meg cáfolta. Fös- 
vénységrül is korpázzák , valamint fzimonides 
melieret, ki azt vallotta: van két fzökrényem: 
egyikét köfzönömfzépennek hívom , kibe ra
kom az femmit fém ajándékozó , hanem csak 
verfeimet dicsérő, érettek háláló emberek ci- 
kornyáp fzavait : az másiknak neve körmöci- 
bankócédula , kibe hányom munkámért nyert 
ajándékaimat . ebbül, ha mire fzükségem va
gyon , akármit meg vásárlók ; abbul , ha ko- 
toráfzok, az kerefztes pókok esőznek . illy for
mán ir Pindarus az l l  Pithiaiban, és 2 Ifztmiai- 
ban. Számtalan nyomtatásaibul , fordításaibul 
föl jegyzőm Nie. Sudoriuít (Izzó Miklóst) Pin
darus Latino carmine pereleganti redditus a 
Nie. Sudorio in curia Parisiensi Inqvifitionum 
praeside cum ejus commentario in Nemeonica 
Venetiis 1682 12 . Parisiis 1592 . 12 miilyen lé
gyen az az Carmen perelegans, Fabricius mi
dőn az fösvénységet említi, Sudoriusnak Me- 
tafrazisát az 2 Ifztmiainak eképen hozza elő:

9 M usa
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Musa nam nondum radiantis auri 
Capta nitore &c.

Sudoriusnak dicséretes könyvét nem bírom 
. ezen darabbul azt hozom k i , valamint hogy 
ez egy általlyában Zaffikus , úgy az többi az 
Horaciusnak kaptájára van vonva . eltaláltam. 
Heyne is ezt mondja, és hozzá tefzi: Horatium 
mentitur , Pindarum exuit az az : az Ditiram- 
bikus Pindaruít nem fordította Ditirambice Su
dorius. Immár minden Pindarikus kevélység 
nélkül, mivel Cicero vallása fzerint (de Optimo 
genere Oratorum Torno, & capite 1. pag. 4 81 . 
cum commentatoribus Mureto , UYfino, Lam- 
bino, Turnebo, Prulleo in hunc locum) Deák 
uraimék Ditirambull foha fém csináltak: az uj
jak közül pedig csak Avancinus Miklós kapott 
hozzá TomuloVI. edit. ViennaeAuítriae löst). i2. 
fine Epodon pag. 482  ode 17 . p. 489. 19. 491. 
20. Monoítrophicae. p. 5 1 9 · 31· fola Pindarica, 
hol az egy ítrofa, és Antiílrofa 15 forbul, az 
egy Epodus 12 forbul áll, azt mondhatjuk, hogy 
az Magyar nemzet az napkeleti Görög nyel
vel való atyafiságát meg ösmerteti , és Európá
nak valamennyi nyelveit meg haladja.

Az Jobb, Bal, Álló Versről.
Az Lantos Poéták közönségesen háront 

véreben írtak. Strophe Vers , Anti/lrophe El
lenvers, Epodos Utólvers bötüfzerint. S tró fa , 
midőn az teátromban jobbrul balra fordultak az 
énekesek , ez forduláshoz hasonlít az világnak 
keletrül nyugotra való fordulása. Homérus Jobb
nak hívja a2 keletet, balnak az nyugatot; ha 
éjfzaknik állafz arccal, ízinte úgy vagyon dol
god. Antifirofa midőn az énekesek baírul jobb
ra vifza fordultak, ezzel egyez az Plánétáknak

nyu-
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nyugatrul keletre járások. Epodos mikor egy 
helyen meg állván éneköltek , ez hasonló az 
földnek állandóságával . nem kapunk üstökben 
az Pindarus Tolmáccsával ez mozgások eránt, 
holott minden, még az föld is keletnek fordul 
kopernikusként . az régi vélekedés fzerint elég 
az , hogy tudjuk , mit vallottak ez által ver- 
feikben . ez fzerint'hivtam leg rövidebben Jobb, 
B al, Álló versnek Pindarus énekét. Hány for, 
és miilyen nemű vers vagyon az jobbban ; annyi, 
és ollyan legyen az balban , az álló vers b á 
bádon jár több, vagy kevefebb forral; de úgy, 
hogy valamint az jobb, és bal örökkön ha
sonló egy máshoz , az _ második álló hasonló 
légyen az elsóhöz. Álló vers nélkül is ir̂  
tak , mint az 12 Pithiai foly . nem hasonlít 
az 14 Olimpiai fe forára , 1‘e nemére . írtak 
egyes verset is , mint az 9 Nemeai, 8 Ifztmiai. 
Mások Qvaterniöt négy rétü verfet Írtak : Úgy
mint Jobb,  Á lló, Bal, Állót ; Qvinterniót, 
Álló, Jobb, Álló, B al, Állót, nincs példájok 
Pindarusban , hanem az Bake'nekökben, Tra- 
gyediákban.

P I N D A R U S  Énekeinek Magyarázatja.

Az l. Olimpiainak Sommája.
Minden Viadalokat elsőségével meg előz 

az Olimpiai, kiben paripával győző Hiero di
csértetik 1- 37. Által ugordik Pelopfzra, ki haj
dan Pizát, és*Olimpiát el foglalta, és az Altis- 
ban bajnok gyanánt tifztöltetik 159. Vifzfza 
tér Hierónak dicsérésére, és áldomást kíván.

Az kővetkező 14 Olimpiai Daloknak Ma
gyarázatát közlönyben adta PupikoíFer Ágolton , 
néhai Budai Rephormatus profcfzfzorának 1779- 
Budán nyomtatott parantsábul , mellyben az 
Görög Skolialzteíi DeaWra fordította ; itthon ta

lál-
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lálhatni az Pupikoffer Pindarusát, untig vagyon 
még az BudaiKönyv-nyomtatóban, kevés nyom
tatvány költ el, mit nem kiíébbítésére mondok 
az halhatatlan Tudományu Férfiúnak, és osko
lai Földimnek, hanem elöljáró befizédébüi ér
tem : fiola nunc, úgymond , Pindari Olympia 
d o , daturus alia, fi fiuperis placuerit . tutijuk , 
hogy az fuperificknek fiemmi könyv fe köll. 
L ádd , melly Pindarice dicsér , és nevez tége
det fiuperifiznak.

1. Illy rendben fzedte ez verfeket Arifirto- 
fanes Grammatikus, és előre Jette ezt azért, 
mert egyenefen, és föképen az Viadalokat raj
zolja , és Pelopfzot hozza e!Ö, ki Elisben leg 
első volt, az ki viaskodott nem olaj kofzoráe'rt, 
fém pénzekért, lem borokért, hanem Hippodami- 
áért . igy egyeztesd öfizve az Olimpiásokban em
lített elsőket, mert Herkules, Korébiw mind más 
galyiba. Valamennyi ének ok leg fzeb bikének 
tartja Lucianus 4 5 . 7 . fomnio, feu Gallo. Ven
dégségek fölött fzokták énekölni 4 Ő. 27 . Icaro 
Menippo. Optima qvidem oda céloz, hogy az 
négy viadalokbul hasonlítás által meg mutafsa , 
hogy első az Olimpiai . hasonló világnak ala- 
motonyival él . némelly bölcsek után az leg 
hafiznosabb, jelesebb vizet fogja . három, úgy 
mond, leg lobb az világon; viz nélkül nem él- 
hetfz, az arany ki mondotta, hogy nem leg 
jobb? tűz éjjel fizebb, hogy fém nappa1; az di
cséret fzcrzésre azOlimpiás föke'p fizolgál. mint
ha mondaná i valamint az víz az többi aiamo- 
tonyoknál hafiznosabb, az arany valamennyi ás
ványoknál jelesebb , az nap minden csillagok
nál fényesebb : úgy előzi Ofimpia az többit. 
Heyne meg támadja azt magyarázatot, allyas- 
nak hívja, és mondaná az több vizbiil lön az 
föld, az vékonyabb fóldbül levegő , a  ̂ levegő- 
bül az tűz. és igy azie^y vizblfl gombolítja ki

az
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az többi alamotonyokat , és inti az Pindaristá- 
kat , hogy illy formán tekintsenek Pindarusnak 
rövid mondásiba , és hasonlításaiba. 187 . con- 
verfari . gyomrolan cáfolja Pindaruft Lucianus 
17. 9. de Mércédé conductis.

F ö  T i f z t ö l e t ü  A p á t u r !
Midőn elmémnek fzüleményével meg kí

náltalak , fzives el .fogadásodbul fzármazott ö- 
römömet ki nem magyarázhatom . öregbült 
fzivemnek tágulása, holott ez dalban termetes 
képedet, úri l'zemélyedhöz illő csinos vagyorio- 
dat le rajzolva kinek kinek í'zeme láthatja . hi- 
fzen mintha reád fzabta volna Pindarus ezen 
dalt úgy , mint deli termetedhöz vagyon fzab- 
va ritka fzépségű , és ámí Farkasbundád . ezt 
azt filiae discurrentes fuper murum Gen. 49. 
22. béfzéllik, hogy az városban nincsen hozzá 
fogó: Pindarus azt mondja l lő l .  ez az frigida
rum tepidum remedium aurarum be illenék a- 
kár melly Pellánai gyözödelmes bajnoknak a- 
jándékul - ha ki Hiero fzabásu házodat keres
né , minden gyermek Odyfs 6. 3 0 0 . reá mutat; 
vagy, ha kérdezodni nem akar, nézze az leg 
nagyobb, leg magasabb, leg tifztább egy már
vány ajtós, két kapus , három erkélyes , négy 
fzegü házot . ezhez Tincsen hasonló ház az*ei 
géfz városban . az első gerendázatban HercSg 
lakhatik . ez fzó Herceg nem barbarus fz<f!$jj 
Szent Imrét minden kalandáriomok Hercegnéig 
hívják . egy ajtón minden fzobáit meg járuatrafc 
folyosó nélkül . fzerzo , és építő meltered Ci-, 
cero volt I. de Otfie. 39. ut in ceteris habendtf 
ratio non fűi solum, fed edam aliorum: Sic da 
domo clari hominis, in qvam & hofpites n u i t  
recipiendi , & admitl· nda hominum cujusqve 
modi multitudo, adhibenda eit cura laxitatis >

és



és noha három efztendö alatt már minden föld 
alatti fzükséges boltok meg kéfzültek, még is 
találtatott bövséges hely egy két fzáz fzekeres 
jég veremnek , ámbátor igazságod fon marad 
az közösre . ha ki' az második gerendázatnak 
két fzárnyas három ajtós palotájába lépik ; Izo
mé lzája bámul az Muficae Fioson. Arifztote- 
les volt az első, ki Bibliotékát állított Nagy 
Sándor királynak fzakállára Sándorvárott: te 
faját költségeddel olly nagy könyv tárra vere
kedtél, hogy, ha 1775 tül fogván ez fzázadnak 
végéig mind azon könyveket egyben hordanó- 
jók , kiket itten meg vásároltak , vagy is ma- 
gyarábban fzólván, kik moft az városban az 
Fundacionális örökös három Bibliotekáktul meg 
válva találtatnak, az tieid mind azokat meg e- 
lozik . fzemében ötlött fényes könyv házodnak 
zsóngéje 1777 . Ikerek Havának 3 dikán Grófi 
6 Excellenciájának Nicky Kriítofnak, akkori 
Győr megyei Oskoláknak Fö Direktor Urának, 
az ki, minek utánna boldog emlékezetű M. Te- 
rezfia Királyné Afzfzontul az Győri Oskoláknak 
ajándékoztatott Szent kerefztnek ereklyéjét Fö 
énekes Misének vége után pompásan bé iktatta 
volna , valamennyi Profefzfzorok közül egye
dül tégedet méltózott úri látogatásával, és az 
többi veled való kegyelemmel tellyes befzél- 
getései közt könyvtárodnak fordulván azt mon
da : fcnex Profeífor eft. Közepettén állanak, 
mint egy villogó hadi rendben az Deák Görög, 
Zíidó , Szerecseny, Kaldeus Szent Atyák , Teo- 
logufok : mellettek kettejében az Görög, De
ák régiebb , frisebb klafzfzikufok: jobb oldal
vást az negyedikben az Magyar tudományhoz 
tartozó Deák , Magyar nyelvű Hiftorikusok, 
Juristák, Politikusok : bal oldalvást az ötödik
ben az Erkölcsi, Filológus tií'zta Magyarok . 
egy valakit ez két utolsóval meg is cáfoltál ,

ki
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ki azt találta ejteni, hogy az Magyaroknak, ha 
akarnák is , Bibliotékát az Magyar könyveknek 
ízüké miatt nem lehet fzerezniök , az nyári 
palotában csillognak az elsotül utolsóig fogván 
egy hatodik almáriomban minden féle ásvá
nyok , és ritkaságok . ez böcsülhetetlen házi 
fzereddel meg előzted magát Hiero királyt, ki
nek fogasairul füghettek ugyan az leg mefiersé- 
gesebben kéízült külföldi Citarák, kobzok, He
gedűk, és minden féle muzsikás eízközök ; de 
az könyv tekercsekrül femmi ízót Pindarus , 
vagy ki más nem ejthetett . még egy vagyon, 
kivel Hierónak elejébe tehedd magadat . Ő Fe- 
rerlik paripájával ízerzett Olimpi kofzrut : te ip- 
fe eqves , ipfe pedes , fignifer ipfus eras, mi
dőn 1776. Skarapla havának íodikén az Pozso
nyi Olimpiásban fzáz harmic lii'zt lángos vetél
kedő leg tudósabb bajnokok közül huízon nyol
cán juthatván az Győri , Pozsonyi , Zsólomi 
koízorűhoz leg ékesebb fzólási tudományoddal 
Magyar Orfzágnak leg fzinesebb Ofzlopainak 
elöl ülése alatt az első Boroíiyánnal környékez- 
tettél, mi féle gyözödelmekkel izzafztja leg 
főképen Cicero Cézárt pro Marcello · kirül F. 
T . Székhelyi Majláth Antal kánonok Ur, az 
fzent ékes fzólásnak Doktora az be iktató be- 
fzédében nagy meíierséggel, és fenkinél fe ta
lálandó igékkel fennyen azt hirdette: ubi vin- * 
cere gloriosum, vinci certe non indecorum erat, 
örömökkel be érhették , és henve életet viíel- 
liettek az Olimpufi koízorúsok holtokiglan ; de 
te az ártatlan Pelopfzként buzogta! ez majd vé
res izzadásig forraló katlanban , méglen nem 
1794 Mérték havansk 4  dikén Béboros vállal 
Fólse'ges Urunk FERENC Királyunk nagy ke- 
gyelmefen ki emeh,és 20 dikán káplalanyi mél
tóságodban iktattatott . me autem coronare il
lum collegiaria lege Alcaico cantu oportuit:

P Me*-
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Mérték havának második harmadán 
Hallók fokán melly édesen hangzani:

Mi, MÁSODIK FERENC Batoghnak 
Érdemeit kegyefen tekintvén ,

Az kit nagy erkölcs, nagy tudomány, nagy éfz 
Föl ékesített, ISTEN ajándoka,

Kedves fzemélye MI Előttünk ,
Tefzfzük azért, vegye, kánonokká.

Rád nem fzorultam Pimpla hegy Afzfzonya, 
Ha Iskoláink Attya FERENC király 

Ezt tudja, vallja, írja hírül 
Híveinek , s keze gazdagítja.

Hibáz, ki ezt csak fzokta rekegni: Jó ,
Jó pap, valóban jó pap , igaz pap ez : 

Láfsukfza, Fölséges királyunk 
Melly fokát, és nagyot emlegefsen. 

Vetetted Ignác nagy csuda rendiben 
Hat hat nyaratfzak mélyre le talpkövét 

Tulajdonodnak, s olly göcsőt ront,
Melly miat hány, göcsök el ki múltak ? 

Horácot érted, bár maga irta m eg,
Ha volt e fzükös : Róma fejének is

El nem fogadván nagy kegyelmét, 
Falvaiban fokát irdogalván.

Azt mondanójók : éjjeli toll füles:
Názót fzegénynek fél' bokor onfzoló 

Versért ki hívná . az kilencet
Vaj csak együld ügye fottra bíznék! 

Könyvtárod Érted, s Véled imigy befzél. 
Gyantázat, ásvány, égteke házodat 

Villáncsozó fzikrákkal hintvén 
Számtalanok fzömeit mereíztik.

Titok bötükbúl halijuk ez olvasást:
Mihelyt nap , és hold épfelefen borul :

Arany kenyér, ezüstös hordó ,
Nyak perec élteti Sándorunkat.

mel.
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mellyrül F. T. Sárdi Somfich János Sz. Pili- 
bárti Prepoít egy csak nem terméfzetet haladó 
fénköves elmével , és tudománnyal jeleskedő 
Ur, azt vallotta: ugyan meg, dicsértem, F. T . 
Balogh kánonok Urat . ollyBirtokos ítélő birá- 
tul fzármazott bizonyságon hogy ne örültem 
volna? ki is tilthatnája meg én nékem azt, hogy 
mólt is ne örvendezzek ? nem tellyesedett még 
meg az boroítyán levelek csördülése , noha 
1796. kos havának 7dikén Monoftori aratásod
kor egyfzersmind fzüretöltél. Deus profpicit; 
és Pindarus bátyánk engedelmével non cito te 
deltituet . ha mindjárt vitreo daturus nomina 
ponto leendnék is , ceratis tamen ope daedalea 
adnitar pennis.

Az II. Olimpiai.
105 . Intractabiles igaz, hogy az Görög 

fzótárok az apalamofi, nyakasnak, durcásnak 
fejtik, de az bötü fzerénti értelmét reánk bíz
ták : παλάμη tenyér, a fofztó tagocska, tehát 
tenyereden , az az telteden lölköket érték, az 
invifa necejsítas úgy is az nyakafságbkat Za
bolázza active, és paffive . könnyen irhattatá 
volna intrectabiles.

Tekintetes U r, Nagyságos Afzfzony, és kis
Afzfzony !

T i valátok az másodikak, kikkel fzerenc- 
sém volt tifztán íratott négy rétii Pindarusomat 
közlenem . pöngöttek nyilaim Előttetek, mire 
nézve Pindaruft Általatok méltán védelmezhe
tem . azt vetik némelvek az Lándiíi Tudósok
nál az elöl járó belzédben Izemére, hogy az 
nemzetséget, királyokat, gizdagságot mód nél
kül dicsérte ; mintha ezek dicséretre méltatlanok 
volnának » ízerencse az Gyuia Csáf?ártul; való
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fzármorás: de munka vált Gyula Császárnak 
Csáfzárs: ghoz , Pindarus (idejében Királyság
hoz , aká mikor is gazdasághoz jutni. · Dü- 
csÖs Eleidnek Nemes cimmere immár három 
Századokig virágzik . nem pénzzel , Sem ala- 
tsonsággal; hanem tábori vitézséggel érdemlet- 
te Balogh litván Dédóstök hajdani Fölséges 
Urának firul lira Szállandó nemesítő kegyelmet 
- örök emlékezetül az ég Színű pöcsétnek zöld 
vértjén üli fejér paripáját bébor ruháját ékesítő 
Párduc bőrivei , nyulztos, kócsag tollas kalpa- 
gosan olly meíterséges derekának hajolásával, 
hogy az leüttetött eskütt ellenségnek fejét jobb- 
ja Szeges dárdájával fel löki , balja az kantárt 
igazítja . az vért fölét roStos királyi koronával 
ékes vitéz Hsak cimmerezi, hegyette egy va- 
fas kar markának kard hegyén ismét Török 
fejt vifzen . az fisaknak oromjárul innen sárga, 
kék ; onnan fejér, vörös rojtok alá folyván az 
egéfz jaöcsétet ki cifrázzák. Illy Szül'éktül nem
zett etni az vaklandos vak Szerencsének; az jó
zan ernher lilén ajándékának vallja, és hálálja . 
ha az négy Sarkalatos erkölcsöknek egyikét, az 
Eröfséget az Orfzág maradékra Szállandó juta
lommal nem böcsülené , hányán volnának, kik 
csupán egy marokni Zsoldért életüket kockáz- 
nák? Fényesíti hires nemzetségtöket , hogy az 
1681 Orfzág gyűlésében két Balogh Míklófsal, 
Chanadi, és Noviai Püfpökökkel difzeskedött. 
-Iften ajándékának b öli tartanunk az jó házoí- 
ságot is : Nagyságos Záfzlós Waltherskirchen 
Ezeres kapitány Urnák Judit kis Afzfzonyát vöd 
-Hitvesül, kivel mint Tekinteted, mint Vagyo- 
-pod olly annyira Szaporodott , hogy boldog
nak ki kiáltom egyetlen Szülött Antonia drága 
-kis APzfzonytokat . ez Sógorofodást csak ez 
dalnak meg bizonyítására hozom elő az Szerenc
sének egyenetlenségében . valamint Terónak

attya-
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attyaíiai ízeny védték holmit : úgy leg kedve- 
febb Hütvösödnek Szép Annya Báttját Jáklin 
litvánt korlátlan hányatta az kifogóknak kigyo- 
békázása . hanem törvényefen ártatlannak Ítél
tetvén tüstént Efztergomi káptalanságra, az ti
tán Almiziai Püfpökségre eme tetött . tehát volt 
is , nem is bal fzerencsétek. Te pedig F. T. 
Sándor Bátyád Apát Uraddal Egyházi, Világi 
főbb Tifztségekre Nemes Öseitektül Belétek ter- 
méfzetefen oltatott fényes erkölcseitek , fzemen 
ízedett tudományotok , példás, iftenes jámbor
ságtok által Fölséges Urunknak különös kegyel
mekül jutottatok . az henye nemzetséget, Sar- 
danapalufi királyságot , ördög Őrzi gazdag
ságot nem dicsérte Pindarus ·. ha fémmi tifzt- 
ségben fém volt is egy nemes Pfzaumis, A- 
gyezias, és többek ; valamennyit Olimpiai, Pi- 
thiai, Nemesi, Iíztmiai bajvivásairul dicséri. 
Hierónak fém engedi meg, hogy királyi Szé
kében alugyék : az pénzt ménesek tartására, 
mellyek az Orfzágnak az el kerülhetetlen há
borúk miát nem csak hafznosok , hanem fzük- 
ségesek, az küzdésre való paripáknak tanítatá- 
sára , barátságos vendégeskedésre, mind ket
tőt vigafztaló adakozásra  ̂ az Olimpiai játéko
kat fénnyén magafzMló Poétáknak ébrefztésére 
nézve dicséri . pökedelem amaz földön máfzó, · 
sür ii tudatlansággal bé fzurkozott ti ízt , kinek 
ez mint egy balyitás mondása: én csak az tilz- 
ti hivatalomban el járok : az többmek békét 
hagyok . illy gyalázatos mondást fűn Plátónak, 
fém Arifztotelesnek Policiájában nem olvaítam : 
de még Voluzius Annalisában , ha katullus el 
nem áztatta volna, fém olvashattam volna , hí* 
ízen fardanapalus is ti ízt volt; annyiba még is 
dicséretes, hogy maga magának íratta firhal· 
mára ez bánatos verfet Cic. Tufc. 5 . 3 5 .
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Haec habeo, qvae 'e d i, qvaeqve exfatura- 
ta libido

Haufit: at illa jacent multa ,*& praeclara 
relicta.

Ezt bírom, az mit eve'm, miket az buja tel-
hetetlenség

Bé falatott : de porában heyer fzép, fzám-
talan erkölcs.

mit írnál egyebet, mond Arifztoteles, egy ö* 
körnek firhalmára ? hogy rendrül rendre ne 
lépjem; ha egy hufzonkét efztendős Gramma
tikus csak az qvae maribult fejtegetné, melly 
gyönyöruségtelen volna élete ? Oh! detávul 
vagyon Tőled Tekintetes Ur ez rend fzabás ! 
bizonyítja ezt ki mondhatatlan örömödre vala
mennyi Budai Fővebb rendbéli Nagyságoknak , 
Urasagoknak tifztefséges, barátságos látogatása, 
kik LJri nyájafságodit erősítik , nyitván találja 
kiki, kapudat, kik Hozzád bizodaímafan folya
modnak : nem fzükölködöl tanács, fegedelem, 
vendégeskedés , vigafztalás nélkül, miket vi
dám arccal minnyájokkal közölfz . mi fogana
tos kegyelmedben réfzesűltem, föl vallanom 
mélységes okokbul le tiltottál; de, mit meg 
nem tilthatfz, az 166 dik verfel vallván nyolc 
ezer forintnál nagyobbra böcsúlöm hozzám va
ló Téteményteket . mit farkalatosan azért val
lók illy nyiíváiv, hogy mások Tőletek eleven 
példát vegyenek másokkal kéfz öromöst jól 
te«ni: én tőlem kedig az jóságos vétellel nem 
röjteni, hanem az Magyar Orfzági Napnak lát
tára módosán terjefzteni, meg ösmérni, és é- 
rette méltó hálát adni.

II. Olimpi ai Dal.
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Az III. Olimpiai.

80 . Qvod ulterius heába dolgoznék , ki 
Herkules ofzlopain túl akarna menni , fzinte én 
többet Terórül nem mondhatok, ki minden bol
dogságot el nyert az Olimpufi gyozödelmével. 
Hát tí rólatok kedves három Véreim mit mond- 
hafsak , hanem , hogy tökélletes boldogságto· 
kát ifiuságtoknak dücsoséges pállyafutása után 
el értétek? Te öregebb fzerzeti rendedhöz való 
engedelmefségbül Ács Tefzérben; Te ifiabb é- 
des Hazánknak Városában , Köfzögön A1 Öspö- 
rósti hivatallal az iölki gondvifelésnek fulyos 
teherét vifelítek : de Te középső, minekután- 
na az Szent Mártoni Monoítorban Filozófiai 
Correpetitorsággal meg külömböztettél, ofzlása 
után az komáromi Gyimnáziomban Retorikát 
több fefztendökig tanítottál : moftan bádjadott 
egéfzséged miát Péli földön, vagy is ösmé- 
retesb nevével Szent kerefzten hátra lévő nap
jaidat csöndefz nyugalomban töltőd , nagyon 
köfzönöm , hogy engem , Szerető öcsédet jelen 
foglalatofságodrúl tudósítottál.

Az IV. Olimpiai.

I. Vibrátor Sebes égi tüzes dörögéseidet 
fennyen hallató Melcer Károlynak füleiben ha
tottál, ki leg első tudós vallást tett még üfzö- 
ge'ben látott kalauzodra! in Exemplari Meta- 
morphofeos Horatii 1. 26 . Klóé kerüljz engem 
1776 ben illy formán : Prosodiam Hungaricam 
fine exemplo fecurus Auctor hoc genere carmi
num . qvod omnino anteponendum cenfet Gyön
gy ösii , etil Horatii Hungarici , aeternis fimili- 
ter cadentium, & ‘.delinentium verfibus . atqve 
utinam hoc, aut Horatianarum Odarum genere 
qvovis patriae linqvae ornandae luam pofi.hac 
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í | * VI. Olimpiai Dal.
Hungari collocatam vellent operam potius , 
qvam crambe repetita utramqve obtundere au
rem . id qvod Ginfienfis qviaim Hungarus fe
liciter , & cum laude adgreííus eft. Cicero-ként 
Grammatici funt interpretes poetarum, kötelef- 
ségem tartja meg magyaráznom , ki légyen az
az Ginfienfis Hudgarus . fél árkufon vagyon 
nyomtatva; az maradék, ki az apró írásokat is 
fzorgalmatosan Őrzi , valahára fefzegetné , és 
minden KŐfzögi hozzá igazságot tartana. Ki 
kiáltom tehát, hogy Rájnis József az az Gin
fienfis Hu’garus, ki Rőfzögön fzületétt az DC- 
XXX. Olimp. l. söjén épen az efztendoben, 
kiben Második József Cháfzár, Rák Havának 
4  dikén. Kalauzoddal 1731 - az Magyar Olim- 
piásra dicsoségefen ki fzállottál 40  Efzteodös 
Korodban, mikor Ovidius is első munkáját krtz- 
re bocsátotta: de hamarjábm Eleus, Etólus Bí
rákra ; olaj, boroftyán kofzorúra nem találtál. 
Liviusnak krónikáját még életében az Romai 
oskolákban hogy magyarázták., az Hiftorikusok 
örökös dicséretül föl jegyzettek: k ilaúzod az 
Győri, és Nagy fzombati Oskolákban igazán 
mondom, hogy az Ratio Educationisban fog
laltatott hétfői, és , pénteki órákban leckéjül 
fzolgált . ez Pindarus egyedül kalauzodnak kó- 
ízöni vagyonságat.

Az VI. Olimpiai.

] 6ő. Βοιωτίαν υν. csúf név. Hiantes népek 
lakták hajdan Beóciát, gyalulatlanok , gorom
bák , ostobák lévén az fzomfzéd ik hyasnak , 
Difznóknak hívták ; rajtok ragadott csúf köz 
mondás képen ezen fzó . jól tudtak Görögül 
ez fzomfzédok , nerP Hyerarkanteléket csinál
tak az Hyantefekbüí, mint Saczvajnak 1791. 
18 Martii* nro 22  , pag. 3 o6 . újságában ízánt
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fzándékkal irta egy Iskrapulifta Hyerarchia két- 
fzer . ,5. Aprilis pig. 4 2 4 . meg inti Saczvajt, 
hogy talán az bötü rakó hibázott; mert Hye
rarchia difznó , vagy Debreceni fzólás ként 
fertés uralkodást tefz , és félti az deresnek ab- 
rakát, ne talám az meg bofzonkodott Hyerar- 
káktúl meg fofztafsék . mivel vagy az bötü ra
kó hibáját, vagy az elmésen bötüivel való ját- 
fzodozását hozza elő , csak az vak nem látja, 
hogy ugyan az az 18 dik Marciufi tudósító, ki 
az 5 . Aprilifi cáfoló. 13 . Maji pag. 5 8 1 . 5 8 5 . 
Debrecenbül ismét négyfzer irattatik Hyerarc
hia. 17 Junii p. 7 25 . az Duna'mellöl i bötüvel 
irattatik az Hierarkaság. akárki vagy, az difz
nó páfztort nem Hyerophorbosnak hívja Homé- 
ros az Odifse iban , hanem Hyphorbos. Hye- 
ros egéfz Görög orfzágban fincsen. H y s , és 
arché ha öfzve kapcsoltatik, Hyarchia lefz be
lőle . te léfzefz tehát Hyarcha, azaz Difznók 
fejedelme , még görögül nem tanulfz . ez le
hetett, mit egy valaki de 1 Julii pag. 8 02 . Ita-" 
kábul Bika Havának 10 dikén Saczvajnak meg 
irt ; de Hyarkájának kedvezvén az deresével 
föl falatott.

Vll. Ol i m p i a i  Dal.  235-·
I

Az VII. Olimpiai.

Ez ének arany bötükkel iraítatott, és az 
Lernai Minervának templomában el tétetett vagy 
Pindarusnak, vagy Diágorásnak örökkön ma
radandó dücsöíégére . győzött Olimpiát , Pi* 
th iá t, Ifztniiát.

1. Phialam. Finzfiás bárátom, ki az DC- 
XXXII. Olimp. 4 dikén Neved napján fzületél 
Nemes Smléktül S. A. Uj helyen Zemplin vár- 
megyében, az Szemináriomban Bidellus, Vice 
prefektus, ez után* az Győri konvictusban Vice 
Begens lö l ; hamar Vifi, nem fokára Győriül 
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egy óráni vidékben Nymli Plébániára föllebb 
erheltetél, kinél leg több boros poharakat, ká
vés finzfiákat üresítettem, ez két ezer elztendo- 
nek előtte arany bötükkel föstetett éneket fin- 
zíia formára öntvén barátságosan Reád kölzön- 
töm , vagy, ha ki Magyar vállot , Menyafz- 
fzonyrúl lévén az fzó, tekintene az Jobb vers
ben , az Állót ugyan csak gombos kelyhnek éd- 
zött em . akármelly hatalmas kísértetekben is 
tántoríthatatlan barátságunknak az Göncöl Sze
kérnek Magyar határriíl le nyugovásáig mara
dandó jeléül fogadd ez afztali, és oltári pohá- 
rokat . fzükség léfzen rájok, mikor az exor- 
diumt hangos klavikordiomod mellett énekö
löm . ebbül lehet meg érteni , mit tefzen Ho- 
raciusnak 4 . 2. immenfusqve ruit profundo Pin
darus oreje: mert tizenöt forbul áll ez két tagú 
kerekdédje : periodus bimembris , még ezt ' 
mély torkombul egy húzómban énekóletlen is 
elmondom, ugyan fogyafzíja melyemet, bili
komra tekintek . cikornyás Tifza vidéki Ma
gyarságodból , barátságosan kérlek , Lucianu- 
sodnak fordításában 48 . de Parafito, five artem 
cfse parafiticam alább haggj; az tál pefzérek 
mind tudatlanok, nem értenének , femmit fém 
hafználna nékik mefterséges érvágásod . gör
dítsd eleibek Bildének 7. Silvarum. ló. Ad Ger
manicum . Adverfus Criticorum Judicia ex Stoi
ca disciplina arcanumát , és vigyázz , ha nem 
csomóznak e‘iftráogot.

Tetfzni mindennek merevény fzerencse:
Tetízni kevésnek merevény nagy erkölcs: 
Tetfzni fenkinek foha, tűrhetetlen

Fájdalom , úgyse.
Mindazonáltal, fzabad hogyha nékem 
Yennem hárombul: közepettet hagyván

Vet-

«34 VII. O l i m p i a i  Dal



VIII. Olimpiai DaL

Vettem utólsót hamarább, barátom,
Hogy fém az elsőt.

Az VIII. Olimpiai,

2 4 . Afpectu pulcer . miért nem tamadtá- 
tok meg Pindáruft Lándisíak, hogy az fzép- 
séget dicsérte ? úgy e , nem mertétek ? az E- 
gyiptiai József, Dávid , Abfalom nem de az 
Bibliában igy említtetnek: Vegccius az katonák
ban is az fzépséget meg kivánnya, Cicero még 
az fáknak magafságát is gyönyörködte tőnek 
vallja: mi nevetséggel hozza elő HomérusTer- 
zíteft, qvi omnium turpifsimus ad Ilium venit? 
nem csupa terméfzetnek ajándéka az fzépség . 
hány ezeret mocskol is , öl is az csécs ? mi 
nagy gonddal , költséggel jár az fzüléknek ez 
gyermeki nyavalyának orvofulása ? Méltán dic
sérhetem én is Alcimedonban kedves Jó aka
róm az te ifiu Legényi fzépségedet, Sudaras, 
nem épen madár husu, hanem tellyefebbecske , 
magas, egyenes deli telt állásodat, mit Cicero 
is meg kívánt az fiában . ékes tettedben ékes 
erkölcsöket is iktatott F. T . Ivanchich János 
Apátur, Efztergami kánönok, Afzfzony Anyád- 
tul kedves Bátyád Urad : ki ízép magad vife- 
letében , törvény tanulásodban gyönyörködvén 
azon kívül is tetfzetes Nemes Vagyonodat több 
ezerekkel Szebbitette . nem tagadhatja ki ma
gátul akármelly Magyar Nemes Születésű Ura
ság az vendégekkel való majd atyafiságos bá
nást. Itt gyakorolnak igaz Vendég fogadáso
kat! nem csámcsognak az második fogásig fém 
az Úri Gazda, fém az hivatalos, hívatlan ven
dégek : nem is ülnek üstös asztalodnál árva 
gyermekek módjára az egy rendűek : minden 
féle tifzttel fényes fzeméiyek gyónyöriiségefen 
tarkázzák, és az terméfzetefen vidámságra nyílt
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VIII. Olimpiai Dal.
fzemeidet nyájasan deritgetik. Hieróra ha Pin- 
darus, és Medon Aícira öfzvérekért fzoru'na: 
nem töri az fejét valamepy cifra purgomán . 
nincs kristály patkója lovadnak: üveg istállóba 
le köttetett. Fintifed oftoratlan, paripáid hunyt 
fzemökkel fzombatokrtn , Tzeredakon Pindarus 
poéta házát kalapálva remegtetik. Zöld föde- 
les , fódetlen fzekeridre fzökellik , Nyulra rö
pítik Hegybe lakolni fris levegőért : vifzfza is 
hozzák. Miért ne dicsérne Józsa barátval He't- 
kuti Múzsám?

Az IX. Olimpiai.

4.1. Boni, £? Sapientes az bátor és elme's 
férfiak Iften kegvelmébül fzülettetnek . ha ez 
igy nem volna, hogyan lehetett volna Herku
les olly vitéz, hogy Apollót, Plútót, Neptu- 
nuft meg győzhetné? el ment Herkules Delfibe 
tanács kérni: Pithiai pap alzfzony art feleli, 
hogy nincs itt Apollo, nem mond jövöt: fog
ta Herkules az fzent láboft, és az földhöz vágta: 
Pltitó akaratja ellen Cerberulsal vifzfza jött po- 
kolbul : Gyilkofságban esett, el ment Neptu
nus fiához Neleushoz , hogy ez büntül ki tisz
títsa ; nem akarja meg oldani Neleus, hadako
zik ellene : ámbár Neptunus apjaXegíti, még 
is Neptunufsal eggyütt meg gyozettetik. Ha az 
DCXXXII. Olimpiásnak 4dik efztendejénGyör 
Vármegyei Méfön , Mérték Havának 17 bölcs 
leleményú éles elmédnek foganatofságával nem 
lzülettettél volna , Mefier nélkül Oíafzul , és 
Franciául hogy befzéllené! olly jeleíen, hogy 
akárkivel is föl tehetfz ? kápl inságodnak máso
dik efztendójéb n hogyan lettél volna olly fze- 
rencsés, hogy, midőn nem gyertyával keresíék 
az kándidátufokat, Néniét Fára Ira jutván négy 
nyelveiddel difzeskedhettél ? az nemzeti Osko

lák-
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Iáknak helybéli Iga ga: óságoddal hogy mehet
tél volna annyira , hogy kevés üdó múlva az 
hajdan Magyar sövényházi Helység, kit. nem 
tóm kik nemetesítettek meg, ismét föl magya- 
rosodjék ? kettős kincsedet föképen az nemzeti 
oskoláknak fzámára hogyan ástad volna ki olly 
inefterségelen , hogy az Fölséges Királyi Hely
tartó Tanács méltónak álította, hogy Fölséges 
Urunknak is be' mutattaísék ? Hogyan reményl- 
hetted volna, hogy nyomtatványaid elégtele
nek lévén Magyar Orfzágnak oskoláira előfzör 
légyen olly kegyelmes ve'gezés , hogy neved
nek ki hagyásával valamennyi Magyar fzent 
koronához tartozó oskoláknak minden napi ol- 
vaítafására az Orfzágnak költségére vifzfzanyom- 
tattafsék ; másodfzor , Fölséges Urunknak leg 
kegyelmesebb fzent ígérete mellett első úttal 
megvigafztaltafsál? örvendez az igaz barát bel
ső barátjának illy nemes tula’donságain^ és ira- 
majdon bé tellyesítendo fzerencse'jén olly ba
rátjának , ki ámbár negyed fél óráni távolságra 
Győriül épen az napéjegyenlíto nyugaton la
kozik , hufzon négy efztendotül fogván télen 
fzányát V akármikor fzekeret, lovát házát , 
afztalát, pincéjét , kertjét barátjával közösnek 
tartja úgy, hogy gyakorta barátjainak fzivdsé- 
gével nem is élhet és nehéz tanácson köll 
kerefztül rontani , ha, ad Sepes, vel Lepores 
kölljön mennie . itt is, ott is koholtattak az 
apróbb Lantosok . ösmernek Téged val men
nyi ottan valaha telepedett tábori Tifzt Urak : 
Ösmernek az felyem Ihafzok , és Lováfzok, ki
ket munkáidban hány ezerekkel nem gazdagí
tottál ? ösmér kincsedbül az Fölséges Királyi 
Helytartó Tanács és Kancellári » : ösmeri íze- 
mélyedet Fölséges Urunk, kitül halmozott ér
demidnek böv jutalmát minden órán várhatod.

Az



Az X. Olimpiai.

1. Legite nem feletkeztem meg Agyezi- 
damrul, fzivem táblájára vehetett az neve. Ti 
Muzfá, e's Igazság rólam el hárítsátok az pi- 
ronságot, hogy ígéretemet jó barátomnak meg 
nem állottam . lehel etlen nékem is Rólatok 
meg feletkeznem , kiknek Nagyságos fzüleiktül 
sövényházi barátommal való rnulatásomkor il
lendően fogadtattam . fzerencsém volt első nyil- 
vánsagos tudományotok próbáitokon jelen len
nem , az hol különösen füleimben hatott, noha 
kisebb korotokban Bécsben neveltettetek, olly 
jeles Magyar fzó ejtéstek, és befzédetök, mint
ha femmi egyébb nyelvet nem tudnátok. FŐ 
rendbéli neveléstekhöz járul , hogy ámbár Lo- 
taringiában Nancei Megyéből fzármazott Fran
cia Férfiúhoz illő fokféle tudományokkal ékes 
Tifztölendő Tudós Jacqves Jakab Ur nevelő 
Hopmeítertek által otthon tanítathamátok , kit 
illendő tifztöletemnek okáért említek , kinek 
midőn egy csikíándós mondását Pindarusomnak 
olvasnám , vigafztalásomra azt vallotta, hogy 
magyarázatomat hamarább, és jobban érti, hogy 
fém az Vulgatáét: mindazonáltal Második Frid- 
rik Burkus királynak vajha minnyájoktul köve- 
téndo példája után nyilvánságos Éskolaba, mint 
egy Olimpiába keltetek , drága Liliom fzálos 
Húgotok himvarrása , különf« le nyelve , muzfi- 
kája, gyönge Pzüzecskéhöz ii endo köllemetes 
virgoncsága valamennyiek fzómeit magára té- 
ritgeti.

Az XIII. Olimpiai.

26. Boves agente ki ez énekben győzött, 
ökör volt ajándéka. 27. Dithyrambo hivalko
dott, hofzfzu igékbül kéizült vers. Hegezan-

der-
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dérnek az Zofistákra irt vériét hozzák példá
ja! :

Οφςυανασπασιδϋι, x. r. λ.

Skaligyer József Lucilius módjára ekép pró
bálta Deákra fordítani pag. 6. in fragmen

ta Varronis Bipontiriae:

Silonicaperones, vibrifsafperomenti,
Manticobarbicolae , exterebropatinae , 

Planipedatqvelucernitui, fuffarcinamicti, 
Noctilatentivori , noctidoloftudii, 

Pullipremoplagii, futelocaptiotricae ,
Rumigeraucupidae, nugicanoricrepi.

ne hadd magad Magyar:

Borzfzemfzorbekomorfejiik , orrlyukifzörreva-
dálluk,

Köppönyegesbajufzuk, medribetálvakarók, 
Sárbamezítlábokravilágmutatóvafashordók, 

Ejtfzakititkonevok, éjjelicsalfakohok, 
Ördögtudjamicsirkelopók, fzorfzálothasítók , 

Udvariftlstfaragók, encemibencikofák,

131. Praesepia az egéfz Menyországot hív
ja Iupiter Iáfzolának, hová Pegazus föl véte
tett , nem pedig az Rák jegyben levő fzamár- 
kákat , vagy jáfzolt, mert innen mefzfze esik 
Pegazus, több barmokat is vett föl Iupiter , 
mint kos, Bika, Orofzlány, nyúl, kutya, mind 
ezek azon egy közönséges jáfzolhoz kötteté- 
uek.

XIII. O l i m p i a i  D al. 239
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Az I. Pithiainak Sommája. >

10· Demittens. ZáíFónak 9 dik tördele'két 
fzánt fzánde'kkal hofzfzasan leírtam, az chala- 
zó ige't Henricus Stephanus expanjis utrinqve 
alís magyarázza, az mi Vulgatánk, es Heyne 
demittens mellett állanak ; de mivel az Tol
mács Pindarusnak Sasát az ZáfFó galambjának 
ellene tefzi, hogy ez le bocsátja, az egyenek 
ki erefzti fzárnyait , úgy alkalmaztattam fordí
tásomat, hogy mind kettőnek eleget tegyek. azt 
azomba meg nem foghatom, hogy fzunnyadha- 
to tt, vagy elhatott az fás mértek vefzfzejének 
formájára terjefztvén fzárnyait.

Az II. Pithiai.

12. Fluvialis fedes Dianae az Gyöngyös 
mellett fzécsenben Vas Vármegyeben az DC- 
XXX. Olimp. 2 djkán Vízöntőnek 17. ízületéi 
kedves atyámfia . hatodik oskolábúl az Jézus 
társaságába föl vétetvén az Ifién Sz. Benedek- 
höz küldött . első,voltál, ki Sz. Mártonbul 
Becsben 1775· Sz. Agolton Doktor napján Dok
tori méltóságra jutottál, ki az Pozsonyi kon- 
kurfusban valamennyi Teologyiai tudományok- 
bul elsósegefen által futottál, ki Monoftorodon 
kívül az Győri Akademában Egyházi Törvényt 
tanítottál, ki Vas Vármegyei Búcsúi Vajda Sa
mu Tihanyi Apátur után Magyar munkáiddal 
édes Hazádat , fzerzet»det támogatod . mind 
ketten élő atyámfiai lévén halgatok.

46. Didici rem certam az Dulichiai Beg- 
lerbég ámbár az maga népében az tudományt 
nem igen kívánta; hallván , hogy régenten az 
K. írtak le az Könyveket, az ottai Ktul meg 
tudakozta, hány Könyveket írtak: egyet fe mu

tat-
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tatván, az Hegyirának I1Ö4 efztendejében mind 
í'zéilyel ízórta.

Az III. Pithiai.

lő. Omnium propulsator morborum vagy 
kedves Sopron Vármegyei kapuvári barátom! 
ne'zz föl klarzfzifikacióidra . Kaprinai vénkoráig 
zsebjében hordozta, és néhány címmel, pénzel 
ke'rkedékeny tanuló társainak fzájokat bé varta 
. iáfsák az muzfikában is fzépen nevelkedő gyer
mekeid , hogy Primus volt édes apjok . ha ßei- 
giumba' jártai volna oskolába , micsoda trium- 
fufsal késértettél volna az Fölséges Gubernátor 
eleibe ? melly pompával fogadtattál volna itt
hon az Magiftrátultul? ösmér mindazáital Bécs, 
Buda, Moson, Győr Vármegye : fő Városa 
Orvosának is válafztott . es magnus inter mag
nos : major leéndefz , ha Cornelius CelsufsaJ 
Magyar Orfzágot meg gazdagítod . mihelyeft 
Paracelsus fzabásu ízerekkel gyógyítottál, tüs
tént föl láboltam ; annyira bócsúlöm az régisé- 
ségeket . még egy Primufságod jut efzembé: 
Győrött első Doktor vagy, ka Magyar ruhában 
dil'zeskedel.

Az IV. Pithiainak Sommája.

Arceziláus Cirenai királynak tifzteletére ez 
hofzfzu éneket fzerezvén , és Cirenét Afriká
n a k  kartágo után fő Városát említvén, mint
egy Iítentül ihletött ez Újlaknak eredetére ra- 
gadtatik , Medeának jövendölését hozza elő, 
mellyet mondott egy Argorévéfznek, Eufemus- 
nak 94 . hozzá veti az magyarázatot, mint Del- 
fisben adatott Battusnak , hogy Újlakot Lihíá- 
b a  vigyen U H .  kezdi az Argorévéfzek mesé
dét 43 S. kolkisban az sárkány ölését^ az arany
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fyapju vifzfza nyerését fösti. 466. Jó intések
ei végzi. Ez fzokatlan hofzizu vers jobbá

ra mesébül á ll, melly ízépen r^á mutat Arce- 
zilásnak eredetére, és ide látlzik különösen cé
lozni Pindarus . több hofzizu verlek is voltak, 
kikben eleitül végig meséztek az poéták, úgy
mint íiezikorus . az 4 Ö7 dik Portul folyó inté
sek az Lantos éneknek tulajdonságéiul valamen
nyire távoznak : nem is menti elegendoképen 
egy tudós férfiú, noha elmésen , ez dalt illy 
módon , hogy Demofilusnak fzemélye Jázon- 
nal öfzve hasonlítafsék, és erre tartozzék az 
cgéfz éneknek veleje : ez Pzines okát meg cá
folja az egéfz versnek foglalatja, és Arcezilás- 
ra célozó tanácsa az Poétának : hasonló az I. 
és 2. Pithiai Dal az végbéli intésekre nézve . 
igy vélekedik Heyne . én azt tartom: az Ve
lencei Pindarusomnak ki adója igy Sommázza 
ez dalt: Arcezilást , az Cirenai királyt Cirena 
városárul, Tera fzigeti eleiről, hova jutának 
az ArgusrévéPzek , kiktül fzármazik Arcezilás, 
és Pithiai fzekeres gyözödelmérül dicséri . vég- 
tire Demofiluse'rt, ki az OrPzágbul valamelly 
zenebonáért ki üzettetött, könyörög, hogy e- 
löbbeni méltóságába viPzlza hivafsa . avval nem 
véfzodöm , ha Demofilus Iazon képében áll e, 
vagy nem. Heyne különösen az fententiákat 
támodta meg . kikrül azt venni éfzre , hogy 
nem ollyan minden lévre petreselymesek: ha
nem azOrfzági igazgatásnak reguláiba csapnak, 
miképen kölljön egy pártütött Örízágot le tsön- 
desíteni , mellynek főbb réfze az bűnösökkel 
való kegyelmes bánás : mivel Atlásnak hívja 
Demoíilult, alig ha nem első Miniítere volt Ar- 
cezilásnak: ha kisebb rendbeli záfzlós Ur lett 
volna , talán rövidebb verfsel is tudott volna 
néki Pindarus kegyelmet kucorálni: de egy el
ső fzemélynek nagyobb dió törés az kegyelem



fzörzés : innen már föl csapok az mesére: hofz- 
fzu üdvöfséges intések eleibe hofzfizu mesét ve. 
tett Pindarus, hogy az haragos királyt illy rend. 
kívül való hof/fzu versével mint egy hofzfzabb 
gorög ábécével csillapítsa, miilyent fenkinek 
fe csinált. Cicero Fám. 13. 15. Cézárnak Pre. 
ciliuít meíierséges levelében ajánlván úgy vég
zi : genere novo fűm litcrarum ad te usus, ut 
intellígeres non vulgarem efse commendatio
nem . hozzá járul ez nem közönséges vershez, 
hogy Pindarus egyedül ezt leg fzorgalmatosab. 
ban, és tisztábban fzerezte, kiben leg nagyobb 
hasonlatofság találtatik az Trokeus , és Dakti- 
lus mértékekben , az többi mind hasonlatlan 
egymáshoz.

Győzött 31 Pithiásban, meg egyez az 
dik Olimpiásnak 3 dik eíztendejével, Pindarus- 
nak 58 dik eiztendeje'ben. 1. Amicum. az.Lán- 
difi praefatus eftben olvasom , hogy Pindarus 
Arcezilas királynak attyafia, Cognatus, mint
ha maga vallani ezt Pithiai versében : de reá 
nem mutat, hol légyen ez vallás. Amicus nem 
tefz atyafit - az 5 dik Pithiainak lOi versébül 
igen távul való aiyafiságot lehet magyarázni , 
mintha mondanám, hogy én az Török Csáfzár- 
n >k attyafia vagyok, mert mi Magyarok * és 
Törökök Szcithiábul fzármozunk . halgatnak 
errül az régi tolmácsok, és későbbi tudósok . 
az királyi méltóságábul magát le bocsátó, és 
tudós emberekkel közlő barátságos kegyeimét 
Arcezilásnak értem , ki , valamint Hieró , és 
Teró királyok fzimonideft, Pindaruft tanácsaik
hoz ültették , Pindarusnak Conziliariufi tituluft 
vilululfal adott, az Conziliarius pedig ha nem 
barátja az Fejedelemnek, és vifzontag, mi jót 
várhat? moll is valamennyi Fejedelmek tarta
nak jn Re Literaria Conziliariusokat . lehetett 
Penziója is Pindarusnak mind ez háíöm király
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túl , mint volt Rázmán Dezsőnek 4 Fejedelmek- 
tül . ez az igazi barátság , e's fzáz ízáraz atya- 
fiságnál böcsülendobb . nem voltak pedig ol- 
lyan együgyüek az régi királyok , mint reájok 
fogják, qvando reges greges pasceb mt . ízinte 
ezen Iháfz , David király olly nagy tekintetet 
fzerzett magának még az fiai előtt is , hogy, ha 
juhnyirni kéfzültek , nem attyokat, hanem az 
király Urat hívták meg . midőn ezen volt iháfz 
kir ály Orfzágának ízegét lzugát föl Íratta , az 
kántorokrul , Natineusokrul meg nem felejtke
zett , Salamon fiát is az poézisra meg tanítatta 
az kántor konziliariusoktul. 2. Stare ha az 
Múzsa által az éneket érti , küldötte: ha ma
gát ; illett, hogy egy poéta álljon, ne ülljöa 
az király e lő tt, noha barátja volt Cum grano 
falis. 3. Cyrene Afrikának Líbiában az lzéleí- 
ségnek 52 , hoízízuságn3k ó'u dik darabjában 
fo városa. 7. Jovis aqvilis. Mingarellus után 
Heyne Dios aieton helyett ornichon , az fás 
helyett madarat akarna itten olvasni; újnak, 
fzokatlánnak tartják ez mondást : igen hamar 
meg feletkeztek az 1. Pithiainak 10 dik ver
sérül, hol femmit le jobbitgattak . ez két fa
sok adtak az költőknek alkalmatoífágot, hogy 
Iupiter kelet és nyugat felé röptette, kik Del- 
fisben vilzfza öízlze-érkeztek; nem tudom mit 
reptettek ki az Pleigrabeniak ; mert ok is fa- 
lujokat Világ közepének tartják. l6. Cum Sep
tima decima Battus tizenhetedik nemzetség Eu- 
femuítul: az közöttieket nem" találod egy kön
nyen meg. 17. Theraeum Thera fziget kréta 
dereka fölött az fzéle 36. hofzfza 43 dik da
rabjában . itten jövendölt Medea , midőn az 
Argórévéfzek már vifzfza jöttek. 19. Colchi az 
Fekete tengernek fzinte napkeleti csúcsán fek
vő tartomány. 25. Epaphi filia Iupiter és ló 
nemzék Epafuft 2. ez Libia leányát. 3 . ez fzül-
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te Belüft, 4 . Danauft, 5 ennek leánya Hiperm- 
nefztra Linceuftul ízülte 6 Abást , 7 ez nemzé 
Pretuít, 8 ez Akríziuft, 9 ez Danaét, io eb- 
bül Perzeus: I I  ki Elektriont, ez 12 Alkmenát 
nemzé . 13 Alkmenának fia Herkules. Schütz 
in Aeschyli Prom. Vinctum. 780. 26. radicem 
Cirene váróit, anya városát az Líbiai városok
nak. 28. Ammonis az fövenyes Iupiternek 
temploma Líbiában, hová Nagy Sándor is uta
zott ke'söbben. 42. Qvartdo ugyan kísértsd 
meg magadat ez harmad fél fórnak fordításá
ban , és mondd meg, hányfzor gyujtafz pipá
ra. 46 . Deserta Afrikának pufztáin az Miner
váiul neveztetett Tritónis tó torkolatjáig, melly 
vagyon Meninx fziget alatt az 32 fzéle : 28 
hofzfza darabjában. 48. Meis Medeának tanác- 
sábul. 78. Taenarum mi nékünk Európaiak
nak Matapan , Peloponnesusnak déli hatá
rán. 8Ö. Summoventur. ha Eufemus Tenarus 
hazájába vitte volna az göröngyöt, és az föld
re hányta volna , negyed nemzetségibe bé tel
jesedett volna rajta az· jövendölés, mikor Her
kulesnek maradéka Peloponnesusba indult : de 
mivel az tengerben esett az göröngy, tizenhe
tedik nemzetséggel fog tellyesedni Battusban . 
az Danausokat , azaz Akivusokat az Doriaiak 
az Heraklidáknak vezérlése alatt helyeikbül el 
űzték. 99. Nilus poétái mód Egyiptom fzom- 
fzéd orfzág Libia helyett. 104. Polimneflusnak 
fia Battus. 115. Octava 1 Battus 40 efzten- 
deig uralkodott. 2 Arcezilaus l 6ig. 3 Battus Eu- 
dernon: 4  ArGezilaus chalepos, eröfzakos : ke
ményen uralkodott , Laarkus , vagy Aliarkus 
öccsétül meg öletett ‘5 Battus, Sánta volt. 6 
Arcezilaus. 7 Battus; 8 dik az IV dik Arcezi
laus , kiről az fzó moftan. 120. Kezdetik az 
arany gyapjas mefe. 125. Adamante gyémánt, 
mint az deákoknál az Vas poétái mód : azaz

Q 3 igen



igen érös. Peliás poronyó fzegekkel verette t i  
hajót, hogy mindnyájan el vefzfzenek .. de az 
hajó csináló Argó fzót nem fogadott, kitül az 
hajó vette nevét. 127. Aeolidis Eoluítui fzár- 
mazott lázon. 135. Unum calceum midőn lá
zon az sárt gázlotta, egyik csizmája benn ma
radt . katonai vitézségnek állitván csak fél 
csizmásán állott Peliás előtt. 137. Jolkus Mag- 
neziai vár, Iazon hazája az Pelius hegy alatt. 
140. Gemino mintha fele Magyar, fele Nemet 
ruhában öltöznél. 164. Nunqvid ez Apollo é l 
mert bizony nem Mars, fern Otus, Epialtes Óriás, 
feni az az Nagy Ticius Óriás, kik el vefztek . 
tigy dicsérték ez jövevényt az Peliásnak vitézei. 
IÓ5 . Ut in pojfibili féltik lázont, ne talán Pe- 
liástul meg ölettefsék , mint amazok. is i. 
Chirónak annya kariklo, felesége Filira. IS9. 
Patris Iázonnak apja Ezon. 211 . Iázonnak 
előbbi neve Dolomedes: 220 . Egonnak öccsei 
Amitaon , Feres. 222. Hipería kút Fera Vá
rosában Peloponezusnak, itt vagyon Mefene is. 
224. Adnietus Feresnek, Melampus Amitaon- 
nak fiai. 242'. Tyrus Peliás Tiro Nimfának 
Neptunuftül fia. 246. Petraei nagy bötüvel . 
Tefsaliai hely, kiben Neptunusi ünneplő játé
kok tartatának. 24p. Afperum az igaznak e- 
leíbe tefzik az nyereséget ravafzúl, és jöven
dő fzerencsétlertségbe fietnek. 253. Mater Eo- 
lusnak egyik felesége Enarea , másik Ciane . 
az elsöbül ízületének kreteus , falmoneus. 2. 
kreteus falmoneus becsének Tiro leányával 
nemzetté Ezont , 3. Ezon lázont. 254. Auda
cis menydörgéfsel majmozta falmoneus Iüpitert, 
kinek tüzes gyántájátúl el égett. 258. Parcae 
kalypto itt téfzen tollo , extinqvo aido reveren
tia , pietas in Cognatos azaz .* az iíten nem 
hézheti, ha kölcsönös gyülölséggel az attya- 
fiui fzeretet el töröltetik. 27o. Sceptrum Istáp

által
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által hatalmat, thronus Szék által igazságot ért. 
284. Phrixus koikisban meg ölettetett, teme- 
tetlen maradt, hogy annál bátrabban bírná £é- 
tas az aranykoft: vagyhaFrixus meg nem ölet- 
tetett, animam azaz , Szabadságba helyheztefse, 
288. Moftohája Frixusnak Demotika. 291. E x
plorari ha mit tudhatnék, kölljön é ez álom
nak helyt adnom. 294 . Monarchiam az egéfz 
birodalmat, regnare az királyi méltóságot tefzi. 
298. Genethlios az 8 Olimp. 20 ban tefzi, hogy 
Iupiter fzületésteknek gondját vifelte : itten * 
hogy az Eolidák Iupitertül fzármoznak. 307. 
Neptunus fiai Eufemus, Battusmk 17 dik apja 
és Periklimenus. 320. Pangaeus Tráciai hegy, 
Macedónia felé. 346: lóvém Iupitert, tengert; 
fzelet, vizhátát, éjjet, napot, vifzfza jövetelt hiv 
Segítségül. 3Ó1. Axenus Herkules hívta ofztán 
Euxenusnak . hol előbb az vendégeket megöl
ték , meg ölvén ezeknek hóhérait Herkules. 
372. Vivae mefzlzirül úgy látfzatának , mintha 
mozognának : ált il menvén meg döglöttek, az
az Semmit fe gondoltak vélek az Iázoníták. 379 . 
Miscuerunt Vagy meg verekedtek, vagy ka
tonai fórban öfzize állván ki Szállottak. 381. 
Torqvillam mind metaphorice értsed . két ifiakr 
nak , lázon és Medeának Semmi babónaság nem 
köllött. 412. iSic azért Szántott előbb Eetás, 
hogy lázont elijefzfze. 428. Solis Eetás az 
Napnak fia. 441. Viam brevem azt fogta egy 
valaki Pindarusra , hogy az fok fentenciákat 
hordta öfzve, mert ki fogyott az meséjéből'. 
ki parancsolt Pindamffal , hogy tizenhármos 
éneket csináljon ? -nem tudta volna ez Lemniai 
dolgot még annyira nyújtani ? rövid útját több- 
fzör vette elő. 44Ó. Peliaecidam Medea Pe- 
liást arra vitte , hogy meg ifijtja , ha magát 
föl daraboltatván meg főzeti , mit előbb egy 
vén kosban meg mutatott . az könnyen hivő
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Peliáft igy meg ölte. 449 . Viricidarum miért 
ölték meg az Lemnuíi afzfzonyok férjeiket, Na
talis Com. 4 . 13. és 6. 7. magyarázza. 461. 
Vejlis az Lemnuíl bajban nyertesek kaptak ko- 
fzoru helyett ruhát , p. 0 . bundát, sárga csiz
mát. 455. Ibi ugyan fzép éredetre vifzi föl 
Arcezilást! de mivel Eufemus Neptunuítul (az
az fzinte ollyan formán) fzácmazott , böcsület- 
nek tartotta. 457. Lacedaemoniorum midőn az 
Leinnuíiaktul ízületeit gyermekek Lacedemon- 
ban apjaikhoz indultak. 459 . Callifia az fönn 
említett Tera fziget, kinek első neve kallifie 
azaz ; leg fzebb, volt. 4Ó7. Oedipi tnoft ezekre, 
miket mondok, olly mese találó légy, miilyen 
volt Edipus : mert egyenesen az fzádba nem 
illik rágnom, és általlyában az igazságot, böl- 
csese'get nem örömöst hallgatjátok . mese által 
példáz : ne bánnjál keményen az fzabadságok- 
hoz ragafzkodó Cirenaiakkai , és ne vélljed, 
hogy az el nyomattatott emberek békével hor
dozzák igájokat . ha le beretválod is nyakai
kat , leTznek még is ereji , hogy magokat vé
delmezzék : valamint az tölgyfát akar hogyan 
nyeffed, csak meg mutatja, hogy tölgy minden 
ágában is. 479 . Deseruit maga Arcezilás is el 
hagyta Cirenát , Számos fzigetbe fzaladott, uj 
hadat fogadván vifzfza ment: de Apollo is azt 
felelte, hogy gyöngén bánnjék az pártosokkal. 
481. Paean Apollo is kedvez iíteni tanácsával. 
485. Imbecillioribus micsoda háborút! támaíztot- 
tottak az izolgák is, hogy bellum fervilenek hi- 
vattatott az krónikában. 483 . Homerus Iliad. 
15. 207. Jó az is , ha az követ az hafznoft tud
ja . Heyne fzépíti: az alkalmas követ minden 
parancsolatnak leg jobb kimenetet fzerez : m. 
m. hogy az parancsolatok , reánk bízott dolgok 
fzerencsésen végezodjenek, majd csak nem a- 
ron fordul meg; k i, és miilyen ember légyen

az,
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az , ki ezeket forgatja. Én pedig néked bará
tod , vendeged, Conziliariufod vagyok . itt én 
csudálom Pindarusnak igaz, és bátor fzívét . 
tudjuk , melly csiklándós dolog légyen illyen 
fzemélyek mellett esedezni , ne talán az ese
dező Cimborás társának látfzafsék lenni az meg 
esöttnek, avagy leg alább helybe hagyni, fzé* 
píteni, menteni dolgát, és így az királyibarátság' 
bul, kegyelembül, penzióbu! ki esni. 496 . Au-

fetur Az versnek is nagyobb tekintete vagyon, 
a végbe vifzi, mit reá bíztak. 600. Depio- 

phili az 4Ö7 vérstül fogván Mingarellus mond, 
hogy nincsen még Demoíilusrul az fzó , hol az 
tölgyrül kezdetött az Inflantia . holott az régi 
tolmács már említi Demofiluít, és mondja, hogy 
epikrateßeros az fzámkivetettek közfii Demofi- 
lus, az az: leg erősebb, hatalmasabb volt, a- 
zon ágok közül, mellyeket le vágott Arcezilás 
. innen fölső véleményemben meg állok, hogy 
ö volt az Miniftrifsimus. 601. Iuvenis Heyne 
Damofiluíl ifiúnak ítéli ; nem bánom . hifzen 
Pitt is ifiúkorában fogott az Miniíteriumhoz : 
azt álítom , hogy minden emberhez tudta magát 
udvari mód alkalmaztatni. 616. Ille Atlas: el
ső magyarázatja oda megy: vefzódik Damofilus 
az fzátnkivetésnek nyomorúságával, és mint egy 
reá vettetött terh alatt nyög mint egy Atlás , 
ki az vállára vetött eget nehezen bírja . ide tar
tozik , hogy az Iupitertül meg gyözettetött Ti
tánok , Óriások közül az egyik Atlás volt . de 
Pindarusnál egy fzóbul többet is lehet érteni, 
tudniillik oldalvást igen dicséri Demofiluít, hogy 
az ö efzén, tehetségen fordult az egéfz Orfzág 
dolga: Sött ha Atlas el bírta az menyorfzágot, 
tehát erősebb volt az menyégnél, úgy Demofi- 
lusnak több efze volt, mint Arcezilásnak, és ê - 
géfz Orfi á̂gnak . illyen fennyen fzollások nem 
illenek Pindarushoz ? avagy igy is alacsonyan
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máfzkál ? 6 i 8. Salvit Titanas Lásd Valerias 
Flakkusnak 4. <58. 8 l. <5. 155. 177 dik verfig. 
620. Mutationes mindjárt meg látod az ve'gén. 
653. Thebis az fzámkivetett Demofílus Afriká- 
bul Európába ment , es Pindarushoz fzállott 
Tebában, mint Arcezilásnak barátjához , ha 
nem Attyafiához : illyen jó-akarókat fzokás ke
resni : ez is Pindarusnak nagy böcsülete're vá
lik , hogy egy első Miniíter hozzá fzállott, fo
lyamodott . keTzült ekkor az 6 dik következő 
PithiaiDai: bezegha vifzfza fogadod Demofiluft 
Arcezilás , majd előre meg vifzi hire't elekem
nek, mellyet fzámodra fzereztem ; látta , ol- 
vafta, dicsérte fzép verfemet, te még inkább 
fogfz rajta örülni . mivel Cicerónak tolmácsai az 
Verres ellen folyó vádos befze'deknek végén föl 
jegyzették az fententiát, én is föl tefzem, az 
mit arányozhatok. Demofilusnak vifzfza hivata
lát tföl nem találtam : Arcefilásrul folytatom, 
mit az 116 dik Sornál Octava kezdettem . u- 
gyan ezen nyolcadik Arcezilás király az Cire- 
iiaiaktul meg ölettetett . Battus ennek fia az 
Orfzágot'el iparkodott foglalni, de az Cirenaik- 
tul vifzfza verettetött, az Hefperiai fzigetekbe 
bujdosott , és ottan békében meg holt . Vége 
lön az Battufi birodalomnak az 87 dik Olim- 
piásnak első efztendejében . Valefius in Dio
dori Siculi Fragmentorum libri 8. cap. I S .  Com
mentariorum pag. 304. Tomo 4. Bipontinae . 
mivel az 6 következő Pithiai dalnak 146 dik 
verséből ifíunak látfzik Arcezilás, és győződéi* 
me az 79 dikOlimpiásnak 3 dikán történt, ed
dig mint egy hantnic efztendők folytának: és 
ha Pind3rusnák életét leg tovább nyújtjuk, é- 
pen az efztendoben holt meg, mikor Arcezilás 
meg ölettetett, és az Battufi háznak birodalma 
meg fzünt « mólt értheted in tempore autem 
mutationes fiunt ab imbecillioribusbu!, mit a*

kart
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kart Pindarus akár jövendölni, akár egyenesen 
tálalni Arcezilásnak, ha Apollo tanácsát, azaz 
Pindarus fzavát (mert Apollo parancsol, nem 
tanácsol) el nem fogadja.

Fö Tifztöletü Apátur Kegyes Barátom !

Első , Második Olimpiai dalomat mind 
Négyetöknek fényes Úri vacsorátok fölött ajánl
ván nyájas komorsággal egy hibámat ki tetté
tek, hogy az titulusbul az leg fzebb Barát ne
vet el hagytam , és pennaváliít parancsolván 
tulajdon kezetekkel az Jól tévő helyett Barátot 
akartatok írni . boldog az az poéta, kinek ii~ 
lyen hibát tefznekki . mindazáltál mélységes ö- 
römömben el nem buktam, hanem minden ke- 
gyefséggel tellyes hozzám való hajlandóságto- 
kat úgy fogadtam, hogy Hieró, és Teró jó tété* 
me'nyes Szicíliai királyokban az Jótéteményei
teket vallhafsarn ; Arcezilás Afrikai barátságos 
királyban aranyos Barátságikat nagy tifztölet- 
tel magafztalhafsam . hodie oportet me apud 
Viros Amicos ftare nem miht Pilades Qrefztes- 
né l; mind ketten királyi Hercegek voltak: Sem 
mint Dámon Pithiásnál; kik, minekutánna Szá
múd Polikrates duzsra neheztelő Pithagorás ha
záját oda hagyta; bús meíterektíil, nem tudom, 
miilyen barátságot tanultak : hanem mint Dá* 
vid Jonatásnál, ki hol rövid, hol hofzfzu nó
tákat pöngetett hárfáján Saul király, és Jona* 
tás Herceg előtt . kinek noha fzivfzerénti ba
rátságát ajánlotta, és mutatta Jonatás; még is 
királyi Hercegségérül foha Dávid meg nem felejt- 
kezött, és nagy tifztölettel az barátságos ha
sonlóságot igen okos ferpenyöbe fontolván Ötét 
mind holtig nagyobbra böcsülötte . Fogadjad el 
tehát FŐ Tifztöletü Barátom ez nagy Méltósá
godhoz fzabott leg nagyobb versemet , kiben

látni
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látni való, hogy az arany gyapjas Vitézek ti
tán fzeded vélem együtt az Magyar Nyelvnek 
arany gyapotját roppant Dikcionáriumodban 
mellyet egy Wefzprémi Barátod látván az M. 
Hir-Mondóban 179,1 Rák havának 7 dikén 80,5
6 . levélen az Toldalék G. 99 . Árkuson az e- 
géfz Orfzágnak ki hirdetőit , hogy ót kötet
ben fzándékozol az világra bocsátani: ha Paí- 
seratius, és dela Cerda barátságosan , és fze- 
rencsésen dolgoztak Parisban az több nyelvű 
Kalepinusnak ki adásán , talán tölünk is ízár- 
mazik illy régiül óhajtott fzótár édes Hazánk
ban . ennek könnyebbítésére amicorum com
munia omnia, ,de itt különösen az templom 
fzabásu könyvtárod, kinek el hordozására , ki 
fzámlálja meg ? hány Atlások volnának elégsé
gesek : Sött egyedül Adásaidnak el bírására az 
régi Atlaft más Herkules Atlas fegítse, hogy 
csak hely ebül is ki mozdíthafsák . melly Bará
tságos Demofilüs légy öregeknek, ifjaknak igaz
gatásában , vallást téfznek mindnyáján, hogy 
édes Alt jók, nem Elöljárójok vagy, fzent Ig- 
nácodnak Inftitutum’ábul vévén az felebaráti fze- 
retettel égő kormányózást, kirül bölcs Fejedel
mek igazán azt állították hogy nem csak egy 
ízérzetnek , hanem Világ Birodalmainak kor
mányára tökélletes . Fogadjad kedvefen Ovi
dius I. 15. Alagyáját, mellyet az DCXXX. O- 
limpiásnak 4 dik Efztendei Sopron Vármegyé
ben Kapuvári Nemes Születésed , és egyfzers- 
mind Neved Napjára fordítottam; úgy is igen 
közelítefz Ovidiusnak fzületése napjához:

Mit vádolfz here napjaimért mord, s húnyor irigység,
S csak bulya verseimet rost leleménybe tudod? 

Méglen erős talpam, nagy atyáink nyomdokit, igyízólfz, 
Nem nyomozom: nyelljem tábori munka porát.

Hogy
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Hogy fzaporás törvényt nem folytatok: hogy nem akarná 
Hálátlan pörösök dolgait űzni fzavam.

Hiú dolog álom után. magam olly örök hírre tefzek fzert, 
Engem hogy énekölcnd minden orökbd világ.

Méonides fönn lclz , még Ida leénd Tenedufsal, 
Méglen habod fzimois tenger ölében omol.

Élni fog Héziodus, még fzólo muftal Öregbül:
Meg horgas farló bOv aratásba.forogj

Kallimakuft az egéfz kerek égnek alatta dicsérjük;
Bár leleménye kicsiny: fzép tudománya velős.

Nem, íoha fém léízen Szofokles vefzedelme farudnak. 
Az ragyogó Nap, s Hold társod Aráte, ragyogfz.

Még rima fzolga, kemény atya, mély bordélyba kerítő 
Élni fog, és nyájas lyánka; Menandor is él.

Akci ízabad fzájaddal, s mefterségtelen Enni
Hírnevedet loha fém rágja meg hofzfzas üdő.

Varrót, az leg előbbi hajót melly fzázadok ejtnék 
Rusnya feledtében, s lázon aranyka ko$át?

Verseid oh magas elméj'u Lukréti vefzendók:
Az mikor ez földünk végnapi tüzbe lobog.

Títire, földi műves, Énéas fegyvere könyv léfzfz; 
Győzte világunknak még feje Róma lefzen,

Méglen ivét, tüzeit vifzi fegyyeéx módra kupído,
Csinos verseidet fzBmre Tibulle fogom.

ösmeretes Gallus napkölte, lenyugta világon,
Ösmeretes véled Galle Likóri lefzen.

Nagy Laci Léta, Mezengy, Szakadárodat Hajnali csillag 
Költivel olvaísák .Férfi, Magyarka Leány.

Nofzfza! mivel tűzkő, mivel az „túró eke vas fog 
Vásnak üdő jártán, verset halál fe kafzál.

Félre király versnek, füled diadalma királynak :
Boldog arany fövenyes partja Dunának eredj.

Hivságon bámullj köznép . poharamban Apollo 
Káfztali l$tfőbül jól teli töltse vizét.

Vakfzömömet kofzoruzza nebántsdér mirtufos ágbog:
S fzorgalmas fzerető kézbe gyakorta vegyen-

. . · :v ' Mord
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Mord az irigy éltünkben : halálnak utánna le dűglik,
Az mikor érdemekép védetik hírbe kiki.

Élni tehát fogok én is, ha tűz dögi testűmet ejti 
Hammuba; nagy réfzera fönn] marad éltem után.

8620,

Az V. Pithiainak Sommája.

Az Pithiai Szekeres gyozödelembül ma
gasztalja Arcezilás királynak boldogságát, e's 
javalja , hogy érette méltó háladáísal légyen 
az Iftenekhöz , karrótus kocsishoz 70 . ne vár
jon mindazáltal Örökös , és valóságos fzerenc- 
sét (meg bomlott ekkor az Orfzág pártütéstül) 
biztatja, hogy Apollónak kegyeiméiül az Bat- 
tuíi fzerencse későbben meg tér 85. Apollónak 
jövendölésére lépik , melly fzerént az Herak- 
lidák , és Tebábul fzármazó Egyidák Pelopo- 
nesusba költöztek , · kik T erat, és Cirenét el 
foglalták 107 . ofztán Battuft, maradékát, Ar- 
cezilást dicséri 15S. érette nagyot foháfzkodik, 
Heyne - az Velencei ki adó igy Sommázza . 
mivel az 4  Dalban keveset dicsérte Arcezílást, 
és inkább Demofilusért könyörgött ; Írja ez 
D a lt, és különösen dicséri gazdagságát, az 
pártüte'snek csillapítását , Gyözödelmét, kar
rótus Lováfz Meíterét, iften kegyelmét, Eleit, 
ifiuságát, tudományos foglaiatofságait.

11. Caftoris az Ikerek pártfogót az Via. 
daloknak , és Arcezilásnak nonnyai, iftenei, 
mert az Elei Lacedemonbul, hol fzüleitek kalz- 
tor , és Pollux , Terába , Cirenába fzakadtak.
12. Hibernum az pártütés közben győzött Pi- 
thiát. 22 .Oculus az fzemfényt leg jelesebb 
dologért vefzfzük. 5 1 . Hortum bem halom , 
vagy kert, hanem fzép vers. 3 4 . Carrhotus 
és Eufemus voltak udvari tisztjei, kire ez , ki
re az volt bízva . de mivel karrótusnak húga

fele-
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felesége volt Arcezilásnak , könnyű volt néki 
Supra Socios dicsértetni. 35. Epimethei mind 
figurásán értsed , valamint Lucianusban 2 in 
Prometheo épen az végen : mutare Coníiiium 
Epimethei , non Promethei eft. Az az Prome- 
tens okos, előre látó, hpimeteus kárán tanúló 
ember. Epimetéusnak leánya Metamelia , az 
penitentia , banat , és ezhez hasonló , úgymint 
Projazis , ürügy , fzines ok , mentegetés , mi
ért valamire nem juthattál . m. m. nem nyert 
neked, ó király, az Pithiai Viadalban fzó fia 
befzédet , hazugságot , mentségeket nem hor-. 
dott elejbéd, hogy az lovak patkóikat el hány
ták , azért nem győzhetett , hanem diadalt, 
Gyözödelmet hozott egy Ízóval, mint Prome- 
teus. 52. Trabs az egéfz fzekeret föl akalz- 
totta az gyözó az gerendára , kit hajdan az 
krétai vitéz nyilasok Delfisben állítottak Cip- 
rusfábúl. 58. Benefactori karrótus sógora ta
nította Arcezilást kocsiskodni, katonáskodni , 
győzni. 59. Alexibiusnak fia karrótus. 77- 
Leones et volt leg nehezebb réfze fordításom
nak, midőn Pindarushoz ültem olly formán, 
mintha az Pentateukuft minden Segítség nélkül 
akarnád magyarázni . moft az tolmácsok igy 
meséznek: Battusnak adott Apolló bűbájos vér
ieket, kiket el höbögvén (höbögo volt, unde 
Battologia) Battus el ízaladnak Libiábul az 0 - 
rofzlánok , hogy cirenét építhefse , ezen ver
sek azon transmarina lingva tengeren túl való 
nyelv, mellyet Delfisbül az középtengeren ál
tal vitt Afrikába Battus: vagy hogy el Szalad
tak az Orolzlánok nem Battusnak fzava elöl 
hanem az fok nép elöl, kinek is tengerelvi nyel
ve volt . noha ezeket Arifztarkus mondja: de 
T . T . Rájnis jobban magyarázta: bizonyos az, 
hogy itt az pártütésrül példáz Pindarus az 12 
Versben tranqyillam illujlrat domum igen fo-

vá-
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Ványon dicséri Arcezilást az zenebonának csőn- 
desítésével . itt akar hofzfzasabban fzólani . 
mivel Demofilus , és több pártütöttek barátjai 
voltak Pindarusnak , fziveiket nem akarta föl 
háborgatni Λ ha az pártütést ez moftani üdö 
fzerént rajzolná . me ÍV íze föl megy az nyolca
dik első törzsökre , Battusra . az orofzlánok 
az pártütöttek ; az tengerelvi nyelv azon kül
ső orlzági nép , mellyet fegitségül hozván el 
fzélefztette az zenebonásokat . az 4 dik Dal 
479 versben föl jegyzettem, hogy maga Arce- 
zilás is fzámosba fzaladott, fogadott fegyveres 
néppel vifzfza ment . ha ez helyen nem be- 
fzél Pindarus az kuruc háborúnak végirül, má
sutt föl nem találod , holott innen nagy dicsé
retet akar reá ruházni · tudjuk , hogy az Ce- 
reti , és Feletieket más nemzetségbül ízokják 
fogadni . csak Angliába lehet valamennyi far
kasokat meg ölni , mert fziget, másunnan be 
nem jöhetnek : Egéfz Afrikábul lehetetlen az 
orofzlánokat ki pufztitani , innen Ariítarkus- 
nak bötü fzerinti tolmácsulása meg nem állhat. 
86. morborum másodfzor említi az orvosi tu
dományt, az 4 dik dalnak 4S0 medicus oppor- 
tunifsimus nagy gyógyítás köll az polgári bom
lott nyavalyák ellen; de bötü fzerint is érthet
ni, hogy Arcezilás orvofi tudományt is vallott az 
régi királyoknak fzokásaként, hogyegyet meg 
tanultak, ok tudják, miért. 101. Aegeidae mei 
majores illik hozzám Tebai poétához azon dic
sőséget említenem, melly az fpartaiakrul hoz
zánk is tartozik . midőn az Heraklidák , Egyi- 
mius maradéka Peloponezusba költöztek , az 
Egyidai céhhez tartoztak az Tebaiakkal együtt 
. ezek terjefztették el karnai Apollónak áldo
zatiét Lakomában, ezeknek maradéka ment 
Torában , ofztán Cirenában . távul váló atya
fiak voltak tehát az Tebai, fpartai,. Cirenai
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népek. Iupiter és Európa fiátul karnus , hires 
Józsolótul neveztetett Apollo kam-inak . ki
lenc napi ünnepek voltak . Barnes ad Euripi- 
dis Alceítis v. 4 6 0 . 108 . Antenoridae az kar-
nai áldozatnak utánna veti az Anténori áldoza
tot, mikor Ilonával Trojábul vifzfza cammag- 
tak , Líbiához értek, egy halmot el foglaltak, 
az Cirenaiak mint nagy Vitézeket imádták . Ci- 
réna táján volt az Antenoridák berke, hová Bat
tus kövei rakatott utat csináltatott. Cire kút 
mellett tartatott az karnai viadal. 117 . Ariflo- 
teles Battus egy név. 1 24 . Scyrota azaz kö
vei, kö röggel rakatott ut. 130. Ceteri Battus 
feküfzik ez útnak végén az tőle építetett kar
nai Templomban, az többi királyok az királyi 
palotájok előtt nyugofznak. 1 36 . Audiunt im- 
itt amott tanítja az lélek halhatatlanságát. 162 . 
Inter Mufas talán fundált Arcezilás Cirenában 
egy Univerfitást . későbben az 93 dik Olim- 
piásban Cirénai Arífztippuíiul vette az Cirén i 
Filozófia nevezetét , innen tündöklőnek Anti
pater 98. Annicms 10Q. Teodórus 121. Ki Li- 
zimakus duzsnak , midőn halállal fenyegetné, 
azt feleié : ugyan derék emberré lettél, hogy 
egy kőrösféregnek erejével birfz . kin inkább 
föl fújván magát Lizimakus Akaíztófára. hu col- 
tatta : ekkor mondá ez hires utolsó fzavat: feli
jének ugyan ettiíl az te aranyláncosaid : mi 
nein én gondom ; az földnek alatta é , vagy 
fölötte rothadjak : Hegyezias 130 . Lacides 134 . 
Karneades az 152 dik Olimpiásban . az jeles 
férfiak akármelly pufztaságon teremnek. 162. 
Ne -profliget ismét valamit jövendöl, mi 30 
efztendő után bé telt. 166. Olympiabul nyert 
é kofzorut, az tolmácsok nem igen törik fe
jeiket.
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Tekintetes Ur , Nagyságos Afzfzony, eV Ki* 
Afzfzony , Kegyes Barátaim!

• > í

Mint Barátság fzerzőt hozza elő Pindarus 
uj, és leg fzebb köntösében az fzéllyel terje- 
dett gazdagságot . mire is volna egyébre való 
Pozson Vármegye ízeién Becs Orfzágban fekvő 
Farkasfalvai, vagyis ösméretesebb, mint az 
j 6 8 1 . 11 Artikulus nevezi Wolfsthali Májoratus- 
tok, Győr Vármegyében Szabadhegyi, Nyuii, 
Töltéstavi Jófzágatok ? Egyeidai, Spártai Ne
mes Atyafiságtokat terjefztik Loneuxi Fortemps 
Karoly , és Henrik Józsefek , Borbályák ; Frid« 
bergi Ebelek, Fockiak, Iáklinok, Harsányiak, 
Nagyságos Walterskirkheni Örökösök ; mind
nyáján Bécs, Morva Orfzágokban, Pozson Vár- 
mégyében is több ingatlan Jól'zagaiktul FŐ Te
kintetesek , Rueppok , Wranovichok, jobbára 
Fovebb Papi , Világi Méltóságokban Til'ztvi- 
felok . Iáklin néhai Moson Vármegyei Vice 
Ifpán Urnák, az után Nagy Szombati Diltrik- 
tualis Tabla Birájának Cimmereit kiki láthatja 
függeni az Orofzvári Szentegyhazban . de az 
haec et’ illa tribuens Felicitas ismét különösen 
Reád hatott Nagyságos Afzlzonyom , holott E- 
zeres Kapitány Nagyságos Wilhelmus Urad A- 
tyád leg fzebb üdéjében éltéiül meg fofztatott. 
Te pedig Drága fzülötje az Notterdámi leg Ne
mesebb Nevelésed után hasonló Spártai fzivvel, 
és Amázoni mellyel halhatatlan halálárul álmél- 
hodtál Drága Józséf litván Urad Bátyáddal, ki az 
Bécsi Therezianomban végezvén tanulásait Bu
dai , Erdélyi S/ebeni Tifztvifelése után az Csá- 
fzári Királyi Fölséges Tömös Vári Fegyver Tár
noki Fő Hivatalnál Referendarius, és Kancellá
riai Direktor. Illy fzép Atyafisagos Barátsag- 
tok határt Magyar Orfzágban nem talált; egé- 
fzen Romába röpült , Cardinalis Kolumnának

ízi-
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ízivébe fzivárkozott : ki elfelejthetetlen jeléül 
vifzontagi Barátságának Xaverius Sz. Ferencnek 
viafzbul remek munkával öntetött fejével Tite
ket meg ajándékozott, kit moítan Fő Tifztö- 
letil ember fzeretö Kafztor Bátyátok , és Sógor 
Uratoknál látván tifztölök . lehetetlen nékem 
Ötét az Ötét fzereto Polluxaitul Írásomban, em
lékezetemben el fzakafztanom. Te pedig GyŐ- 
ngy Virág ízál kis Aízízonykám ! úgy é , nem 
mondotta még meg leg kedvesebb Urad Atyád 
Becs Orfzágbnl Read fzállott cs.ak kamatos négy 
ezernyi örökségedet ? de nem is köll mindent 
tudnod . mulalsad azomban magadat hatvan 
aranyos klavikordiomoddal, mellyen el játszód
tam Véled Mozártnak Variációit az kemény 
Gbül a qvatres mains négy kézzel; csak nem 
hibáztam, úgy el ragadtattam villám ujjacskái- 
don . távul létemben játfzodozom barátságosan 
Hármatokkal több Versel : Martialis I. 22. 
Ovenus I. 4 , S. Thomas Ceva Silvarum 7. az 
Tied leg hoízfzabb, mert kisdedek hpfzfzu me
séket ízerettek :

Porzena, és Mucius Szcevola.

Az mikor ölne királyt el hibázván jobb keze tifztjén, 
Bünivel hogy vefzfzen , bé veti tűzbe kezét:

De kegyes ellenség kegyetlen töttére fe nézhet,
El vitetik tüzbül jobb keze, s mennjen haza.

Mit Balogh az tűzzel nem gondolván tud eméfztni, 
Porzena bámulván nézni fe tudja kezét.

Meg csabtott jobbjának hire röpösött magasabbra. 
Hogyha talált volna, volna valóba kisebb.

Az Nagyságos Afzfzonyhoz.

Ha igazak böcsösebb mondásai Pithagorásnak:
Festődet el fogták Ji'tno, Minerva, Venus.

R 2 Ugyan
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Ugyan Azhoz.

Mint súgár Napban , Nap egekben Iátfzatik, Erkölts 
• Úgy lakozik Amazon képeden, ajakodon.

Látogató jöjjön, fzeretolen akárki menénd el ,
Ezt vagy az Erkölcsöd,· vagy ragadozza kegyed.

Egérmacskamese.

Hol volt hol nem volt egereknek egy hajdani céhek 
Félbe rogyott ház héjnak alatta . kemény álomkor 
Attjai honnyokbul jöttek, s penifzes ládákbul 
Mindnyájan fzúötte fzökrénybe lakók, valamennyen, 
Kik fűzfa polcon , fzugolyáiban az kocsisoknak, 
Zséterbcn, fazekakba bujók, kik ökör, bika bort, zsírt, 
H ájt, vajat, és bájos fatukat, kalamázf, tejet efznck, 
És kiket harcra pelyék éjjel csalogatnak, ehökben 
Gyomroznak kiket, oh boldogtalan étek! írások, 
Doktori vers. újság, fzületés , vagy névnapi ének,
Két Szeretők lev e li, nyomorult rendbéli poéták.
Ülnek minnyájan fzáz voksaikat fontolván 
Leg fulyosabh ügyrül . az öreg potrohós Fejödelmök 
Ült az céhnek hegyén, kiPalátót, Marziliusnak 
Könyvét rágta egéfz éjjel már annakclbtte.
Az céhnek közepén igy fzólott: rajta legyünk moll 
Nagyságos nagy Atyák, és gyomrosan el végezzük , 
Meggyünk ördögnél gonofzabb macskákkal . akárki 
Tudja mikép üldöz nemzetségünk vefzedelme,
Nincs fehol is bátor nyugtunk repedés, hasadás nincs, 
Nincs levegői te tő , nincs fa l, nincs b o lt, fe gerenda,  
Hol pokol ellenség körömével meg ne jelennjék:
Mert neki által ható minden kapu, hagytanak útat 
Hol fzegee, hol karikás Ükön, arra megy az gonofz orzva, 
Iár föl alá éjjel nappal valamennyi fzobákon.
Harcokat, öldöklést mire mondnék, öldököjésnél 
Türhetetlenb csúfságokat ? hogyha kerítbete latrunk 
Éles körme közé, keserű, és hefzfzas halállal

Gyil-
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Gyilkol bennünket, forogat levegőben, hanyattá·
Hány , fzaladást enged, fzaladóknak'utánna fut ismét. 
Végtire félbe döglött pihegóket fzájba ragadván 
Morog az akafztófára való, fitogat diadalmat.
Üldözetlen marad ennyi halál, fegyvertelenek m ü,
És picinyek lévén . vefztét héjában óhajtjuk 
Az gonofz ördöngnek: furkós botot hafztalan hívunk 
Éltire , vngy zsákot: hivság az erőtelen hargunk. 
Nofzfza tehát helye van egyedül ravafz éfznek, ez átkot 
Furcsa ravafzsággal kergefsíik . ti mondjátok,
Ti nagy Atyák, regzött nagy Urak, fzömfénye tanácsnak, 
Volna e még valamicske remény nyomorultságinkbul, 
Véres hadak mentségébül, kiki tégyen ítélést.
Mert ha erőt ravafz álnokság nem pótol, avagyha 
Innen az erdőre nem osontunk; már oda lettünk.

Ezt mondá : amazok fejrázva fokát cincogván 
Ád mi tanácsot amaz, vet ez ellen, az oldja vetését. 
Úgy tetfzött nékik, leg előre ki küldeni kémet, 
Tábornak módjára mikép bizonyos rendenként 
Várta vagyon kapuin , virrafztván éjtfzaka , nappal.
Ám hasadékos igen kalibánk , és vaj mi gyakorta 
Véletlen ott terem ellenség, hol efzünkbe fe juthat.
Ház tetejére ki máfz, ugrása magas, rettentő;
Sott kap az ott röpösó verebekre is öt körömével. 
Nincsen erő, kivel az korhelyt meg csalni lehetne. 
Tetfzetesebb útra törekedjünk: tetfzetesebb lefz: 
Szólítsukfza meg az mezei testösb egerinket,
Jöjjenek honnyaibul társoknak ezen viadalra 
Rétiek, erdeiek, tavipartiak, hegybe lakósok.
Nem romlottak ezek vároílul , fő palotáktul ,
Cukros ebédektül: hanem harcra melyek gyémántéi, 
Tüzrül pattantok, nehezen fog bőrökön az csont.
Ezt fe javalja kiki . prófunt, hópénzek ijcfztik,
És kuruc harc , ne talám az városi zsíros ebédtül, 
Trágyáktól hízván erdőre ki űzze, mezőre 
Régeni polgárit fzékébül ez oftoba nemzet*
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Mindnyájan végtére ezen fzavon állapodénak , 

Mellyet cincogván mondott TuripiUos egérke:
Volt neki leg tifztább lakozása menyafzfzonyi házban; 
Egy fertály efztendóig vala étele b őven ,
Ainfzterdámi batifz derekán lele az gonofz ágyot.
Mert ollyas fzökrénybe magát furcsán bele rágta , 
Rendiben hol kefznók, abrofzok, gyólcs üngök hevertek, 
Cedrus olaj, ivolyák, jól illatozó majoránna 
Óvják mind ezeket tifztán fzagos iskatulákban.
Itt ltrázsál Turipillos egér, rak ezekre boroftyán 
Gyöngyöket, eddigien nem voltának, hintezi bűzös 
Vízzel rózsa fzinu kötejét, tarkás legyezőjét ,
Vállát ez mocskos vendége menyafzfzonyi kincsnek.
Sir nyomorult, átkozza lírásai közt pityeregvén 
Az gonofzat, valahányfzor fzintéjjel vetekedni 
Kéfz felyemét ifzonyú rútul mocskolva tekinté. 
Vefzfzen el, úgy m'ondá, az egérke, ki mindeneket bogyóz, 
És rútságával lepliraet fertózteti, minden 
Köntös prémeimet, és bébor bársonyon alfzik.
Tégedet hogyha pedig egyfzer meg foghatlak itten, 
Tégedet én hóresre gonofz bizonyomra tanftlak. 
Halztalan hány föl alá mindent, ráz, forgat azomban. 
Kis latorát hogy benn érné . amaz el fzaladott im 
Már az előtt bizvásra . mivel az Liza Szifzusna, 
Mindég az ki fzokek sétálni menyafzfzonya mellett, 
Mégyen előre, nyakán lóg sárga rezes csönögője.
Erre meg arra futos nagy bátorán az palotákban.
Ez kis harang intette, hogy érkezik afzfzonya, belljebb 
El le bujék menedékiben . illykép femraiben hajtá 
Afzfzonya fok mérgét . igy régen biintetetlen volt.

Hofzfzasan el mondá valamennyinek hallottára 
Ez dolgát: ifiak meveték , potrohóikat Ófzek 
Örzötték repedésful . 6  pediglen kap üdőhöz 
(Mert gyakran utat adott az józan tréfa tanácsnak)
Mi is ugyan miért, mond, kiket illy nagy fzorgalom untat, 
ízibe nem kötözünk az macska nyakára fzavattjus,

Han-
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Fiangos harangocskát? foha véletlen itt nem volna, 
Mefzfzirül hallhatnék csönögő ellenségünket.
Vége befzédének : rágódván vének azomban,
Mintha ki bort kóstolva talált jó Somlai hordót ,
Hajtja fejét, füleit két réfzrül mellyire, egymást 
Nézegetik figyelem Szöineikkél, vifzfza tekintnek 
Intcgetólen; ezent egy fzivvel minden akarja: 
Morzsalopó, tálokbanyaló, vén fonkafogyafztó ,
Sajt vakaró kívánja, kifci azon hajdani vérbül,
Mcllv vizenyős harcban minden békákat eméfztött,
Kit Görög hárfádon már régen Hőmére dicsértél, 
fcbbe tehát mindnyájan egyeznek, mindenik helyben 
Haggya, reá voksol; te ne kérdjed, ha volt e pöcsétek.

Kérdezik immáron, ki magát föl övedzeni lö lk i, 
Telti fzabadságért olly terhbe vitézül akarná.
Más kérdőre vévé kiki itten moílani dolgát,
Törni előre jeget mind félékeny, kiki vallja:
Érdemetlen vagyok én ez Olimpufi bajnoki difzre,
Majd ezt, majd azt , mint fzokják , gördítik előre :
Ez maga honnyában bátor menedékre talált volt,
Merre meleg ízéinek pókfonyta fuvatja fém érhet:
Az lábát panafzolja, midőn lámpásbul olajt lop ,
Lőtt csillag rúgó, sántán csak aliglan járhat:
Más fiai féfzkét nap fényen hogy hagyta, hazudja, 
Mellyet ha mindjárást nem fojt, bé falna cicuska. 
Meggyének illy formán, nem tudván el tanakoznak 
Éjfélig . vefzi éfzre azomban az háztetejérül 
M acsk a  kománk, hogy cincognak , temetési fzabásu 
Boltnak homály fzugolyáiba máfz titkon cammogván:
S csak nem falt egeret örömébe latrunk, láb heggyel. 
Bátorán az menyezetre magát le lövellem kéfzül.
De midőn hafztalanúl hasadékba fejét bé fúrja ,
Kormos lábaival nyomorult akad, és bíbelődik, 
Mérgében bernyáut bernyál: valamintha ütötte 
Volna egér íeregét menykö; fzaladoznak azonnal
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Késedelem nélkül az kő porokon likaikba.
Rontatik úgy félben céhöknek furcsa tanácsok.

8 7 7 1 .*

Szimonides Hajó törése. Phaedri 4 . 21.

Tanult legénynek pénze foha fe fogyhat el. 
Szimonides, jelesben irt ki verfemet,
Hogy az fzegénység ellen húzná fegyverét, 
Ázsiának híres váriban ki kóborolt 
Pénzért dicsérni bajba nyertes bajnokot. 
Keresködése fujtatós ifzákait 
Be töm te, kéfz hazába menni tengeren. 
Befzélik, hogy Ceos fzigetbe nemzetött. 
Ilajóra hág, kit hirtelen fzél, zűrzavar,
Ölz régiség darabra tör mély tengeren. 
Tüfzükkel e z , bálokkal az fegédivel 
Éltének el bajlódik . egy pipavakaró 
Úgy mond: Poéta , nem takarod az kincsedet? 
Mond: mindenem magamba van. kevés ki ufz. 
Az többiek terhekkel el merültenek.
Tolvaj terem, ragadja, mit kihozhatott, 
Pufztítja üngig . meízfze nem volt klázomen. 
Egy régi vár, hová fzegények értenek.
Sok olvasásba kédve tölt egy emberünk , 
Szimónidesnek az ki verseit gyakran 
Olvafta, távul le'tiben csudába is,
Kófzónti , rá ösmér, fogadja fzívefen 
Hozzája: pénzt, ruhát, cselédet ád neki. 
Hurcolva m isok az törött tábláikat 
Koldulnak, adjatok kényért . Szimonides 
El vétve jött eleibek, és mond : mindenem 
Mondám, magamba: ti ragadománytok vefzött.

Szimonides Füzetése. 4 . 2 4 .

Mikép böcsülte ember az tudósokat,
Előbb meg írtam : iítenek mi módosán

Őket
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őket böcsülték , moftanában írhatom.
Rirül befzéltem, ugyan azon Szimónideft 
Némelly öklével nyertes harmic Attikos 
Minába meg fogadta, hogy dicsérje meg. 
Szobába megy . zabolázza mert kiis érdeme, 
Poéta mint fzokik , fzabadofon el ki csap 
Lédának égbe tündöklős Ikerjire 
Vetvén haibnló tötteikkel melleje.
Mukája helyt talála: bére harmadát 
Vévé csak . hufzra várkozik, nyer válafzot: 
Füzetnek, az kiké dicséret, ketteje.
Haragba mindazáltal én tőlem ne mennj, 
Ebédre, meg fogadjad, im barátimat 
Ma hívom, el jöjj, vagy közöttök, esküfiöm. 
Gyötörje fájdalom , ravafzság jóllehet,
Kofz tűzre rofz nyalábot hogy ne hajtana, 
Fogadja . délbe vifzfza tér, afztalhoz ül. 
Vigadnak, efznek, ifznak, ó bort hordanak, 
Dőzsölnek, hangol háza, húrok pöngenek. 
Egvfzerre kettős úti porral hintetött, 
Sok'izzadásba csűr vizes, de emberi 
Formára nézve fzebb legények intenek 
Egy gyors inasnak, hogy nekik Szimónideft 
Szólítsa; rajta á l l ,  nekéfsék, jönne ki.
Majd éfzvefzettül sürgeté Szimónideft.
Alig megy az fzobábul egy lépésnire 4 
Ropogva rohan az bolt, ölé az többiket, 
Legények ajtónak mögötte fincsenek. 
Szárnyokra mint röpültek e'z történetek, 
Valamennyi vallja : Illenek valának itt,
Minák helyébe vött Poéta életet.

Az Csélcsapó, és Parafzt. 5. 5.

Bal kedvezéfsel emberek meg ellenek. 
Hibájaiknak leg nyakásb védelmiben 
Bűnhődtek : íme két tükörbe láthatod.
Iátékót adni egy nemesnek kedve lön,
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Akárkit ofzve hív ki tött ajándokért.,
Mutatna melly újságot, hogy csak uj legyen. 
Tudóska mefterek jövének hírire:
Jön többi közt, te is ösmeréd, egy csálcsapó, 
Kiáltja, ne'ki volna ollyatén müve,
Melly ez vide'kbe máj napig fe láttatott. 
Lásza&tja híre várnak az polgárait:
Alig találnak helyt, ki csak moft volt üres. 
Hogy láttatos padláson Ő keTzületlen 
Minden fegede , társa nélkül áilapik ,
Száj tátva lön n^gy halgatás közt várkozás. 
Fejd keblében borgasítja hirtelen,
Szavával úgy nnjmozza az mdac fzavát,
Hogy mondanák, palástja röjt igaz malact, 
Rázitni meg parancsolák . hogy ez lőve, 
Semmit találván el ki föl magafztqlák,
Nagy tapsoláfsal hízik az mi csélcsapónk*
Ezt látja egy Paraízt.nem engem, úgy fegéllj, 
Fog győzni, mond: helyébe meghirdetted, 
Hodára kelve jobban 6 azt cselekefzi.
Többen jövének . kedvök el foglaltatott. 
L eülnek, hogy nevefsenek, ne nézzenek. 
Keltén ki állnak . nyikorog az Csapodár előbb , 
Tapsolnak , haja huja fzó rekedteti.
Tetette, fzür ujjába mintha röjtené 
Malacát parafzt (cselekfzi ezt valóban is, 
Semmit fe lelvén másikán ezt fém tudák) 
Csipdeíte röjtetött malacnak az fülét,
Ki fájdaloméul termetes fzavát adá.
Ordítva nép kiáltja. jobb az csélcsapó 
Követése: az paraíztot el ki kergeti.
De ö ki vonja az imlact az fzuribül,
Bizonyítja nyilván zálog hofzfzu fületeket,
Im i ez mutatja, légyetek millyen bírák.

8457.
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Peloponezusnak EPzáki Akája Orfzági Flius, 
és Kleóna városok közt fekvő Nemea erdőben 
ünnepöltettek ez játékok két eí'ztendőnek for- 
gása után , azaz egy Olimpiáiban kétfzer . az 
ó kalandáriom ízerént esik az Első Ncmeás az 
<53 dik Olimpiásnak 2 dikára , az Uj fzerint áz 
72 diknek 4  dik efztendejére. Szűz Havának 
12 dikére határozza Natalis ; Pindarus pedig az 
Ujholdra Nem. 4 . 57 . versben . csak az 1. és
7 . dalban velzízük halznát ez fzámlálásnak: az 
többi mind bizonytalan. Selér , halottas fű volt 
az gyözödelmeseknek kofzorújok.

I. Nemeai.

92. Tiresias Barnes ad Euripidis Baccha
rum 175 csudálja hofzfzu életét Tireziasnak, ha 
már kadmus üdéjében öreg , és vak volt, és 
élt Eteokles, és Polinicesig : 1 kadmus nemzé 
Polidort, 2 ez Labdakuít, 3 ez Lajuft , 4 ez 
Edipuft, 5 ez Eleokleft, Poliniceft . mivel kad
mus és Herkules egy fzázadban éltek, amaz 
fokkal öregebb volt: Herkuleft muzíikában ta
nította Linus Világ Teremtésének 2007 . Uli'fz- 
í'zes Trója vefzedelme után 2870 . kóborol, mi
kor ment pokolba tiz efztendei kóborlásakor, 
nem tudhatni : ha tefzfzük Herkuleft mint egy 
tiz efztendös gyerkőcének , mikor Linus taní
totta, 273 efztendő folyt Ulifzfzes bujdosásának 
első efztendeieig. Herkules fzületésekor már egy 
tekintetes korú embernek köllött lenni Tirezíás- 
nak , fiatalokra nem igen bízzák az Józsolást . 
tehát 300  efztendot is meg haladott . csak az 
Odyfseábul tudjuk, hogy meg holt; de mikor, 
azt nem . Jegyezd meg, hogy Tirezias is / íe -  
bai, azért rándítja elő Tebai Pindarus Tebai

Her-
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kulesével, hogy tudniillik Tebában nagy-vitéz, 
próféta, és poéta támadott.

Szerettem Köfzögí Másod Anyám!

Széchenyi György állított DCXV. Olimp. 
4  dik Efztendején , hanem öt eíztendő után 
kezdetted ápolni az Párvátul fogván Syntaxisig 
201. csöcsömoidet , kik között Mihály Princi- 
pifta ősömet is fzoptattad . DCXXXV. Olimp. 
4  dikében, mikor én Parviíta voltam , 555 re 
fzapörodtanák . mivel pedig egy Tanítóra két 
oskola volt bízva , fzemen fzedett férfiak kül
dették efztendonként az Jézus Társasági Elől- 
járóktul . ez okbűi mint alázatos tifztefségemül, 
mint Örökös háladásomul föl jegyzem, hogy 
Parvában TifztelendŐ Mundtner Ferenc, Prin- 
cipiában , és Grammatikában Erdély Orfzági 
Winkler János , Syntaxishan Braun Károly, 
Pociiban Gyurchák Ignác, Retorikában ismét 
Mundtner Ferenc voltatok ez N'eméában Her- 
kulesi Musageteseim : kik , ha regvei egyik 
Oskolával irattatok , az másikat oktattátok dél 
után vifzontagöskodván . pühenteto Alfeusra 
mutatott az Gyöngyös ; Aretuzára Zablánc, 
Kecske, Rák, MeTz, Nemes, Méz, Hét kutak, 
fzinte paradicsomban illő hegyi, erdei források : 
Tömpére délfelé azFIorenciai tükör Sikságü Elí- 
ziom, mellyen , ha mindjárt árokbul nézfz is , 
az Szombathelyi négy tornyokat , mint Egyipciai 
Piramisokat fegyvertelen fzemeiddel két Magyar 
mérföldre tekintheted . egy Oskolai efztendo- 
ben csak nem minden héten más helyre vihet
tetek bennünket mint akár ég i, akár földi Fias- 
tík, hol az tifztes nyájafság mellett oskolai kér
désekkel , késértésí kéfzületekkel, komédiás, 
Deklamációs próbákkal gyakoroltatok : kedden , 
csütörtökön hajnali 4  órakor , midőn kollegyi-

Uffl-
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umtok ajtaja nyittatott, mint az hangya, pQzs. 
gott az koncertans tanítványitoknak ízázad ai. 
lya ; igy tanult , és ízoktatta magát az gyer
mek oskola nap is korábban kelni, mivel az 
auroramufisamicát mindjárt az Biblia után fe
jünkbe vertétek . ez kutakrul ájtatoíságnak oká
ért az fzomfzéd falukba fzinte Lékáig vezette
tek . arany pennájával meg irta T . Rájnis ka
lauzának XIV. Alagyás versében édes Hazánk
nak gyönyörű feküvését, hogy az Nemes Ko- 
fzögi Magiltratus az Univerfitásnak oda hely- 
heztetéséért Fölséges Urunknak méltán könyö·* 
röghetett . Tőletek tanultunk az Deák nyelven 
kívül Görögül, dolgainkban fzoros rendtartást, 
elöljárókban fzükséges fzemélyválogatlahsagot, 
és az mit íiatjuítitiapereatmundusnak hívnak. Tí 
voltatok egy fzóval Magyar nyelv, és ruha 
Meftereink : ebben fenkinek , hogy öv nélkül 
eskolába jönne , meg nem engedetek: abban 
teli torkai hirdetétek a z -1741 . 16. Artikuluft: 
§. 2. Iuftum porro agnoscit efse Altefatä etiam 
Regia Majeftas , ut ad Canonicatus pariter non- 
nifi apti , ac idonei, Juriumqve , & Consvetu- 
dinum Regni, & Lingvae Fatriafe gnari Hun- 
gari afstimantur . akár melly dicséretet érde- 
roelljen kedves Gyimnaziomunk, az hizonyos, 
hogy reátok, mint az győzödelem az Fö ka
pitányra ruháztatik. Turóczi Láfzló Editionis 
Tirnaviae 17Ő8 . mikor én poéta voltam in Hun
gária de Comitatu Caftri Ferrei pag. 21. igy em
líti : Auguftiniani Lékcrc hahent fedgm , tem- 
plumqve bellifsimum . Fundator eít Franciscus 
Nadasdius , marmoreo ibideni tumulo conditus. 
Ginfium excolunt Jefuitae Anno l 6 s4  a Geórgio 
Szecsenio inducti, qvi pariter fcholas aperuit á 
freqventi Nobilitate, ab ingeniorum pr.eß mtia, 
a morum probitate longe lateqve plagis iittis Ce
leberrimas.

Jac.
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Jac. Masenius ad Reverendifsimum D. Petrum 
Srbenium , Abbatem Gladbacenfein , cui 
gratulatur , qvod cum duobus fratribus Pau
lo & Martino Religiosum Statum ample
xus fuerit. Epiílola VI. Poeseos Elegiacae 
pag. 5 8 .

Euge Trias Fratrum noftris memoranda Camoenis,
Te decet in tenui nomen habere metro. &c.

Véreim ! Hármatokat nel'za fog hirefitni Kaménám 
Nyolc liku sárga fipom fzép nevetőkre dalol.

Szinte azon föld hozta vagyunk, hol Bakkus hegyében, 
Triptolemus mezein jól terein étel , ital.

Üstökös édes öreg nagy atyánk vala Szittjai, s hogy ne 
Emlífném magyarán nemzetem ősi nevét?

Hármatokat nemzött egy atyátok, vagytok is egy teil, 
Szerzed papságban lölkötök egybe fogott.

Kőfzög hazánk nagy okolni barackait adta királynak i 

Iüeni köllemetes rendnek anyátok adott.
Kétfzeres Ízben omolt tüzvéfiibe Kőfzögi Várunk , 

Láthatod, hamvaibul fzép napi fényre derült.
Annyifzor házatokat be picinyke fzikrácska ragadta,

S az remegő vároft hammuba , porba tévé.
Gyarrapodék mikoron lobogó tüze fzéfzavaroknak,

Nem foly egy óra, csak egy tűzhely ezernek helye.
Pergama bús esetén fzömeink keferegve kefergnek, 

Füstölögő nyomain Kőfzög utánna mene.
Réfzt pokol ellenség , veve réfzt az erőfzaki tüzvéfz, 

Vág csömötére kafzát, könyveim hullnak , halál.
Trója valál . de kiket kerek égnek alatta tekintünk, 

Ajtatos "éltek előtt Éncas hátra raehetfz.
Keskeny imez papiros, valamennyi reája fe férne , 

Többiket három előz, vélem, ez három elég.
Számiba Titkos örömt három neve rőjtöget, érzem,

Áll közepett András, toldja Ferenccel Ignác.
Hármosan az kegyeket hajdan ki csatolta nenókül, 

Vérül ez háromokat bátorán adja nekik.
írd
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írd le Poéta, fzibad: ritkán tud egyezni rokonság;
Meg hamiiitnak imez ritka baráti fzivek.

Fvét ikeres Íziveket, kapcsolhata Patroklus öfzve, 
Tartóztafsa akár, vagy Szabadítsa lovát :

Ö igazit keze jobbjával harapós zabolákat,
Ő fenyegetve mutat oltor hegyével utat.

Harcra való Szekeret kettő vilién eggy akarattal,
Bal keze tart zabolát, jobbja lövöldi nyilát 

Olvasod , egy Szerelem vala kettős Tindaridákban, 
Teltre tekintve előbb eggyike , másik utóbb. 

Mennjenek ámbátor viadalra, feleit paripáznak , 
Meimjen az eggyik haza, kettein háza vigad. 

Húgokat el ragadák, Ilonát haza hozni Sietnek,
Két erejének erős Tézeus adja füvét,

Tengri tüzes tolvaj csordája rabolt Óceánban ,
Iziise mint Kafztor, mint Polideukos öli.

Ön az halál, ha igaz, mit az hajdani.versbe regölnek, 
Nem mere mérni Soha pártos ikerre kalzát.

Innen uralkodnak menyben, fene tengerek hátán,
Hoz fegedclmet imez , hoz fegedclmet amaz. 

Bennetek egybe fogott fzivetekb;n csillagi vérnek 
Hároina, Tindaridám léfztek e , s Patrokluíim ? 

Háromnak kegye ritka madár, ti ízámmal előztök 
Mind kettőt ; fölösebb dolgaik ebbe kisek. 

Patroklus, Akilles fzekereznek, hanem koma módra,
Az ki magát kényén törheti, jobban örül.

Éfz Szekerét erejével eraitt is köll igazítni,
Törni vad erkölcsöt vaj mi gyakorta nehéz.

Olly kegyes erkölcsei fényeskedik hároma Vérnek, 
Inkábblan zabolát testire vetni akart.

Tindaridákrwk adott bajbul Bcllóna kevés bért, 
Fegyvered oh Kovachich Szültje magasbra röpül, 

kédai fegyvertül, meg irom, mennyicske veSzötc e l , 
Mondhatom , hordoztak hányán alattok igát, 

Kovvachichok diadalmainak föld háta le görbedt, r 
Nem de világ kerekét lába tiporja külön,

Ör-

* 7 *
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Ördögök is nyögnek vas verte bilincseket érzvén , 
Láncos hegyes vas közt teil zabolázva zokog.

Bájnoki nyertes erós lölkök mire féljen háláltál?
Melly órába jövend , életet akkor adánd.

Semmi halandótul nem tartanak : halhatatlanság 
Két fzekered Göncöl: föld maga fzinte büdös.

Boldogok, az kik hason fzeretettel az égre buzogván 
Záfzlóhoz fereget vonzanak lilén után.

És valainennyen adák nevöket Krifztus Kapitánynak, 
Ottogyon állatnak gyózödelemnek halorat.

Nem fog rajtok, akarmi remeg, remegettetik az mi, 
Élteti bátorság.fzent kalaúzok efzét.

Csúfja világnak ezek ? tudnak meg vetni világot.
Tifzt ha talán leli hány, tifztre tapodni tudók.

Csalni akarna talán ragyogó köve sárga aranynak ,
És Venus, az kit köil félnie, csalna talán:

Futni fog ez, fut amaz . micsodát ? van e femmire kellőbb, 
Mint Venus, és az arany? tégla, hab ezzel amaz.

Pénzes urak, népek dölfös fzavaikkal ha tartják, 
Melly kegyelem Krifztus nélküli , cserbe marad.

Boldog ez háromság, illy bölcs fzeretésbe merülvén 
Talpival omlandó hab buborékra tipor.

Herkules el győzött bármos Geriont le tiporván, 
Három teltvérbül ez noha volt az egyik.

Vad bivali három fisakos nyakfzirtja fém hafznált, 
'Sem  kediglen kardos kétízeres három ökle,

Hármasodott fzfvét hármos melyvafsal övedzi,
Három fziv, melyvas védni fém épen elég.

Szent hitnek héjjával vala, s iílenes égi reménynek; 
Az ki ezek nélkül harcra kel, hátat adánd.

Nem dé Ferenc íorsod jobb ennél, s Véreidének, 
Iílenes egy fzeretet, hit kiket égberagad.

Mert valamint nagy eroízakosan leshányca világbul 
El ki ménéi, s retezes vas kapu farka menyült,

Ottan utánnad öcséd ki fzökék kapu tárva nyitottan « 
Mint öregebb András, mint iíiabbik Ignác.

Erre
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Erre megy az fzeretet, mondj három teftöket egynek, 
így akarák azonok, így teheték egyaránt.

Ellenek állni fe mér komor homloka mérges erőnek, 
Nem tarthatta rokon öfzve csatolta keze.

Ám tüzesen jött volt ; fagyosan Venus hátra tekergött.
Ez lángnál lobogóbb fzent fzerelemnek ügye. 

Tipratik az kincses tárház , arany, üst pökedelmeK ;
Nékiek az fzukös Krifztus ifzákja böcsösb.

Három Kovvachichok teftvéres testöket oh melly 
Egy fzivvel láttuk vetni világot együtt! 

lm! megy előre Ferenc; vifelé neve fzerzeti rendét, 
Andor utánna fiet fzent Bedeneknek után.

Mint kettőt Ignác követéd fzent Péteri Torsban.
Csak külön az köntös, fzívetek egybe kötött. 

Fostunk több fzinnel fzebb képet Apelleft módra, 
Fufzerfzámokkal elvegyes étek izübb.

Ám más féle ruhát; erkölcsöt mindazonáltal 
Egy formán vifelók: fzépen egyeznek imigy.

'  8331.

Renati Rapini Eclóga. I. Rivi. pap. 58.
I. Thyrfis. 2. Tityrus

1. Títire miért fzunnyadfz? jere mennjünk, gyönge
dalunktul

Fris levegő zöngjön , még ez fényes napi sugár 
Szép tifztán fzolgál, jere kölíemes hantira rétnek,
Jöfzte halomra, talán firis hangai kíitakat érünk;

2. Látod amott, rekedezve kövécstül tifzta folyású 
Kút csorog, azt vélnéd, vizenyős fziklának alatta 
Röjtözi Nimfa magát firván, puha könnyeket hullat.
Az ki fatolt csoppök magokat kövi réseken ofztán 
Öfzfze fzövik; mikor útra törött vakos hézagon által 
Az folyamat , több nedvefség kerekítetik egyben 
Régeni fzikla alatt, és kezdetik az patak: innen 
Völgyre fzökik', fzaladó csorogáfival útatlan indul

S Mefz-
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Mefzfze tovább, kövecsek nem is állhatnak ellene, tulvan. 
Gyakran ezent Óriások, gyakran ezt az cseplyei Nimfák, 
Kútja mögött lakozó Nimfák, meg hogy álljon, akarván, 
’Mondatik, az fzökevényt illykép panafzolva marafzták: 

Merre fietiz patakocska? hanyatt homlok vizeiddel 
Merre fzököl fzaporán? mire folyfz vendégtelen hegynek 
Oldalain? te hibádra mi láttatos érdeme volna?'
Sem kút édes apád fzeretése, fe fzikla anyádnak.
Sem fzületési göröngy , fém vérbeli partokat őrző 
Számos fz'uzi Drias, fém tégedet hajdani laktad, 
Tégedet, oh fzökevényt fém hazád tartózhata, téged» 
Miért te anyádat hagyod? o anyádat, föl ki nyitotta 
Tömlöcödet ragyagó fzellós levegőre bocsátván, 
Öbleiben máfzkálni hagyott, köfzirtnak alatta 
Növni; mikor fzületél, fogadának Nájadi kézzel 
Nénnyeid az bölcsőt környül puha mohval övezvén: 
Tölgy, terepes cser, ihar, fziva, borzafa féfzkedet állják 
Környül, nyári napot me'egétül az Járnyokok óvnak» 
Melly hebehurgya hibát kedvelfz? minemű gyönyörűség 
Azfzaladás, örökös fzaladáfsal habot fárafztni ?

Haj! nofza rajta! elejbe kövek! tartsátok erősen 
Az fzalacfót, gátollja sűrű homok az fzaladását. 
ö  pedig ellenben fzegzött feiklákat ötözvén 
Harragosan dorgálja, kemény fenekeknek ütódvén 
El panafzol, zúgódván nmrmöli pántköves habját.
Az fzökevényt fém ezer kecsegés , fém az ellene rúgét 
Mézes övék tartják: az merre tekint menedékes) 
Helyt, rohan arra : buzog ímmajdon erőtlen haragtul, 
És kicsid habjaival maga verdefi bátorán az kőt :
Már fenyegetve ijefzt partot, már martokon által 
Folyva zajog, tőkéket ezüst tajtékival hintez.
Kútja körül plántált füzeket, vizenyős erdőket 
Semmire tart., gallyas fzilfák hidegével is ügyi tefz. 
Nyughatatlan maradozni , futos , fejes hallni marafztást.

i .  Títir akarfz patakot ? patakot nefze Títire mondok. 
O tt , hol az hegy kielén nyaka hajlásával hanyattá 
Szomfzéd völgyre magát horgafztja, ezüstös habocsk*

Olva-
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Olvadoz , és itatós homokon futosásra törekfzik 
Egy kcvesecske vizű patak, ezt zörönyő fzikla fzülte, 
Pulzta kovára veté nehezen vajúdásiba nyögvén.
Olly keveses vizeit hogy nappali fúvatag érje, 
Szégyenli, remegésbe tefzi pidiny annya vizének. 
Sziklátul ízületése után édes levegőre 
Hogy mehetött, és útra mutat menedéke halomnak, 
Lusta fekélybe ragad, kap fzirthoz, akármihez, ó csak 
Szűke miátt vonogatja magát; csalhatja alig völgy 
Folydogalásra, noha tegyen annyira csöppöket hozzá. 
Hogyha kövécs, vagy rája hajolt bükfárul esött ág 
Ellene áll, avagy hogyha füves gyökerek puha roftot 
Vertek, avagy ha fenék kövi gömbölyű gyöngyöket ápol* 
Környúlök örömében ugrik , mulat, habjai táncot 
Járnak , káfzolodik, kifogása ezerni találmány.
Ottan orozva magát ösvényeken útnak erefztvén 
Sokfzorosan meg vifzfza tekerg, keres újra kerengős 
Utakat hogy kezdjen, nyomorék buborékai adnak 
Késedelemre, hibára okot: ha hol az füves hanton 
Száraz mohra talál, belsőbb gyökerébe verődik 
Sok pereces folyamatjaival, fzeret annyira késni,
És kőfzirtok alatt >csiga röjtökös életet élni.

Rája gyakorta Drias, fzüz Nimfa gyakorta reája, 
Völgyei Nimfa kiált, de híjába, mikor panafzolva, 
Tajték fzikláját az forvadt, kéri, hogy hagyná;

Oh patak! illy késő habokat mire tartafz öblödben t 
S folyni talán feledékenyeket ? hogyhogy éteted hitván 
Köfziklák mellet, Jaj! tettetes eredet ingyen?
Sött ha hogy habjaidat mi kevély fzellőcske fuvalja, 
Lábra fiefs, vizedet ragadós folyamatra bocsáfsad ,
Lefz valamelly, hidd , engedi fors, nagy névre jutása. 
Mit fzunnyadfz ? nap fzivta mező, hegy oldala Köroyül 
Vette göröngy ásít te reád, csömöték vizeidre 
Tátogatnak patakocska reád , tón réti virágok,
Ön magok az tölgyek, rád üstökös hangafa tátint. 
Néked , ha fzolgálnál hazabéli virágra vizeddel,
Oh mi ajándékkal jönnének az erdei Nimfák ?

s  2 Mellf
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Melly kofzorut fognának csordái páfztorok hozni ?
Te tenger fzínú füzesek közt, réti virágos
I^örje között gyönyörűn folynál fzép tifzta vizeddel,
KŐfzálokra csapós Zuhogásod adatna kehókat.
Gyönge katáng kórót vizenyős itatáfsal ujítnál,
Sárga mező zöldülne neked, meg töppörödött tök 
Novne füvébe nagyon fzámodra, kökényfa te néked 
Kezdne virágozni , látfz zöldibe réteket, erdőt. 
Nyújtóznék hüves árnyékban zöld partidon ollykor 
Iátfzván, és térengetné nád fípval ih nyáját 
Egy Titirus, vagy más valamelly ökrélzi Mcnalkas.
Ön magok az baromok hozzád jönnének itatni a 
És juhokat pázsintaidon ide hajtana József.
Két part nyájaktul bégetne , mekegne lehellő 
Völgy, mezei fiptul kéhózna , zönögne hegy , erdő.
Ö kedíg egy csöppöt fe mozog hamarább, vizes ágyát 
Órözvén mindég fél folyni, feledt helyet hagyni.
Vaj hogy homály békét kedvel, vaj hogy vize nincsen. 
Ám minek is mondom neked ezt, kinek úgy fe tudatlan ?

1. Ámbátor nekeiti ezt mondná meg az éltes Amintas 5 
Tifzta dalod tifztább az övénél. mindenek állnak 
Verseid által előbb, mondom, noha viztelen az te 
Kecskekutad, tetfzött inkább vizes Hétkutaimnál.

1. Engemet is Mázsám élefzte poétái címmel,
És, igazán vallom, ha poétái polcra nem hágtam 
Volna, nem itt volnál.

2. írna kiNimfákrul? ki dicsérne az harmatos erdőn 
Folydogaló patakot ? kire biztanak éneket inkább 
Zöld legelők ? ki nyomltna fipot, ha Tirízis enyefznék?

8578·

Az IV. Nemeai.

Ez ének Monoíirofikus, heában ofztották 
Jobb, Bal, Állóra : az 8 Ifztmiaival erányos . 
én gyakorlatoíságnak okáért az Epoduft az táb
lámnak egy  fzámával toldottam , vagy kiseb-
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hitettem . ha ki az többi Verseimnek fzámá- 
val meg ele'gízik , és magát Pindari fordítás
ban gyakorolja, ezt teheti akármellyik Dalban, 
ha ujjat nem akarválaíztani, 1 Optimus laetitia 
laborum judicatorum medicus eft Te néked, ki 
DCXXXII. Olimp. 4  dikén $1 17 dikén noha 
Győr Vármegyei Csécsenben Nemesen fzülete'1; 
még is Oskoláidat Köfzögön végezted . láttám 
egy íiiliveteris Periókát, kiben öt praemiumot 
vittél volna, ha ezeknek forrása ki nem apadott 
volna . ez dalnak első Deák fzava Optimus volt 
akkor kelendő . nem ki az első, hanem az de- 
áktalan is csak- ki az Optimus, kérdezte . re. 
ád fzórta az egéfz Gyimnáziom , mikor az u- 
tólsó komédiábul Vakációra öröm kurjongatás 
közt haza fietett . néhai Szarvaskendi Sibrik 
Antal Győri Vice Ifpán Urnái Udvari káplán- 
ságodban Urfiáit mindenféle tudományokra ok
tatván két első rendbeli Mecseri, Szent Miklósi 
Plébániára jutottál: abban az IX. Olimpiai bará
tommal gyönyörűen vetélkedő Magyar Alagyás, 
és Agolkás verseiteken többen is örvendeztünk: 
mivel eredetiek, világot láfsanak : ebben tifzta 
Magyarságu krónikádat fzülted, mellyben azKalc- 
pinusomba való fzámtalan helyeket megónporoz- 
tam ; melly miátt ő Excellenciájának Gróf Szé
chényi Ferencnek Fényes könyvházában olvas e- 
géfz Magyar Orfzág, mellynek általolvasásában 
illy emlékezetre méltó cikkölyre találtam, hogy 
az moítani fzóban lévő fzerzeti rendek közül öt 
Cifztercita, hét Premonltratos, kilenc Benedik- 
tinus Tudósokra jutottam ; könyveiknek fzáma 
huízon négy . az Magyar Orfzágba termett 
Paulinusok negyven hétre, munkádnak darab
jai hetven kilencre ízaporodnak. Remekébe dic
sérünk kitkit Pindarus 666  dik Versében.

277.

S 3 Az



•78 V. Nem e i i  Dal.

Az V. Nemeai.

1. Statuarius Piteás barátjai kérték Ver
sért Pindaruft . ez kíván 3 drakmát ; egy 30 
Magyar kis pénzt tefz mindenestül két garas 
héján egy forintot ; azt felelik ; ez árron re'z 
ofzlopot vásárolnak inkább , hogy fém verset . 
holnapra magokba térvén vifzfza jönnek , és 
meg adják . dorgálja Őket mondván: nem csi
nálok e'n egy városba maradandó munkát, mint 
az réz öntő, hanem verset, melly egéfz világ
ra terjed : mm. nem vagyok kolompáros, hogy 
rost, mozdulatlan képet verjek, mellyet ha 
ti meg vefztek , Piteás emlékezetére állítotok , 
azon egy helyen állni fog Egyinában örökkön , 
másutt Pitheást nem hirdetheti, mint az vers. 
az Tolmácsnak ez leckéje gyertját gyújt az 
2 Ifztnaiainak ; Piteásnaak is meg fózta Ünnepi 
lakodalmát ez exordiummal; titokba fém ma
radhatott ez mocskos alkuvások , mivel az Tol
mácsig hatott,

94 . lugum Corbis az mi fzávai hajóinkon 
láthatni az kosár forma kereket , kirül körös 
körül az árbocfa kötelei az hajóra köttetnek , 
itt az vitorla teteje értetik; azaz poétái hajóm
nak tetejére fzököm , fennyen dicsérem Te- 
miítius bátyádat.

Az VI. Nemeai.

Nagyon magafztalják az régiek Pindarus- 
nak ez mondásait, mellyekben az Iftennek lé
te , léleknek Iítenhöz valamelly hasonlósága, 
halhatatlansága , Istennek valósága, embernek 
femmisége ez dalnak homlokán tanítatik . két 
fő okbul ruháztam reád Nemes Urfi ez éneket: 
első mivel Iften nagy gazdasággal meg áldott, 
mellyrül Salamon király Pél. Befz. 30./S. így

imád-
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imádkozik: gazdagságot ne adj 'nekem , hogy 
ne falam meg elégedvén az meg tagadásra in- 
gerletteísem, e's mondjam: kicsoda azUr? régi 
métely es nyavalyája ez az duzs gazdagoknak : 
misodik , valamint Alcimidás gyermek négy 
küzdő gyermek bajtársokat győzött Nemeában: 
úgy Te nem csak négy, hanem valamennyi 
hetven négy tanuló táródat az Győri Syntaxis- 
ban meg előzted , és az klafzfzifikáciőnak ün
neplő föl olvaítatásakor mint Eminens Primus 
kikiáltatván az első Prémiumot, mint egy kro- 
tóni Milo az bikát vállaidon haza vitted. Oh 
kilenc fzűz Múzsák ! mire köll fakadnom az 
Prémiumnak leg örvendetesebb említésével? az 
Retorokmk, Poétáknak, kik. ez alkalmatofság- 
gal Orációkat, Verseket ambórul mondanak , 
I7g7 tül fogván kéméiben meg vagyon |iltva , 
hogy az Jóltévőt ne említsék , ne dicsérjek . 
mivel én Grammatikus vagyok , ez törvény al
ól ki vétetöttnek tartván magamat az Magyar 
Sz. koronánkhoz tartozó tizenegy Országoknak 
ki hirdetem , hogy Tekintetes Urad. Atyád az 
Záízlós Uraknak , Hercegeknek nyomdokiban. 
já r, ki az egéfz Gyimnáziomot illy Boroítyán 
Magyar könyvekkel cifrás kofzorúkkal élefz- 
tette . teremts oh Magyarok Iítene minden Os
kolának egy vagy több illyen Mécenásokat ! 
17. Alternantia 1 Agezitnakus , 2 Szokles, 5 
Praxidamas, 4 T eon, 5 Alcimidás, öt nem
zetség . az 2 és 4 henye volt, bajra ki nem 
kelt ; az 1. 3. ő. győzött . igy hasonlítatik 
gyönyörűen az efztendönkéht nyugvó , gyü
mölcsöző földhöz.

Az VII. Nemeaí.
í

22. Splendide vittatae mivel Brunck ‘ in A- 
riítophanis Acharnenfium 6 7 1 . vers. ez Ditirá- 
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mofi ΧιπαζαμπυξπιΙ azt mondja, hogy csak‘azt 
tefz lipara fényes; fordításomban Tőletek kölc
sönöztem az kilenc Múzsák annyinak , Mné- 
mozinának Főkötőt, mellynél fényesebbet Eu- 
rop a nem láthat . ha mar Magyar általkötött 
nadrágban öltöztettem Pindaruft ; az Múzsák 
annyinak is fejére, illett, hogy tegyek arany 
Magyarka Főkötőt . meg adom tehát az kölc
sön adósságomat Magyar Neveteknek ajánlván 
ez én-ket, kiknek köfzönhetni, hogy az Ma
gyar Nemzetes Vitézeket, és Poétákat T i Szü
litek , az Magyar aranyot Mátyás királynak 
Hollóíigyürus aranyaiban könnyebb fzülhetés- 
tekkor T i őrzitek , az egyfzer fejetekre kötött 
Magyar Főkötőt állhatatosan T i vifelitek : és 
ha hogy az terméfzet Ura bájufzfzal meg ál
dott volna, m ellettetöt ki állok, és ezt mon
dom, hogy 1790ben azr meg erelztvén foha le 
nem borotváltattátok volna . kriziftektüf tartván, 
mivel az öltözetben az ráncot , galandnak bo
krát állása miátt fzórfzálig hasogatjátok , nagy 
fzorgalmatofsággal csinosgattam ez éneket 104 
Torában tifztán, 20 ban tilztátalan írván . kez
detéiül fogván idáig 43Ő7. fórban mint egy 721 
tifztátalant hagytam . az következő 12 Dalok
ban elég üdotök vagyon az fzámozásra . én a- 
zomba az kilenc Múzsáknak is fejére téfzek 
FőkötÖt ; mert Terpfzikore fzülte Rezuít, kal- 
liope Orfeuít, Euterpe Muzeuít, Talia Fale- 
fatuft, Erato Tamirift, Melpomene az Sziréne
ket , Polihimnia Triptolemuít, klio Demodo- 
kuft, Urania Linuft . Natalis 4. 10. Barnes ad 
Euripidis Rhefi 351.;vers. 25. Sapientes kinek 
efze van, korán gondolkodik, hogy az poéták- 
tul dicsértefsék, mint az hajós hafznára hajtja 
az előre látott harmadnapi üdo változást, mi
vel egyaránt hal meg Cirus , Irus . ha tehát 
gazdag fém gondol az versel, úgy mégyen ö-

rök-
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rökre alunni, mint az tetüötte. 107. Sudore 
nem azt tefz , hogy gyáva volt az ellensége, 
és könnyen győzött ; hanem hamar, mint ha 
az méízáros egyfzerre le süti az ökröt, nem iz
zad , mint ha többfzör üt rá , fél is , füzet is 
az Céhnek, hogy remekét nem jól tette. 10S. 
In Jölem reggel tartatott ez viadal, 117. Ros 
marinus az tenger vize, habja, tajtékja. Schütz 
ad Aefchyli Eumenidum 902 & Euripides Jonis 
94 tengerbe terem az kaláris (corallium) az az: 
várj, fzebb kofzorút kéfzít neked az Múzsa , 
aranybul, elefántbul , kalárisbul . gyönyörűen 
fzedi az poéta gyönyörűbb kofzorúit. 151. La- 
cerafse . követi Neoptolemuft, ki iíten gyanánt 
tifztöltetik Delfisben , ha talán meg bántotta 
róla való befzédével, bofzut rajta ne álljon . 
ne félj femmit is Pindarus bátja Neoptolemus- 
tu l: fém azom féle gaz emberektül, kik talán 
néked is , mint jeles poétának , ez leckét ad
ták : de mortuis vel bene , vei nihil . ki mint 
vet, úgy arat . azért ir az poéta, hiítorikus , 
kinek tollát fenki fe tompíthatja . ha pedig rá
galmazóit érti Pindarus, azt feleli, hogy csak 
egy bakot nyúznak , femmit nem tudnak íze
mére vetni mást , hanem hogy ezt, vagy azt 
korpázza, mint mikor az apa gyermekét csak 
kókufsal, kéménysöprővel ijefzti. 155. Jovis 
Corinthus korintuít Iupiterfiai közt nem talá
lom Natalisnál 2. 1. több magyarázatja van ez 
példa belzédnek , vagy mesének . Rázmán 
Dezsőé leg jobban illik ide . pag. 678. hic. az 
korintufiak követet küldöttek Megarában, igen 
fennyen handabandázott : ha mit kívántak az 
Megaraiak, csak azt regölte fzüntelen; ezt nem 
engedi korintfia Iupiternek : az meg bofzon* 
konkodott nép azt kiáltja : Üsd, üsd Iupiter ko- 
1 intusát: és az követet eb rúdon ki tafzíták . 
mikor Efira korintus nevet nyert, korintus ak-
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kori királyéiul vette, ki magát lupiter fiának 
hivatta . m. m. valamint az Megáraiak nem o- 
kosKodtak , disputáltak az követtel, hanem Ö- 
tet ki durungolták : úgy én nem tartom felelet
re méltóknak ez hitván kritikusokat, hanem bo
tozásra . az vers formáját Pindarus Arkilokufi 
Trokmsra öntötte ; én pedig vagdaló Skázon- 
ra , Sánt étóra.

s 8 ’2

Az V ili. Netneai.

'4. Clanculariis Telamon méltán bofzfzon- 
hodván ez gyalázatos ítéleten törvényt hozott 
az maga Országában, fzalamisban; ha az bírák 
az ítélet előtt bíró társaiktul voksot koldulnak, 
cigánkodnak, föl akafztafsanak; ha holtok után 
rajok tudódik, firjaikbul ki ásattal’sanak, Üres 
firjaik mellett réz táblára ez Vésettetött ö- 
reg bötükkel , mert akkor aprók nem is vol
tak : hac qvi tranfibis , bis, terve cacabis , & 
ibis . Silvius Eneásnak alább láthadd dolgát az 
az I. Ifztmiaiban. 59 . Sit nunqvam igen jeles 
az egéfz Jobb vers, nagy elméjét , érzékeny
ségét , bátor fzivét az poétának foglalja.

Az IX. nem Nemeai.

Az három következő nem Nemeai da l, ki 
hajdan az Nemeaiak után irta, mert helyek volt 
az pergamenén , toldotta hozzájok. Heyne ad 
encomia dicséreti vershöz tartozónak mondja 
. hifzen valamennyi más verseiben Pindarusnak 
dicséretei vannak azoknak , kik 01. Pit. Nem. 
Ifztmiában győztek . mivel ez négy volt az leg 
elsőbb viadalokbul való, minden más nevezetes 
varasokban is vetekedtenek, qvibus non conti
git adire Corinthum , Olympiam ; Delphos, Ne
meam . ha ez gavallérok kisebb városi győző

déi-



delmeiketis poétáktul akarták dicsérteim, kéfzen 
találták őket, kik fzunyogot, békegér, lyü- 
kidarvas harcot is dicséretesen tudnak rájzol- 
ni . ez éneket lehetne Pindarus Ötödik köny
vének hívni, és nevezni Sicyonicorum . midőn 
alább az Ifztmiásokrul fzólok , el mondok 45 
apró városokat, leikben hasonló baj vívások tar
tattak . Rhodufi Diagorás az 7. Olimpiaiban 
egéfz csudáig győzött ezekben is , nem csak 
Olimpiában.

Az X. Argofi, nem Nemeai Dal.

4. Refulges enim virtutibus infinitis facino
ra propter animosa, ki DCXXXIII. Olimp. 4 
Efzt. W 24 dikén Sopron Vármegyei János- 
falván Nemes fzüleidtüi eredtél . kérdezze meg 
valaki az II. Pithiai Barátunkat, Isinek az Egy
házi Törvényben figyelmes Hallgatója . valál ,. 
szt fogja ma is felelni: Refulfiíti: mennyen az 
1785. w? 12. 13. 14 dik napi fzentfzéki Proto- 
kolumba,. hol föl találja az első Magyar Plé
bániákra rendöltetött téli konkurzuft, melly- 
ben kilencen küzdének . az akkori Szent Szék
nek leg fzinesebb Tagjai Deputáltattak ez sú
lyos konkurfusoknak Méltóságosabbítására Pre- 
zeseknek úgy mint Fő Tifzt. Scharlach Károly 
Pankottai Apátur, kafsai Uuiverfitásbéli Teolo- 
gyiai Doktor, mólt Generalis Vikárius az Mo
ralis Teologyiában: F. T . Dongó Mihály Ta
tai Sz.'Péter Páli Apátur, és Kuítos , 1790. 
Diétái Ablegatus, ki az Győri Akademában rit
ka példájul az Jus Canonicumot cum Oblationi
bus Cynosurae Juris Hungaríci nyilván védel
mezte , ugyan az Jus Canonicumban,: F. T. 
Appfalter József Kácsi Sz. Péter Páli Apátur, 
az Dogmatikában : F. T . Hollósi Mihály Péter 
Váradi Sz. Háromsági Apátur, néhai Gróf Zichy

Püs-
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Püspök Ő Excellenciájának a Latere kánonokja, 
1Γ90 Diétái Ablegatus, ki az Győrt Akademá- 
ban Universam Theologiam cum Diítributioni- 
bus Epiftolarum Matthiae Corvini Regis Defen
d it, az Paítoralisban , Prédikációban, Katekiz
musban . Sekretariusa ez Fényes Deputátiónak 
7 '. Perlaki Somogyi Leopold Ur , az Győri 
Akademában volt Ethices Profefsor, akkor Ö- 
reg Templomi Prédikátor, mólt Buda Várelőtti 
Uj Egyházi Szűz Máriái Prépolt, és Győri ká
nonok volt . kinek , mint Nagy Jól Tévőm
nek, Ünnepi Neve Napjára ez csonka Orsót, nem 
tudom, mi Ragadtatásomban efztcrgároltam:

δ Fo TifztöletU
12 Somogyi Lipótnak
15 E z e k i e l  Szekerét
41 Nem porofzka,négy röpíllo
43  Orofzlán, Ökör, Ember, Sas
27 Ragadozva frisen magasabb
60 Ég felé fóllyebb Szkófiomával
75 Kérkedvén leg erosb kezében első,
85 Második botát, kerefztét harmadik,
6? Aranyos gyürejét körömében u t o l s ó
78 FogvaMenyégbe vadáfz ragyagó fzeget: azSas 
J02*SzentLipót Napodon tetőjen öt órakor eítve* 
78 Horgas hidas Duna partjainak maga mellé 
J22 Kelet felé Dalomnak ez fzögére fzegzetött 
62 Delfinius , Magyarul kediglen neve 
74 Nagy köröfzt csillag negyedes ízömére 
38  Fel kötözi, mutogatja nekünk
45  Ajtatos, Vendég fzerctő , eZ
3 Ő Tudományos Érdem Hírét.
4 2  Mind valamennyi láthafsa
28 Napkeletbe, Nyugaton
18 E f z a k  i Délivel
S Négy Magyar 
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épen ide tartozik II. József Boldog Emlékezetű 
Királyunknak in Verbeíserungsanítalten für das 
Königreich Hungarn an die X hungarifche Kom- 
mifsaere den 30 Maerz 1785 . az Győri Megye
rid való nro 12 pag. 3 1 . kegyelmes Vallása : im 
Raaber Bezirk, úgymond, find die meiden Un- 
terthanen katholifch, und einige Proteftantifch , 
venige Reformirte; der kaiholifche Klerus fchei- 
net noch allda einer von den ordentlichften , 
und aufgeklaerteiten zu feyn. Ezen konkur- 
zusoknak az Etólus bírák uj nevet adhatnak, 
nálok pentathlon volt az leg több; ezt hexath- 
lonnak hívhatják . ha Zfidó, és Görög Nyelv 
hozzá járult volna , Doktori kalpagodat bizo
nyosan fejedbe nyomták volna . nem egy két 
árkuft, hábem konc papiról! köllött vinniek az 
konkurrenseknek . nyolc órakor kezdődött reg
gel , az első végeztekor hatot ütött, de prédi
kációját , katekismusát le nem purizálhatta , 
mert teíti erejébe fogyott : éjfélutánnig is.el 
tartott . no tudhatod már mit téfzen , és hol 
vagyon az Nomina Fortium Davidis minden 
Concordantia nélkül magad is Dávid lévén ? 
mivel pénzbe meg nem fogadtál, én meg nem 
dicsérlek . Hiítorikus vagy , fzabad magadnak is 
magadat ki trombitálnod . költs faluftiusodban 
egy konventet, hol Marius, vagy Iugurta ezeres 
kapitányokat, válafzt. ird le magadrul az egéfz 
animosa facinorákat. hogy gyűlölségbe ne efsél, 
Julius cézárt kövesd, ki az magátul nagy for
téllyal bordázott polgári zűrzavarnak 3 dik kö
nyvét az tertia perfonában igy kezdi: Dictato
re habente Comitia Caelare confules creantur 
Julius Caefar, & P. Servilius. 9 2* Pamphae 
unus e Thiaei majoribus Heyne . kit nála nél
kül is tudhatni : illyen két, három, de nem 
több, dibdáb genealogícus nehézségre találtam,

X. Argoli nem Nemeai Dal. fl8s
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de ha ezt nem tudod , még is értedé mit akar 
Pindarus mondani.- Λ ' , -V. "* ’ V

Az I. Ifztmiai.

Harmic egy Efztendös N. Győri Harmad A- 
nyám !

Dallos Miklós Győri Püspök 1626 iktatott 
elsőben ez hadi rend fzabásu bástyáiul bás
tyáig fzéliben hofzfzán egyenes utfzás gyönyö
rű Városnak fzintén közepére, kinek négy fze- 
gü piarcának közép pontjára 12 utízáibu! sétáló 
12 oskoláknak 12 Deákjai kockát formálhattak 
. Régiségeit fzépségivel együtt F. T . Balogh 
Sándor ς  Arkufi Befzédében 1787 az Veni 
Sanctekor fennyen meg dicsérte . Pázmán Pé
ter Efztergami Érsekrül Káldi György Prédiká
cióinak ajánló levelében 1Ó31 ekép fzóI : az 
Ilién , és az Iftenfélő Fejedelmek után Nagysá
god fő oka, hogy Magyar Orfzágban nem már 
két helyen , mint az háborúság előtt, hanem 
négy helyen vagyon Collegiumban lakásunk : 
mert az Posonyi Coilegiumot Nagyságod fun- 
dálta ; az Nagy fzombatit csak nem egyedül 
táplálta; az Győrit olly Karba juttatta, mellyet 
kevefen remélletek, de fokán csodálnak: Ana- 
creonticus Monometer fiypercatalectus nro 12 
az Homonnait helyére állatta, kibül régiségedet, 
és később időkben is az Nagyfzombati , kafsai 
Univerfitások után Harmadságos fényedet Aka- 
demáddal fönn tartottad . 1657 találom első 
hat Oskolás Laiftromodat . 1667 vagyon vésve 
Szécsenyi György áldott nevével gyalog ajtód
nak homlokára . ez után említi efztendo fzám 
nélkül Turóczi Láfzló Hung. Occid. iÓ7 lapon. 
Szécsenyi Pál kalocsai Érseket , hogy Collegio 
Societatis Jefu adjecit ludum literarium, mit ta

lán
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Ián csak az házrul köli érteni, mivel l 657ben 
már állott akár melly ízállásban az hat oskola . 
Kalatai Ferenc Nagy Váradi, Hodofi Pierer Józ
sef Tinniniai Püspökök Köizögön tanítottak: ír
tén Splényi Ferenc Váci Püspök Repetentium 
Manuductor volt 1750 (az ekkoriBidellt^Graecuíl 
az Simonidesemben keresd) Canonumrrofefsor 
1706 . Báró Andrási Antal Rosnyai Püspök Re- 
petentium Bideilus Latinus volt 17βο Syntaxeos 
Ma*;ifter I 7í'gben. T . Rájnis József 176ő Synt. 
66  Poé. 17Ő7 Rhetoricae Magifter volt. Három 
cfztendei csorbát fzenyvedfz Protokollumodban; 
az utólsót 1775— 76 , mellyben engem be fo
gadtál, ki pótolom . Rhetoricae Iítvánfi Elek 
Husvétkor Plébániára jutván az 7 Ofimpiai, és 
1 Pithiai barátom folytatta; Poeseos az 1 Olim
piai, 4dik Pithiai Jóltévő Barátom, Syntaxeos 
Szilágyi litván Nárai Plébános Vas Vármegyé
ben , Grammatices Haláfz József, Principiorum 
Dajfántífy József, Parvae Stipfich Antal Phi- 
lofophiae Doctor, Log. Metaph. Profeífor Poz- 
somban. 1776 . 10 Skarapla havi konkurzusbul 
Humanitatis 2 az 1 Olimp. 4 Pithiai Barátom , 
Hum: 1 Enceely Bencifzló,. 12 efztendő után 
meg holt . Grammaticus Senior Haláfz József, 
5  efzt. után meg holt . Secundus, ki tavai Prin- 
cipifta volt; Junior kajdacsfalvai kajdacfi Fe
renc. Ez után külön el'ztendőkben az 6  Pithiai 
Barátom, Subányi Ignác, Mándik András Ara
di Direktor, Heves Vármegyei, és Helységi 
Berta György Pro Direktor az Szabadság Fái 
Befzédnek 1793, XVI. Lajos király életének
1794. Ankónai Szűz Mária csudáinak 1796 For
dítója : Lang Mátyás Barvér János körmöcbá- 
nyai Prodirektor, Nemes Modly János Gram
maticus Senior az Officium Rakocianumnak 1798 
bővítője az Magyar Pindarushoz tartozó Vers 
lábi táblát rámában Üveg alá foglalta, oskola-
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jában fbl akafztotta, az fordítónak különös cél
ját meg előzvén, ki azt állítja , méglen ez, 
vagy ezhez hasonló abrofz, mert az maga ne
vét nem kerefi, lehet ennél jobbat, bővebbet 
kéfzíteni Weitenauerbül , Heynei Hermánnak 
Pindaru^bul , az Sintaxisban, és Poézisban az 
ifiuság fzeme előtt nem áll , nehezen vánfzor- 
gunk ki az efféle Ezer k é t, vagy három fzáz- 
ban Bújtam arany Luciánban versekbül: Várjon 
Antal Szabadkai Pro Direktor , Kutka Jakab, 
Fájner András , Fáber Antal N. Várad! Hifto- 
riae , Statuum Profefsor, Szaller György. Sze
relmes .Társaimnak kebelébül az DCXLIV. 
Olimp. 1 Efzt, ftt őldikén könnyeimnek zápo
ra közt ki búcsúztam, mint következik: Mi- 
nekutánna irnez királyi Oskolában 22 álló efz- 
tendöt az Ur Iftennek kegyelméből el töltvén 
moftanság az Fo Tifzt. Apátur, és Direktor 
Uramnak ajánlására az mi kegyelmes FŐ Páfz- 
torunktul, Püspök ö Excellenciájátul általtéteu 
tem ; vég búcsút véfzek immáron tinnen Tőle
tek áz kikkel több, vagy kevesebb efztendők- 
ig tellyes erőmbül buzgó tanításomat folytatni 
igyekeztem . elsőben ugyan az én kegyes Fő 
Tifzt. Apátur, és Direktor Uramtul, az kivel 
az előbbi hufz efztendeimben fzerelmetes tár
saságban tanítottam ; az két utóbbiban pedig 
Atyai Elöljáróságában igen örvendeztem , az 
kinek imez általmenetemet nagy hálaadásoknak 
közötte nyilván tulajdonítom; Ofztán valamen
nyi Tifzteletes Tudós Drága Tanító Társ U- 
raiméktul, az kikkel több üdéig fzép atyafiságos 
köllemes barátságban éltem, kiknek vélem va
ló békeséges tűréseket , és vifzfzonos fzuvefsé- 
geket nagy köfzönettel fogadom , és fönn tar
tom : végtére tőletek kedves tanitványim, az 
kikben hozzám való tifzteleteteket , engedel- 
mefségteket, dicséretre méltó tanulástokat nagy

öröm-
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örömmel említem , és bennetöket az Fö Tifzt. 
Apátur, és Direktor Vrnak hajdani kegyelmé
ben ajánlván leendő Tifzt. Tudós Tanító Ura
toknak kegyes gondvifelésére bírlak; magamat 
pedig az Fó Tifzt. Apátur , és Direktor Urnák 
további különös kegyelmében , Tifzt. Tudós 
Tanító Uraknak fzives barátságában nektek 
rólam való ájtatos emlékezetetekben minden 
tisztelettel ^ajánlom . követke.tenek Vas Vár
megyei Szombathe'yi Bognár József Juris Ut- 
riusqve Doctor Magyar Törvényi Profefsor Za- 
brágban, Mollik Ferenc Exhortator, Ámbróti 
János, Geifz János, Dávid Mihály Urak: kik
nek helybéli Direktora F. T . Balogh Sándor 
Apátur minnyájokat Atyai barátsággal·’izgat az 
hires Gyimnáziomnak hírének öregbítésére, va
lamennyi mintegy öt fzázbul álló ifiakat fze- 
niélyek fzerént ösmér , Temiltokles módjára 
nevez, mert mindennap előtte jár az egéfz Gy- 
imnáziom templomban , és viizfza tér reggel, 
mindennap Audienciára valamennyinek kéizen 
áll az Bibliotékában déliéit télen, nyáron, min
den mulatságos napon végig járja az Sáncokat, 
hol az gyülekezett játfzó ifiuságot kellő Izéméi
vé! tekinti, fzó lit ja : kit Fölséges királyi ö Her
cegsége Nádor Ispány Urunk néhai leg kedve
sebb Csálzári Alexandra Pavvlovná Hitvesével 
való Győri által utazásakor minden Profefsor- 
urakkal nagy kegyelmeién Audienciára bocsát- 
ván ízép rendiben álló iíiüsága tifztes udvarlá
sának telly es meg elégedésivel méitóztatott vi- 
gafztalni: mint az- első l'zám alatt Tudós Tag
ja az Magyar föl állítandó Társaságnak vala
mennyi társait, alatta valóit, közülök engem 
is hathatósan ébrefztgetett . ki , mineku'ánni 
Magyar , Erdély Orl'zágoknak Eger, kolosvar, 
Sopron, Buda Városiban az Jézus Társasági 
Tudós fzerzetnek fönn álltakor hat efztendeiü:

T  ta-
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tanított volna, 1774 tül fogván réfzfzerint mint 
Vice Direktor az Győri Püspöki Nemes kon- 
viktusban egy efztendeig; réfzfzerint az 1776dik 
Pozsonyi konkurzusnak előtte is , utánna is 
1795 Skarapnának 51 dikéig úgy mint Győri 
káptalan béli Ur is hufzon egy, Sommásan hu- 
Izonhét efztendőkig az Magyar ifiuságot Herku- 
lefi fzorgalmatofsággal, és Demofztenefi Ékes 
fzóláfsal oktatta . 1796̂  kos Havának 21 dikén 
Fölséges Urunktul Helybéli Direktorrá kegyel
meién rendöltetvén hat efztendőig, hét holna-

fig , tiz* napig vifelte dicséretesen ez fényes 
ivatalát , mindenestül harmichárom Tanítói, 

Igazgatói mindenkor áldás közt maradandó efz- 
tendői után az Szent Mártoni fzerzetnek az 
DCXLV. Olimp. 2 Efzt. Jft 51 dikén az egéfz 
Gyimnáziomt által adta, kiben Direktor T . 
Mollik Tóbiás, Teologyiai Doktor, és Pro- 
fefzfzor, Rhet. Ancheli Ildephonfus, Poet. Hor
váth Péter , öreg Gramm : Pacsay Tiburcius , 
Második Borsó Gerárd, Első Grafzenich Jakab 
Szent Benedek Rendbeli Atyák . és miért hogy 
ezen Társaság jobbára Győrött kéfzült öfzve 
kelni, érdemesnek álítom röviden ez Arkime- 
deseket Ciceróként Tűse. 5. 25. elő hoznom . 
az 1790—91 Pozsonyi Orfzág Gyűlésben föl a- 
jánltatott az Orfzág Naggyainak ez Planum, 
kiben bővebb tudósítást láthatfz ; neveik imi
gyen következnek : Tifztes Tagjai az Záfzlós 
Urak közül . Gróf Gvad nyi János, L. Baro 
Öregbik Rádai Gedeon . Papi Rendbül F. T. 
Molnár János, fzékhelyi Majláth Antal, Nagy 
János: Nemes Rendbül . Barcsai Abraham, Ba- 
róczi Sándor , kazinczi Ferenc, Rendes tagjai 
1 Balogh Sándor, 2 Bárány Péter, 5 Bacsányi 
János, 4 Benke Mihály, 5 Benyák Bernát, 7 
Bolla Márton, 8 Csepán Iftván, 9 Decsy Samu, 
10 Dugonics András, 12 Földi János, 15 Gö*
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böl Gáspár, 14 Görög Dömötör, 15 Gyöngyö
si János, 15 Horváth Adám , 17 Iliéi János, 
18 Kerekes Samu, 19 Komjáti Abraham , 20 
Kováfznai Sándor, 21 Kovács Ferenc, 22 Kres- 
kai Imre, 24 Mátyus Irtván, 25 Milefz József, 
20 Nagyváti János, 27 Novák Irtván, 28 Péc- 
zeli József, 29 Rájnis József, 30 Ráth Mátyás, 
31 Rácz Samu, 32 Révay Miklós, 33 Rozgo- 
nyi József, 34 Simái Kristóf, 35 Szabó David, 
36 Tolnai Sándor , 37 Tóth Farkas, 38 Vér
ségi Ferenc, 39 Virág Bedenek, 40 Őri Gá
bor Urak . ebbiil azt efzméllem ̂  hogy fzinte 
az Párifi Tarsáság is, kinek Olivetus József a- 
jánlotta Poetas Latinos & Graecos qvinqve , 
Huetium , Fraguerium , Oenopionem (Boivin), 
Seipfum, Monetam 1738 Parili's 1743 Lugduni 
Batav. Suentibus Societatis 40 fe'rfiakbul állott, 
másodfzor hogy noha formás céhbe ezen társa
ság mind eddig öfzve nem állhatott , minden 
tagjai mindazáltal dicséretesen minden jutalom 
nélkül irdogalnak ; harmadlzor, mivel néhányan 
tiz efztendö alatt elkiholtak , Magyar fzivbéli 
fzeretettel meg hivattatnak ez tárgynak akár- 
minemü, értem auxilio, confijio, calamo, pro
motione, & omnibus cooperantibus caufii efoca- 
cibus ad gyarapítándum, kiket az II. IfztmiaiOr- 
fzág illet . negyedfzer M. Báró Naláczi József 
Ur volt az első, ki i790ben IOOO forintot ígért 
ez Társaságnak tartására, Lásd Péczeli Gyüjj. 
4  Réfz 231 lap. és valamennyi Újságokat *, én 
25 forintot kéfz voltam le tenni efztendonként 
T . Györgyi Pál akkor Fóbiró, mólt első Vice 
Ispán Urnái, de mivel kommifsió‘a nem vo lt, 
el nem fogadta ; utolsó akaratomban ez meg 
fog ártani; mólfzor fzép, fzép dolog a ' süket- 
néma Inftitutumt fölállítani, az embert előbb 
fzólónak, írónak, of'tan ékesebb tudósnak áb
rázni : de Párisban még is csak előbb állott az 

T  2 Négy-
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Negyvenes Collegiom , Hogy fern Lepee i 77<r 
Némasüket Oktatását közre bocsátotta . sed rede
at , unde aberravit, Oratio , Cic. ibid, kedves 
hufzonkét elztendo által vélem izzadott Pajtár- 
saim, mi az Jezsuitáknak Sukcefzízori vagy
unk , az IftenfélŐ Fundátoroknak kenyere'ben 
efzünk, rágódjunk ez két történeten , mint ol
vasom Pelzhoíferi 7. i<5. iO. Sarzanus Fü- 
löp , Silvius Enéas hasonló ; Kapet Wilhelmus 
Francia királyi Verbül való Kardinál három 
voksot nyert az Pápaságra i 4 5 8 ban . ez meg 
támodta az többit , qvid vobis cum Aenea? 
pauper eft y poetam agit publice, qvam abjec
tum erit videre Papam cum Musa in cathedra 
Petri ? titkos tanácsot is tartott ellene, hová 
király is gyalog jár. meg tudván ezt Silvius ugy 
felel : parum mea intereft , qvalem pontificem 
habuero, fi ego, ut Cardinalem decet, vixero: 
cadent hujuscemodi comminatoriae deliberatio
nes in cloacam , ubi prognatae funt . és ugyan 
hodára kelve Erdős Enéas lőtt II. Pius Pápává, 
nre 74 öt ven négy kárdinálok gyűltek 1644 pá- 
paválofztani az konklávéban . három réfzre íza
kadtak , Franciái 26 Spanyol 22 Olafz 6 kar- 
dinálokbul állott , vix dicenda Factio refpectu 
aliarum: m a s c u l a  tamen V i r t u t e  multa e- 
git in conclavi, & attemperavit, ut tandem ex 
luo gremio dederit pontificem Joannem Pamphi- 
lium Innocentium X. annak békét h^ggj, miért 
valaha nem válafztanak Magyart Pápának . Páz- 
mán Péter közel volt hozzája, kinek azt mondotta 
Lukách Kárdinál : Schi non efchfchefch Unga- 
rufch, efchfchefch Pontifekfch . hilzem, el nyög
te az Pápának termett nagy férfiú az rá való 
feleletet; ha pedig kedve tartotta , ezt felelte : 
Si non efses Italus , & infuper adhuc Lucas, 
hoc non diceres . ex Calepino in Italia, & Lu- 
«as.y mert az Kalepinuft is igen forgatta Paz«
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inán . .azt fe fefzitsd, mit tefz, factum eft mur
mur Graecorum adverfum Hebraeos , qvod in 
miniiterio Viduae eorum contemnerentur , és 
mi Ion az vége . néhai Fölséges Mária Terez- 
sia király Afzí'zonyunk az Sz. Ferenc Szerzeté
re rá parancsolt; hogy Sorjában Magyar, Tót, 
Nemet válafztafsék Provinciálisnak . az többi 
velejét kíilömbféle képen csigázzad, és mutasd 
meg, hogy nem csak Makiavellus látott bell- 
jebb az Livius Dekásaiban.

Az II. Ifztmiainak Sommája.

Az Gyözödelmes Xenokratesnek , Teró 
Agrigyentomi király becsének Trazibulus fiához 
küldetik ez ének , valba Pindarus, hogy ö ezt 
cselekízi az régi Poétáknak fzokása fzerént, kik 
verseket nem nyereségnek okáért irtanak, mi 
inoft közönségesen történik 19 Ifztmiai az ap
jának gyozödelme , mellyel az többit fzaporí- 
totta 42  mint diadalmakkal , mint versekkel 
Enezidámnak vérsége mód nélkül meg nemesít 
tetött 50  különösben Xenokratesnek vitézségei 
dicséretre, és ez versre méltók, melly Nika- 
zippus által küldettetik.

Ez gyozödelmi vers irattatott Agrigentomi 
Xenokratesnek, küldetik Trazibulusnak Nika- 
zippus által, ki vagy Pindarusnak , vagy T ra
zibulusnak poíta legénye volt . némelyek Xe- 
nokrateft Teró király becsének vallják: Arte
mon rokonának mondja , győzött Ifztmiát, de 
előbb Pithiát , kirül az 6 Pithiai Dal . Simo
nides is mind két győzödelmeit említi . két 
Szicíliai Trazibulus volt, egyik Dinomenesnek 
féí'zekfentó fia, Gelónak, Hierónak öccse : má
sik Hieró feleségének báttja , kirül itt az fzó. 
AriPztarkus Xenokrates öccsének, mások fiának 
mondják Trazibuluft . Asklepiades az meg holt 
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Xenokratesrül mondja, hogy irattatott ez Vére, 
támogatja ez vélekedést, mert az 21 dik Sortul 
végig nem élő emberrül látízatik fzólani az é- 
nek . kallifztralus úgymond, hogy Pindarus 
Xenokratestül az Pithiai 6 Dal miátt ^elegen- 
dóképen meg nem fitzettetett, vagy> ajándékoz- 
tatott, kinek fösvénységét ezzel vagdalja, hogy 
nem méltózik véle , hanem Trazibulufsal be- 
fzéleni énekében : és ugyan azért inkább Tra- 
zibulusnak , hogy fém Xenokratesnek tifztefsé- 
gére irattatott az Vers; kezdete az pénzrtíl va
ló panafz úgy akarván Xenokrateft dicsérni, 
valamint füzet, tartja is vagy öccsének , vagy 
fiának Trazibuluft, hogy lém mint némelyek 
apjának . ez fok ifzkápábul ki akarván mene- 
kedni Heyne az Versbül ezt fatolja; hogy Xe- 
nokrates , Enezidámnak fia , Terónak öccse, 
Pith. 6 nyert ízekerével Ifztmiát, az ének 
pedig, mint az 2 Pithiai is, küldetött Nika- 
zippus által Trazibulus fiához, deli ifiuhoz az 
régi poéták fzokásaként  ̂ de Pindarusnak tex
tusát az régi tolmácsok is olvafták , és még fe 
vághatták ketté ez Gordufi csomót Nagy Sándor 
Alabardjával, az mi bizonytalan, bizonyos nem 
lehet . arrul is kételkedem, ha az 6 dik Pithiai 
ezen Xenokratesnek irattatott é , mert ott az iá 
Sorban nyilván Patri tuo Thrazibule vagyon 
Írva . félre tévén ez kákombákomot azt fogjuk 
különösen fefzegetni, ha ez dalbul ki látfzik e 
Pindarusnak fösvénysége, mit olly vakmerőén 
reá fogott Fabricius az életében, és Szimoni- 
desre: i Prisci föl ültek poetico raptu az Múz
sák Hintájára , magasrul csak lövöldözték ver
seiket az Batillufokra, Teoxenusokra, Ganime- 
desekre . utat csinál az Üstre . ezeknek ingyen 
koholtak verseket, kik egyedül az Efztetikára 
tekintók, mint Alceus , Ibikus, Anakreon, kit 
midőn kérdeztenek, miért nem fzerez Iftenekre

ver-
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verseket, hanem gyerkőcékre; felelt: hoti hoy- 
toi hémón theoi eiíi. 2 Redimicula tekintetes, 
fő uraságot, böcsületet jelentő ruha. 9 Lifcri- 
cupida Szimonideft pifzkálja, mint pénzkivánc- 
sit. 1 j  Deargentati üstös boglárokba foglaltat
tak az énekek, hogy annál drágábban , mint 
akármclly árruba bocsáttatott marha, el adattat- 
hafsanak, és mint minden parték a fzemély for
mán áll az boltban, arcát ád az poéta az vers
nek , mintha fzemély volna . ez árulás herélte 
meg az poétáknak Izólási fzabadságát is , mi 
innen is ki tetfzik , hogy Pindarus Trazi- 
bulus előtt csak hímez hámoz , Nikazippus- 
ra bízza az többit, 15 Permittit az Muzs3 , is
mét Szimonideft fujtja . Argivi Alceusnak 9 
dik versében is föl találod , hogy Spártai Ariíz- 
todemus mondotta . Argosinak hívja Homerus 
Iliad. 2. 161. Ilonát is, noha Lacedemonban 
fzületett . Pindarus az nevét el halgatja, mert 
az egéfz poétái világ tudta , ki v o lt; tágos 
értelemben Argos egéfz Peloponezusért tétetik . 
az hét bölcsek közt hozza elő Arifztodemuit 
Ephezius, és Diogenes Laertius 1. 1. 7. és 1 4 . 
Ariftodemus Húgának leánya felesége ívolt kor- 
intufi Periandernek l. 7 . 1. 18 Dejlitutus nem 
volt ally Szegény Arifztodemus, kinek Sógora 
Periander korintuíi király : hanem talán úgy 
járt, mint az Lucianufi Timon , kit minekután- 
na Mindene'bül ki ettek ittak tálpefzéres barát- 
jai, farba rúgtak , nullus ad amifsas ibit ami
cus opes. 19 Es fapíens tudod ó Trazibule az 
régi poétáknak verseit, tudod hová célozok ez 
mondáfsal, mint némellyek magyarázzák, mint
ha ezzel pénzt zaklatna Trázibuluftul, Heyne 
meg veti őket, és igy magyarázza: Arifzto- 
demusnak mondását ez régi versbül , mellyet 
te úgy is tudfz, nem akarom előtted ismét re- 
gölni. 22 Doricorum mert az Dóriaiak formál-
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ták korintusban, hol az Ifztmiai tór ünnepelte
te tt, azUdakot: fzáraz felér Ifztmiában, Zöld 
pediglen Nemeában adatott az Győzőnek. 26 
Crisa Focisnak tartománya, kiben Delfis, azaz 
Pithiai Gyö<iedelrül ízól. 28 Erechtidarum Erek- 
teus régi Atenási király, az Panathenaiban is 
győzött, ö lEqvefiris virzTerónak, együtt győz
tek. 32  Nicomachus Atenási Loválz Mefter volt 
. tempefl’ve épen azon pontban , mellytül az 
gyözödelem függött , m«g erefztette az lova
kat. 36 Elei Olimpiát is győzött: elég zsobrá- 
kosan ünnepölte Xenokrates ez gyoztét, mert 
nincsen Vers róla. 39 Genibus Viktoria Ilten 
al'zl'zony Ofzlopánál , ülve volt az képe. 47 
Scopulus mindenhová hat az vers. 54 Colendus 
Diodotus Trenusnak, Siralom Versnek hívja, 
mintha az holtXenokratesrül volna az Szó , az 
tolmács cáfolja, mert az poéta az iidőt változ
tatja, pro Colendus e/l , másodfzor, mei;t Ni- 
kazippusnak parancsolja : expone magyarázd: 
élőnek lehet olvasni . de az végén az hofpes 
nem tudatik Xenokrates , vagy Trazibulus. 09 
Ventus az drágaságban meg nem vonta magát, 
vendégeskedett: nyáron Fázis az fekete tenger
nek kelet Ejizaki réfzén folyó vízhez , télen 
Nílushoz , Siciliatűl keletdéli Egyiptomba ment 
vendégivei : vagy certum pro incerto , igen 
mefzfze vitte, hívta, fogadta vendégeit. 6s Pa- 
tróan tefz paternus, atyai, patrius, hazai, pat
ruus , attyabáttjait . innen az kétség, mi volt 
Xenokrates Trazibulushoz képeft . ne halgasd 
el Eleidnek ■ dicsőségét, nyilván ki mutafsad , 
ez verseknek is gondjad vil'eljed. Ó7 Non iner
tes i t egy nagy bökkenő . uk andriantopoios 
nem vagyok kép faragó mondá Pindarus az 6 
Nemeaiban. mólt varialja az mondást. noha ott 
is non movenda, itt non immobiles fordítja Henr. 

■ i- ·■ ·; Ste-
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Stephanas . valamint ottan Pitheást, úgy vag
dalja itt Xenokrateít, és mért hogy Pitheás nem 
királyi atyal\, vaíhgabban befzéi, Xenokrates 
előtt az ofzlopot nem említi, eléget mond, hogy 
versei nem röítek, nem egy helyen állók mint 
az ofzlop, bálvány, hanem fziklán, hegyen, 
tengeren által röpülnek., 68 Diftincte expone, 
jro recita, lege . olvasd, mond föl versemet’ 
íangoson . fzorgilmatosan mind az tolmácso- 
íat , mind Heyne't ki ráztam ez éneknek fejté

sében, de femmi fösvénységét Szimonidesnek , 
Pindarusnak nem találom: mintha fösvény vol
na , ki akármi munkájáért ajándékot , vagy 
bért vefz . midőn az régi Poétáknak életét az 
Hiftorikusok írják , alig tudnak valamit öfzvé 
hordani, hogy csak valaníelly diribdarabokbuj 
fzületéseket , egy két jeles tettóket, halálokat 
föl jegyezzék . úgy ítélem, hogy kiki az ma
ga Hazájának Univerfitásában, Oskolájába ta
nított . Beóciának fő városában , Tébában el 
lehet gondolni , hogy volt egy ollyan FŐ os
kola , kiben Profelzfzorkodott, Direktorkodótt 
Pindarus . az életében föl van jegyezve, hogy 
az ifteni áldozatokbul, azaz , papi réfzt vett, 
Apollónak papja illeni vendégségre hívta . mint 
Apollónak, mint Tebai Herkulesnek roppant 
templomai voltak Tebában, kikben több rend
beli papok fzolgáltak . alig ha ez réfzt az mo- 
ftani mód fzerént fzólván Dézmának, Prebendá- 
nak nem lehetne hívni . fenki fém hifzi, hogy 
Cicerónak mind barátjai voltak, kiknek levele
ket irt ad Familiares titulus alatt . Pindarusnak 
ha mind barátjai voltak is, kiknek Ódákat fzer- 
z e tt, kőtára föl tette: de az 5 Nemeai Pithe
ást ki köll fogni , és talán többeket, ki véle 
három drakmában olly mocskosán alkudott. Pin
darus ha poétái kevélységgel meg vetette vol
na gorombaságát Pitheásnak , azon fzép , és
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ritka mefterségű véts ki maradott volna . mi- 
ve! el fogadta más napon áz három drakmát ; 
takarékofságra, mértékletes pénz böcstllésre ta. 
nított bennünket,, és nem vadította el az Múz
sák túl qva ftudiofus & ProfefsÖr Humanitatis 
az három Drákmás Mecénást . ez két garas hé- 
jános forintbul el nem élhetett, ha csak oska- 
lai, templomi jövedelme nem lőtt volna, ki 
Dajfánt Muzsikusnak fia volt . Hiero, Tero, 
Arcezilás királyok jobban kenhették tenyerét, 
noha Hierónak is fösvénységérül bűzös az Lán-· 
difiaknak krónikája . Ciceróra is héjában fogja 
Plutarkus , hogy ingyen védelmezett Rofzciuso- 
k á t, Milókat . hát hogy Verreft vádolta, nem 
adtak néki valamelly leg alább táxás füzetest 
az Szicíliaiak , mint Orfzágunkban is az hálá- 
datian A1 Fölpörösöket az ítélő Széknek köll 
bírságolni elég böcstelenségekre , mennyit fü- 
zefsenek Prókátoraiknak? az Tudományi Sta- 
tiftikát, melly ez titkos értelmű Rózsás Dalban 
rajzoltatik , következőképen értem :

1. Az régi Poéták , Poétánék , Apolló , 
Merkurius , Orfeus, Amfion , kilenc Múzsák 
meg iítenesítettek . Leopold Mozárt Salzbur- 
gifcher Vice Kapellmeifter, apja az Becsben 
hires Mozártnak , in der gründlichen Violin- 
fchule 1770 Augfpurg auf Koften des Verfafsers 
pag. ló ob Orpheus gelebt habe, iit es ftreitig 
. das viel fabelhaftes mit unterlauft, ift ganz 
gewifs : doch liegen unter diefen Fabeln auch 
viele Wahrheiten, gg. Zu jener Zeit, als diefe 
Manner lebten, wurden die gelehrten Leute 
vergöttert ; und eben diefes ift die Urfache, 
warum alles fo fabelhaft laeft. Wer weis es?· 
vielleicht haben die Poeten der künftigen Jahr
hunderte Hoff genug unfere heutigen Virtuofen 
als Götter zu befingen ? denn es icheinet wirk
lich , als wenn die alten Zeiten wiederkommen

möch-
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möchten . jnan pflegt, wie man Tagt, dermal 
fchön an vielen Orten , die Gelehrten und 
Künltler mit lauter Bravo fait zu vergöttern , 
ohne fie mit einer andern gebührenden , und 
nachdrücklichen Belohnung zu beehren . allein 
dergleichen magere Lobeserhebungen follteh 
den Herrn Virtuoferi auch eine Natur der Göt
ter einflöfsen, und ihre Leiber verklaeren, da
mit fie von himmüfchen Einbildungen leben 
könnten , und nimmer einer zeitlichen Noth- 
wendigkeit bedörften. 1

2. Az tudományos Orfzág (Refp. Litera- 
ria) Plátónak Policiajában lakik , nem Romu# 
lusnak fzemét dombján Cicero ad Attic. 2. 1.

3. Ha mi tartományban az tudományok 
virágoznak , jele , hogy fölösleg való pénze 
vagyon . Voltaire.

4. Nem értem , mit tefz az Osor litera- 
rum: az utolsó parafzt is holtig (íratja, hogy 
olvasni irni nem tud . talán az ra és rum közé 
to köll tenni . ha a* rarumot nem gyűlölöd, 
miért az ratorummul meg nem békéllel ?

5. Ha mi Orfzágot látogatCz, melly állapot
ban , folyamatban légyenek az papiros mal
mok , könyvsajtók, kötők, boltok , meg vizs
gáljad. Henr. Iuíti.

6. Egy Mecénásnak valamennyi Tudó
sok halál verötéket űznének . Virgyiliuft , Ho- 
raciuft ápolt Mecénás . Ovidius rája nem fizo- 
rult.

7. Jó Szán útra kapott az ingyeni könyv 
árulás, midőn hol az Mecénások, hol az De- 
fendensek Mecenáskodván Univerfitási, Akade- 
mai, Honnyai tanulásaiknak nyilvánságos pró
báikat adták . illyen volt néhai Boldog Emlé
kezetű Gróf Nádasdi Ferenc Ö Excellenoiája , 
Horvát Orfzági Bán , ki az 1764 Orfzág Gyü-
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lésekor Édes Fiának, Mihálynak, moftani ki
rályi Fő Lováfz Mefternek, komáromi Örökös 
FŐ Ispánnak , Csáfzári Apoítoli királyi ő Föl- 
ségének kamarásának, Titkos Belső Tanácso
sának , ő Excelléncíájának az Pozsonyi Orfzág 
Palotájában néhai Fölséges király Aízfzonyunk 
Maria Terezsia képe előtt Filozófiai Próbaté
tele alkalmatofságával Pray Györgynek Anna- 
lisát ©fztogattatta , és T. Rájnis Józsefet, ek
kor Pozsonyi Első Grammatikális Tanítót meg 
látogatni méitózott, ki ez Fényes Pompának 
igazgatója volt . nem külömben Tekintetes 
Guari, és Fölső Szeleflei Guary Miklós Ur, 
Nemes Sopron, és Vas Vármegyéknek Elsőbb 
Tábla Biraja, midőn 1783 az egéfz Filozófiát 
Győrben Defendálta , T . Rájnis József Urnák 
kalauzát ajánlotta hallgatóinak , melly tudtom
ra az első Magyar könyv volt, kihez könnyen 
juthatták , mivel akkor Karaicáros Leskabine
tek nem voltának. , ;

3. Ha Pindarusnak bajnokai , barátjai pén
zeiket Versre, Muzsikára nem pazoroíták vol
na ; Pindarusunk, az a z , egy Panegyirikusunk 
fém volna.

g. Mit tefz Horaciusnál & Gratia Regum 
Pieriis tentata modis ? Romában egy Rex fern 
volt, hanem csáfzár. talán az Regesek az Patrí
ciusok , fzenátorok, Római polgárok.

10. Francia Anglia , Nemet Orfzággal Ma
gyar Hazánkat egybe ne vefsed.

11. Qvid vero ? qvi ingenuis ítudiis, atqve 
artibus delectantur, nonne videmus eos nec va
letudinis , nec rei familiaris habere rationem ? 
omniaqve perpeti ipsa cognitione , & fcientia 
captos? nem de magát ösmérte leg fóképen Ci
cero de Fin. Bon. Malorum 5. 18.

12. Virgyilius , Horatius nem volt olly 
fzegény , mint mondják . ez ezeres kapitány

vo lt,
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volt , ha nem Brigadéros , az Brutus pártján : 
az birtokos kapus Nemes ember Montova táján 
- rakott fzekérre is fe'r egy vella fzéna; ^Me
cénásnak , mint belső Mihifternék kezében veit 
az Orízág kincse ; volt egynéhány millióm ren
dölve titkos költségére az Orfzági dolgoknak .. 
ezekkel élt Augufztus Csáfzár, mint jobb * és 
bal Rezével az fok háború által vadult népnek 
fzelidítésére , mezei gazdasághoz való fogásra . 
Virgyilius az Bukollkum , Gyeorgyikumával , 
Horatius az Beatus ille , qvi procul negotiifsal 
fzerencsésen véghöz vitte.

13. Liviüs életében olvasom Cap. 4. Bi- 
pont. Orbi toti notifsimum multi ex ultimis Hi- 
fpaniae, Galliarumqve, finibus viri illuíttes Ro
mám adibant, ut unum illum, lacteo eloqven- 
tiae fonte mananlein contuerentur . Plinius 2 
Epiít. 3. nunqvamne legiíti Gaditanum qven- 
dam ad vifendum eura ab ultimo terrarum orbe 
venifse, ftatimqve , ut viderat Livium, abiifse? 
miben állott, tellett ez látogatás?

14 . Pázmán Péter Kardinál Efztergami Ér
sek mint maga munkáit , stiint kaldi Bibliáját , 
Prédikációit ki nyomtatta:; fv -i.i írn

iá. Káldi Györgynek: Iftennek Sz. Akarat
ja , azaz, az fiz parancsolatok Predikácios ma-

E 'zása Pofthumus könyvét Gróf kollonich 
t áld Nemet Újhelyi Püspök, Pozsonyi Föl- 

séges kamarának Prezidens Feje 1 ŐS 1. Nagy- 
fzombatban ki nyomtatta in folio . az végén 
pag. 251 . ezt olvashatni: Admonitiuncula Ty- 
pographi ad Lectorem . fuperlunt adhuc aliq- 
vot praeclara Opera Pofthuma ejusdem, hujus 
Autoris nempe i Conciones Hungaricaé in ün- 
gulos dies totius Qvadragefimae 2 Alter tomus 
Concionum Dominicalium . ez tehát m ás, mint 
mellyel nyomtatott Pázman 1631. Pozsomban.
3 Alter tomus Concionum Feßivaliujn. 4  Ex

pia-
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planationes in Canticum Magnificat . qvae fuo 
tempore fuccefsive , & per partes omnia fubji. 
cientur praelo , ubi DEUS de Moecenatibus, & 
Patronis providerit . Boldog Iften ! hová lőttek 
ez Magyar Terenciusnak kézírásai?

10Γ Az Geográfusok több várasokat föl 
jegyzettek , hogy egyben is több Bibliotékák 
tárva nyitva kelzen állansk.

17. Goromba Rabenernek ajánló levelében 
Szatírája , mintha Mecénásnak , Agrippának , 
kiken az Római Birodalom fordult meg, olly 
oskola porosoknak köllene , vagy lehetne len- 
niek , miilyenek voltak Virgyilius , Horacius, 
Livius . gorombább , midőn korpázza az Me
cénás Földes Urat , ho«r előbb ád Audienciát 
Izemét hordó kocsisának , mint fém fiacskája 
Hoptnefierének . bohó! ha jó korán nem rrá- 
gyáztat az Ispán, nem terem meg az Hoprnes- 
ternek fölösleg való áldomása . Hopmeltrom 
tanulja' ki Mecénásának óráit ,. mellyekben jó 
ftellában találhafsa.

18 . Caraccioli, csak öregében emlékezem, 
illy formán fzól egy könvecskéjiben: nem ér
demli meg az Literaria Refp, hogy annyi köl
tség fordítafsék rája . kétséges befzéd - az e- 
gyik ágát valahol már fefzeget’em.

19. Ritka könyvfzerző vagyon, ki ez fen- 
tenciát nem csáválta volna ; de Livius után leg 
rövidebben igy hangzik: Raro hominibus bona 
mens, & bona fortuna datur.

20. Fabricius fzegénységet fog Stajtiusra 
IuVfenalisbul Sat. 7 : 8 7 . Esurit, intactam Pari
di nifi vendat Agaven, és ex Epicedio in Pa
trem : Vilis honos ftudiis . namqve Honor alit 
artes.

21. Az ifiu Autor ne akarja tanítani köny
vében az öregeket . noha kik moít az régieket 
olvafsuk , nálunknál valaha fiatalabbak voltak .

Ci-
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Cicerónak Oracióját pro Roscio ifiak, öregek 
egyaránt tanuljuk.

22. Ki az könyvfzerzésbül egyedül .élni
akar,.az 9 9en alól, tOOon fölül kerefi teme
tőjét. /

2 3 . Már be tellyesedett I. Elegyes Verse
ben jövendölése T. Rájnís Urnák : De ti azért 
ne féljetek, bátortalan fiakj van nála divatja 
az tudománynak . majd meg barátkozik Heli
kon fzelid leányival.

2 4 . Ki ez kevés fzabásokat nem akarja 
meg érteni: ámbár fzázokat írjak, azokat feni 
akarja meg érteni.

Nagyságtok, Kegyelmetek! Ί

Ez egy fzóval mindennek végire megyek , 
ha mondom , hogy a z , Mecénást meg előzi
tek , kik faját vagyoiitokbul , nem az Orfzág 
kincstárábul drága Áldozatot tenni Méltóztatok 
. eftis enim Sapientifsimi jól tudván , ha Pitit 
darus Anbizes, és Venus ágyékábul Julius Ge* 
zár formán fzármozhatott volna , valamíntíeé 
későbben kommentariusait maga tüfzüjére le i* 
rathatta: úgy annak is lett volna, honnan mint 
éhes gyomrának pulyka bögyöt vethetett, mint 
lovakat tarthatott , tanítathatott volna, kiknek 
Olimpiai győztét, mint az otthon kórságban fe- 
küvő Hierónak, hírül hozta volna az .kurír ,, 
Örök háladásul Homerikus Bek egérharc, Vir* 
gyilianus fzunyoghalál forma Törpedaruharccal 
kedveskedem, mellyet Joninus Gilbertusbul for
dítottam . azok lliást, Eneift teremtettek után- 
na : én micsoda csizmában öltözöm, noha meg 
fzabták, talán már várják is , m ég le mond
hatom.

Da r u -
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Kétséges viadalt, kölcsön meg adott diadalmat 
Énekölök Törpék , Dariiak közt : kezdete mill yen 
Véres baragjöknak, Fejedelme ki az feregeknek,
Jlly fokjidore miért maradékai rántanak handzsárt.

Te Lajos, az ki nekem meg hagyád, ez gyönge fereggel 
Táborbul ropogó porfzórta mezőre bogy álljak, 
íme kicsid költött viadalnak az árnyoka, láfsad 
.Oldalaid mellett majd ropni fog az fzem vefztó 
Hadnagyaid fora, .ejlenség közepére rohanván 
Az Nagy Atyád nyomain vifzéd harcra sörény katonádat, 
Az kibe maholnap fényes diadalmakat hozhatfz, 
Érdemeikre dücsós Eleidnek· ez Érdemeiddel 
Uj kofzorut köthetfz, unokáidat élcfzthefsed.

Végső partja mögött keleti Óceánnak; hol az rév 
Tenger habot zaboláz tova menni, befzélik, hogy hajdan 
Harcra fzülött törpék kalibáikat építették.
Képeik » és fzínök mutogatják Mirmido, H.apgy  ̂
Dédösitül eredétt deli véreket ..· egy lra:közölök 
Nagyságával arafzt (bajufza val-a inennyinek ölni) 
Fölhaladott, Óriásnak azont hifzik, és ki kiáltják, 
Hogy Poliférausnak fzakadott vérébül ezen csúf 
Nagy kietlen csuda . tagjokhoz képeii nem is hofzfzubb 
Eletök, úgy hallom, negyedik nap tértibe ncmznek, 
Vénhefznek pediglen az nyolcadik efztendőben.
' Élete, képe ugyan rövid az törpéknek : hanem vér 
Síomjuhozók, kis melybe buzog nagyon harci tíizefség. 
Ez kártékony eró helyt állott Herkules ellen 
Kígyóknak ezer ölte után , fok ezerni múltaknak, 
Harcoknak , magas égbe rakott baromoknak utánna,
Kis tegezével imilly fegyvert bofzDontani rnéréfz. 
Ámbátor nehezen, s alig érheti gyönge hagyftás 
Az bajnok levegői fejét, nyilakat ha röpitnél 
El.vétnéd kaponyás tetejét, mint föllegi várat.
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Vári kerítésből indúló törpe legények 
Partokon ötvenként virgoncán mendegelének ,
Hogy bizonyos tárgyon furatott karikákat hagyítni; 
Vagy kis karjaikon nchezecske dzíidákat inazni :
Vagy zabolára fogott firisebb kecskéken iárni:
Vagy gödölyéket hadak fzükségire rendibe lépni 
Szép fórban fzaladást· remekül karikázni tanítnák.

így mikor árnyékozza hadát virgonc ifiúság,
Kellepeló féfzkét, zöld pázsit alatt vala röjtvén,
És darunak gyöngécske hát le tiporja Vezértek 
Efztelenül lépvén, oh Törpék! fzámofan ottan 
Féfzkeiket daruak rakták . gégéje halálos 
Vég fravait mikoron fzomorun kelepelve bocsátja , 
Holtakor az jaj fzó fzakadást kék égben az annya 
Hallja, zajog fzomorúan , eget hasogat zokogása 
Dögló fíjainak keresött eledelt le bocsátván,
Csattog fzárnyaival. megy az el'ztelen ellenségnek, 
Fíjainak hevenyébe dögét bofzfzulja vitézül.

Ellene dárdával fickónk, és kurta nyilakkal 
Iggyekezik, darunak haragos körömét ki kerüli.
Mintha bikafzarvalt Iupiternck bátor ölyüje 
Háta,fölött horgas orral fzaggatna, körömmel;
Mérges fzárnyainak féltében fzarvival ellent 
Áll, nein is harcolhat, csak erótelen űzi magátul. 
Dárdájával imigy bofzfzontani darvat igyekfzik 
Kis törpénk . de mivel kis erőire nézve erőtlen , 
Társaihoz folyamik, de csalandó ötvenedekhöz 
Segedelemért: kéfzek fziveikkel, fegyvereikkel. 
Oftoromolja egéfz fereg az madarat . valamint ezt 
Az daruak látják, gagagát kelepölve röpülnek 
Szép bajufzos rendnek, kis törpék ötveneiknek.

Mintha midőn hevenyébe kemény hadat az kapitányok. 
És porokét kettős viadallal akarnak enyifztni:
Áll két réfzre fereg, dárdája mezőre fzegeztött,
Nyila nyugott, meg erefzti ivét, fima fegyvere látízik 
Fényiem, kölcsön adott vérben fém mártatik addig, 
Sem csöpög ellenség nyakibul förödóibea haudzsár.

u Milj
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Mély febeit kapitányainak bámulja (fzabad csak 
Ez neki) luftomban kérhet íegedelmet övének. 
Hogyha.pedig csöndefz félnek, ki dzfidat orozólan 
El ki lövött : kap lábra lereg, van nyila kezében, 
Háborúnak van dífze , rohan k ik i, handázbandáz 
Az tüzes harc derekán, dühödik, ront fegyveren által, 
Iaj te neked ludas! rost jobbodat, hátodat űzik. 
így daruak , törpék cselckcfztlck sűrűén hullván , 
Egymást öldösvén febeket hol vcfznek, hol adnak.

Az madaraknak erős fzázadja az harsanos égben 
Ék formára lebeg, egyenes három fzegű rendben . 
Allapik, és harcot kelepöl kutak emberek ellen.
EÓ tetejére rohan, le bocsátkozik az magas égbül, 
Szemre fzegött fzárnyokkal aránz röptébe vitézét. 
Hirtelen az lyükiek meg ijedvén gombolyagonként 
Sül dilznó módjára lökik az darvakat égben ,
Jóllehet az fzivvel, fzámmal feleseknek haraggal 
Hátrálást fzégyen tagad : az nyugovókat azomban 
Hirtelen harc rémiti, zavart lát táborok egyben, 
Rémülnek zuhanásaikon , daru árnyokon halnak. 

Mondd, ha tudod, minemük, imez harcnak rendre csu
dáit?

Melly vefzedelmekkel menetét kockázta fzercncse?
Az daru lábaitúl hurcoltatik Holdnak alája,
Győzött az győzőt öli ottan : ez hofzfzu körömiül 
Halztalanul fzabadítja magát, vitetik levegőbe.
Látni gyakorta nehéz daruat, hogy föllegek ejtnek 
El ragadott kutakával alá . kecskék gödölyékkel 
Az törpét le vetik , zabolátlan iramlanak i t t , o tt , 
Zurzavaroskodnak feregekben: mintha havazna,
Tollas az ég: ennek törpének nyila ki Izegte 
Az tollát, vifz helyébe firiíl az tellibe nyila.
Más nehezen röpösött, mivel immár fzárnya fzegett volt, 
Mint evező vefztett csolnak ufz tengerek hátán. 
Szárnyait ez vefztette, bokancsba gyalog katonát látfz : 
Bofzfzújában amaz kap földrül kardot, hagyitja:
Nem veheté más törpe fejét, fifakát el ütötte.
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Orraikat madarak fcbet ejteni meg köfzörölvén 
Törpe ízemét fürjéfzik, holott fisak ád hasadékot. 
Ekkor· ugyan az törpe fereg féltében haláltul 
Hánnja cigán kerekét : kegyetlen daruak Fejedelme 
Röpdös, örül mezején , ezeres csitipattokat ütvén 
Szárnyaival kelepölte vígan koronás diadalmác.
Ez örökös harcnak feje , ez végeden haragnak.

Elmekezetbe tahát jut ez harcba gyalázatos ellök, 
Partokon az tavafzon mikor édes fcfzekeikbcn 
Tojtanak az daruak nemzetségüknek örökkön 
Állandóságára , fiet valamennyi legényke 
Törpe após vefztét bofzfzúlani, mint temetését.
Bátorán elkirohan fövenyes mezejére csatázni.
Mint mikor az raj méh vitlás kosarábul igyekfzík 
Fris ízabad égre , donog , duzzafzkodik égbe röpösvén , 
Mégyen bömbölvén pufztítani réteket , erdőt:
Szinte rohan kardval sós tenger partira törpe,
Szíve, haragja kifebb . birakoznia tábora hármas 
Sorba vagyon, három bátor záfzlói lebegnek ,
Indulót fuvnak . Zaboláiba tartja az első 
Rend kccskéjit, avagy hó fzinre mosott gödölyőit; 
Mintha ki gyors lovakat kerekítene, jobbja tanító 
Meílerc volna török korbácsnál lépni kevélyen.
Jgy nyargalva örül lovagunk ; mint Bifztoni kancán, 
Néha kevély vala M ars, vagy félfzömü Hannibal ütvéa 
Havvasokon által elefántrúl harcait űzte. ^
Mind paizsos, fzenes az réfes dárdája kezében :
Orsó forma dzfidát vifelök, azt pörgeti lányok ,
Adja üres csiga hej nekik az nyolc ujni paízsot,
Cser buzogánt, az egéfz hadban nem látni vas handzsárt: 
Ezt bizonyítja, midón buzogánnyal az Herkules állott 
Ronthatatlan törpék feregeinek ellene . póm-a 
Gránátnak vörös hejjábul fejőket fisakozzák,
Éfzre vehedd , bízvást hogy nézzenek az fisak alljáo. 
Vaftag páncélul melyeket be takarja üres tök :
Tudnia illik imez paizs az deli vállokat óvja.,
A z kire inefterség vésött eleven fokas harcot;

ü  2 Elsők-
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Elsőstül nincs mefzfze igen az második Ofztály , 
Lába tipor földet, iv v e i, buzogánnyal elégfzik ; 
Hofefzu dzfidájával terjefzkedik harmadik had-a.

így vifzik az törpék zászlóikat az daruk ellen.
Az darufit elefánt orrával ferge daruknak
V éd i, kiált, kelepöl, röpös, horgas körmei vágnak;
Kedves fészkeikért valamennyi megy ontani vérét.

K os, bika, ikrek után valmint meg Szűnik, hafonlott 
Víjadalok, és nyári napot, föl gyújtogat az Rák, 
Gőzölög ollója Skaraplának tengölyi tüztiil,
Vak fzemed hogyha vitéz erkölcsre Szerencse tekintvén 
Iften is handzsárnak erejét kegyefen öregíti;
Gyöztenek az törpék, zsákmánt ragadoztanak untig, 
Raktanak is diadalmi toronyt örök elmekezetre.
Sebben esött darukat nyársoltanak hóhár módra;
Mert az halál nem elég boSzSzúló győztes haragnak, 
Efztelenül ádázkodik . holt darunak testével 
Vállra vevén városba megyen fitogatni vitézül.
Mint mikor az Szarvait remegő toliakkal ijefztvén 
Zárja vadáfz, és tajtékzó vad kan fzegyet által 
Vert idegét meg erefztve: bocsát hátok közepettén 
Hofzfzu vadáfz dárdát által, veti tárfira: ök de 
Izzadnak kívánt zsákmány teberében örömmel:
Úgy pihög az kettős törpénk zsákmánynak alatta, 
Végtire örvendez bolt ellensége nyomásán.

Monynak az hejjaibúl azután magas házokat épít,
És daru tollaibul·· födelét hó csontjain hofzfzan 
Állatják , támafztnák mintha juharfa gerendák.
Hogyha pedig harcban eleven daruat foghattak ,
Ritka ajándok ugyan, bizony érdemel hársfa bokrétát .’ 
Zárja gőtét kalibába, vakos tömlöcbe csukatja ,
Vágja fejét, magas égig ható torony ára akafztja 
Szárnyait az győzött város kapujára Szegezvén.

Partokon hátra maradt daruaknak SéSzkeit inkább 
Őrzi Szegény maradék, ki az ádáz törpe duhétül 
MeSzSze röpülni tudott ♦ ládd immár báborujoknak

Hal-
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Ill, Ifztmiai Dal.

Halhatatlan magvat, zabolázza kilenc havi béke,
Varja jövendőben Daru , Törpe tavafzkori harcát.

8975.

Az III. Ifztmiai.

15 . Melifso Nevetlen Múzsáknak kertjé
ben virágrul virágra röpöső Barátunk ezTebai 
Vitézben Nevedet föl találom . hívjon akárho
gyan ember: de az Múzsák Homérusként Me- 
1-fsusnak hivtamk . bátbr fzívédet efzmellem t 
hogy utadbul ki néni tértel: mikor Apollo Fel
re parancsolta az heréket, és darázsokat . meg 
ösmérted az igazságot, ki ellen rugoldozni ká*- 
baság, mikor az Helikon tetöjén Fennyen az" 
kilenc Múzsákkal éneköltete': Libera per va
cuum posui veítigia Princeps . mert ha mások 
nem tudják, avagy tudni akármelly okbul nem 
akarják, ki , és mi légyen Apollo , magának 
köll magát ki vallani. midőn Polyhymnia ez be- 
fzédet hallaná , Rácz Iftván emberi neveddel 
gazdagít .felelék: ányáktul az fzerelmes gyer
mekek nyerőitek általlyába több nevet . Te 
egy bokorral addig is be érheted , még Hippo- 
kréna fzent vizébe mártatol.

Az IV. Ifztmiai.

4 0 . Lucifer confpicuus, & admirandus ceu 
altra inter cetera Vagy, ki fzabolcs Vármegyei 
Döroghi Nemes fzületésed után az Döbröcönyi 
Piáristáknál, N. Váradi, Ungvári, Budai Jez
suitáknál , Bécsi Univerfitásnál mindenféle tu
dományokat fzerezvén Görög, Francia, Olafz 
nyelvekkel Magad it ugy föl ékesíted, hogy el
sőben kollegrádi, Örökös Zij-Ugróczi Gróf kol- 
lonich Láízló, moftani Fölséges királyi .Herceg 
Nádor Ispán Urunknál Kamarás Urnák , ofztán 
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Herceg Efzterházi Urfiainak Nevelőjének föl 
vétetél : mnft pedig Herkulesnek akár oízlo- 
p á t, akár buzogányát el e'rted . midőn 17SQ. 
Tudós Újságaidnak írásához fogtál, Lucifer fac
tus es, mivel oily örökkön ego fáklyára gyúj
tottál, mellyel különösen az DCXLII. Olimpiás- 
nak 2dik eifztendején Rák gdikán fok ezerni ba- 
gloknak fzömeit föl nyitottad . dicsérettel tel- 
lyes világításodat Boldog Emlékezetű II. Leo
pold Királyunk, qui íolidae pacis fundamina po- 
fuit , annyira böcsüleni Méltóztatott , hogy 
órf/ági Abrofzodnak tökélletesebbítésének ok
áért Édes Hazánknak nagyobb réfzének bé 
járására, kegyelmesen Reácf parancsolt . mint 
az föl állítandó Magyar Társaság Tagjárul kiki 
olvashatja, mennyi költséget is tettél fajátod- 
bul mint az Nyelvjiek előmozdítására, mintáz 
Magyar ifiaknak Zífzlós Uraktul is ajáltatott 
ajándékok által külömféle tudományokban való 
oktatására, és tudós munkáknak fzörzésére . ez 
által déli Napfzöme láttára dicsőítetted az Ma
gvar Fő Rendeket , kikhez hasonlói ellen mér- 
gefen ki kelt Cicero Verr. Act. 2. 5 . 7 l~de 
Suppliciis: hominum nobilium non fere qvis- 
qvam noftrae induftriae favet: nullis noitris of
ficiis benevolentiam illorum allicere pofsumus : 
qvafi natura, & genere disjuncti lint; ita dilsi- 
oent a noftro animo , ac voluntate.

A z VI. Ifztmiai.

7,T. Aqvilam Mefzfze vakarjanak minden 
kritikusok , kik némelly régi írásokat difficiles 
nehezeknek mondanak az fordításra , miilyen 
Lucianusnak ludicium Vocaliuma, és ehhez ha- 
fonló Platóé . impoffibilesnek mondom . az 
görög ΰατός ád Ajaxot ; adni fog az Ma
gyar Sas Saík : ha ΰιιτοςbul ájtatoft nem akarfz

ko-
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koholni . de ekkor Aja-xnak nevét az Magyar 
Poéta, vagy Hií'torikus el fogja rontani . Mi 
Magyarok Zsigmondnak Morzfineábul fzületett 
Iankula fiát az Morzsinainak arany gyűrűjével 
práktikáló Hollóiul el tudjak Hollósi Jánosnak 
nevezni , mint Bonfinius Mefter Deák króni
kát’ írván az Magyar Hoílótul Corvus Joannes 
Corvináinak hívta·.; .és egéfzen Mefsala Corvi- 
nufig föl vitte nemzetségét . elég dolgom volt 
az IX. Olimp. 71 . verfsel , hol az λαός , Tu". 
Srtvog lapis lapideus az köbül keményt akár ho? 
gyan is faragtam... efféle lehetetlenségektől meg 
ne ijedjen az fordító . Maccarorpce fordítson 
akkor , vagy foltozzon valamit az mnga nyelve 
tuiajdonságibul helyébe. ... , · .. . .

Az VII. Ifztmiai Dal.

23 . Dorrftit de ti Tebaiak , n?iut Beótafi 
difznók foha föl nem néztek az fára , hol te
rem az makk * eleiteknek vitézségéiül femmif 
fém tudtok , avagy igen keveset, mert verfej: 
róla nem Írtak , ha csak én az gyalázatot moff 
el nem hárítanám·» és titeket hasonló...vitézségre
nem ébrefztenélfK-viSr;;.. '

Pindarusnak Ereklyéje.;.
í

/6606. Igen kurta mondásait , az poétáknak 
Auzoniusbul , Hnraeiusbul ki pótoltam, kik e- 
zekbül vették hofztyabb vcrfeiket.

56,63. Tertia via· ha Bellarmine, Pindaruß 
forgattad volna : harmadik utábul az, te köny? 
vedet pogány ítélet által is teiotftl fogva talpig? 
lan galanddal ékesítheted . Theologi qvid atj 
hoc dicitis,? Grammaticus iílhoc excutit . más 
rege, 311. Veríe;;Piiídarusnak 0 1 im p ^ :n .
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Alceusnak Élete*
. - ; ' >· i' · ’ ' '

Alceus Lesbus Szigetnek Mitílena vámsá
ból fzármazott ZáfFo egy üdos véle , és földi- 
rtéje . az duZsok , nevezet fzerént Hipparkus, 
Pittakus, Mirzilus, M egalagirus, kleantides el
len me'rges fzidalmakkal i r t . ha igaz, hogy Pit- 
takus, ki ellen hadi vezérnek Antimenides öcc
sével válafztatott, Ötét az ütkózetbenmeg fog
ta , életének meg kegyelmezett csak ez intéf- 
sel, hogy ösmérje meg, mit tehetne rajta, meg 
érdemletté;,’ hogy az 7 bölcsek közé fzámlál- 
tafsék . Borfzerette volt Alceus, de mellette 
olly Poréta $ hogy Homéruft is , ha vitéz ver- 
fekre vetette volna fejét, meg haladta volna , 
az muzsikához fóképen értett . virágzott az 
4 4 dik Olimpiás táján.

Amaz Boldog emlékezetű , és Fö tudomá
nyit lvánehich Jánosnak vagy Öccse FŐ Tifz- 
töletú Ur , hitték az Filozófiát uj lábra állí
tó , és mélységgel tellyes Lbgyihája Metafi
zikájával együtt világító tnelterem . Alc°us, 
és Antimenides teltvérek , és· egyPzer'smind 
jeles vitézek voltának . annak fölséges Poe- 
zisát Muzsikájával csudálta minden régiség 
. Benned Alceuft fzemle'lem, midőn az leg föl 
ségefebb Kriftus Urunknak Jeruzsálemi Pom
páját hozzá fzabott pompás Magyarsággal , 
Alkaikus mágafsággal az négy Evangyeliumok- 
bul olly elevenén ra jz o lo d h o g y  , ha ki az 
Evangyeliumot azomban rtínt egy látatlanná a- 
harná tenni , azt fogná mondani, hogy ez Mo- 
notefsarond csak annyiba külömböz, mivel it
ten egyfzer % ottan'négyfzer vágynak némelly 
dolgok irattatván , Alceufi tulajdonságodat eí 
nem hallgathatom azoltátul, hogy az Izombat- 
helyi Infurgéns Táborhoz ébrefzto Vitéz Vérfe- 
det Vitéz Kőtára is föl tetted . Fogadjad ked-

vefen
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vefen'ez Fejedelmi Poétás ajánde'komat tifztef- 
séges hálaadásul, ki Te Tőled Nyuli ölzi mu·' 
latságainkor fokkal Nagyobbal meg ajándékoz- 
tattam. ·

Ó0 3 1 . Harmodiusnak Parafitusa volt A- 
rifztogiton Luc. 4 8 . de Parafito. 4 8 . Leéna 
Safarinájok csigára vönattatváá az pártofokat 
el nem árulta Plin. 7 . 23» Hiparkuít meg öle
tek . egyik az gyilkofság közt meg ölettetett, 
az másik halálos febebül nem fokára meg 
holt . Brietius A. Μ. ·3 5 4 1 α Olimp. 66. anno
4 . ha ez ünnep Atenában , es Romában egy 
üdobe tartatott, az 18 e's 22 Martius közt tör. 
tént éz gyilkofság. Ovid. Tris 4 . lo. 13 . Haec 
eft armiferaé féftis de qvinqve Minervae, qvae 
fieri pugna prima cruenta íolet . Máfson in vi
ta Ovidii ad Natalem ejus 20. Martii.

ZAFFÓNAK Élete.
·.· . ■.'<·, ,ν;·; . _

Skatnattdronitnue apja , Cerkolás Fe'rje , 
kleis leánya az Lesbüfi Mitiienai Zaffónak . 
korán meg holt az Ura . az Poézisban an
nyi ráment , hogy kát exbchén Poe'táne'nak 
csak ő hivattatok . Fáo miátt az halála is ko
rán törte'nt . az többit másra bízom.. 6094; 
Sedibus gaudes , ki DCXXXI. Olimp. 3. Efzt. 
JTe havának 4 diken Sz. kir. Győr Városában 
ízülettettél Kr ha kit az Jezsuiták föl vettek,' 
három különös > tulajdonság disjunctive meg kí
vántatok . Benned conjunctive mind az har
mat moft is kiki meg látja . föl ofzlása után 
az Társaságnak ámbár fzabadon e'lhette'l, mind
azonáltal tanulásodnak folytatását kölcse'geden az 
fzemináriomban válafztván mint Püspöki, mint 
káptalanyi Uraknak kegyelmed , kit azon kí
vül is meg e'rdemelte'l , fzinte kezedben hor
doztad. Tertii Anni Theologyiádban Coalumnus- 
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aid között tifzti hivatalokat vifeltél . Te vol* 
tál az első , ki minden Farsangon leg fzehb 
Magyar komédiáiddal az egeíz Varos ízinének 
meg tetfzettél; & hoc erat fpectatori Optime, 
qvia nihil debebatör folvere .·· Te vagy mái 
napig is első és sutőlsó , ki az hatvan négybül 
álló Coalumnufidat, az Primianniaktul, kik az 
üdöbm be nem öltöztettek, meg válva, Csana- 
ki Bakkus Hegyeden meg vendégölted : ki az 
Refektorialis Áinekkinek ösméretes nyelvbéli 
Predikációs gyákorlatofságodban az Epiloguít 
Görög nyelven föl mondottad az hozzá értő 
azt mondotta, : híit hajdan az Leobiumi kolle- 
gy iamban F. T . Fület i&ci Kelcz János Győri 
Kulztos, és T> Rájnis József Ujrakrul mondod 
tak az Magyár Nyelvhöz nem értők , hogy a- 
kármi nyelv légyen, mellynek felén peroráitak, 
de valóban gyönyörűséggel tellyes hangozatu . 
ki minekutánna az Győri Akademában Mathes- 
eos Profefsori , Sopronban 29 Efzt. Plébániai, 
és Prépofti tatarázott érdemei uíátvrFölséges 
Urunktul az Győri kufztodiatufsal meg vigafz- 
taltatott, 13 0 4 . Halak Hav. 20. beléje iktatta- 
to tt , 29dikén F.L;.Tc> Balogh Sándor Monoftori 
Apát; Urtul tííztefen meg vendégeltetött, heve
nyébe tülem üdvözöltetett: v

Régiben el temetők;Tzeretött Atyavéredet IMRÉT 
KELCZ JÁNQÍ? Prépoíl, és Fületinczi Nemes. 

Jézuíi Társofság ez káptalan ápofa két tőt ,·
; Vér, ízérzet , papi rend mindenitekben egyez. 

Püspöki Szkófiumet nem nyert, vala érdeme Rája 
Bátyádnak . mit üzen ? kufztoft öccse vegye.

■- ;■< , ’■ , 1 >i ;;
• -1 ‘  » · - ' ■ L i .
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azokhoz ne hallgafsunk , qvoscanqve non ama
vit Iupiter, confternantur, vocem Pieridum ubi 
audiverint Pythionicorum I. epodo a. Teologyiá- 
dat elsőségesen végezvén , mivel az Filozofia- 
bul az előtt néhány Graduatióra kívántató lépé
seket meg töl , és tudó* érdemeidre nézve , 
mellyeket Székes - Fejérvárott, Budán , Efzter- 
gamban öt efztendö alatt egéfz Retorikáig aa 
ifiuságot tanítván fzerzél, Doktori Tifzteiség- 
gel is az N. Szombati Univerfitásban föl ékesí-

tc-



tetei, niel'y mint pénzbe , mint tudományba 
kerül . midőn Filozófiai , Teologyíai Bikka- 
laureusokat, Doktorokat említek , azt akarom 
igen röviden mondani , mit Facciolatus Jakab 
Commi ísione IX. pag. 4 7g. in Silva mondott: 
qvos Titulos majores noítri lápientifsime iníli- 
tuernnt, ut D o c t o s  ab indoctis etiam vulgus 
dignoscere pofsit.

S T E ' Z I K O R Ü S .

Akárki vagy, mint Száz efztendös Bará
tommal kezet fogván fzólok : tedd ki édes Ha
zádat , mit Sajnovich , nem mint Virgyilius, 
kinek utóbb Andes mező városát Montova he
lyett az Grammatiko Geográfusok ki mérték . 
nem az hely fzemélyünkct; hanem fzemélyünk 
az helyet dicsőíti . hogy tellyes Magyar Reto
rikánk lehefsen, fogd ki Ariftoteles Retorikáját, 
tedd hozzá- kvintiliamift, kikbül Soarius Cip- 
rianosnak táblái fzabattatt.ak . fzaporítsad Ci
cerónak <50. Oratióit Pliniusnak Panegirikusá- 
vál , és kiket az kétkidiak utánna vetettek . 
Leveleit ad Fám. vei Diverfos , és Atticum, 
mint Ragazonius Jeronimos , és Oli vetus Józ
sef krőnikázták , azon rendbe numeris perpe
tuis fine diftinctione librorum fzedjed : az bi
zonylatoknak utólsó helyet adj . tökélletes Vi- 
lágosítást adándáíz az Cicero üdejebéli történe
teknek.

Ovidiusban két bajt efzméUek : az első 
van az kalandáriomban í’ex Faltorum . Heinfius 
üdejétül fogván az kéthidiakig í’enki meg nem 
jobbította . rád fém parancsolok : azt kívánhat
juk,'hogy valaki adjon ki egy Globus Celeftift 
arra az efztendorc , mellyben Julius Caesar az 
jtalandáriomot meg jobbítatta, valamint tudnak 
ki adni Mappas Antiqvae Graeciae ad intelli-

gen-
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gendos veteres fcriptores, millyen kettővel él
hettem is egyedül Pindarusnak fordításában . 
úgy is az moltani Doppelnder Glóbusaiban e- 
1< get botránkozunk , hogy az kosnak pontján 
az halakat , az Bikáén az kőit f. a. t. látjuk , 
holott Caesar, és Ovidius táján az kos csillag
zat az kos pontján volt í. a. t. innen meg le
het fejteni, mit az Franciákrul olvaítunk, hogy 
Egyiptomban ollyan régi Ekliptikás Simbolutn- 
ra találtak, kiben az Oroízlán Csillagzat az Rák 
pontján, az Vízöntő az Baklzarvu pontján ál
lott , min az tudatlan bámul , az Al'ztronomus 
nevet, és azt mondja, hogy két ezer Efzten- 
dőnek előtte az egéfz csillagos ég egy jeggyel 
hátrább állott . mólt én koholok egy Eklipti
kát, hol az Rák ponton vagyon az Szűz; az 
Bakfzarvun az Halak: melly az Világ teremtési 
üdőt arányozza, mivel az ó Teítamentomban 
4053 efztendo múlt az I94dik Olimpiásnak 4 dik 
eíztendejével, és Kriltus Urunk fzületett az V. 
T . 4 0 5 4 . az 19ődik Olimp. 1. Efztendején kis 
Dienes krónikája fzerént . ki az Olimpiásokat 
Kriltus Urunk Születése után 5 27 . Eíztendöben 
elhagyta , és az moítani fzátnláláft be hozta . 
terméfzetefen az két ezer el'ztendei folyások 
egy jegyet előbb cum praecefsionibus Aeqvi- 
noctiorum vifznek magokkal. olly Julianus Glo
bus mellett világosabbak léfznek Ovidiusnak 
moft homályosabb versei, mikor az Romai Égi 
farknak föl emelését meg rendeltük.

Az második az más hat könyve » melly 
miátt fzámkivetésbe küldetett, ne féljen az For
dító, hogy oda küldettefsék 1. ha el hagyja a-, 
zon hat könyveit munkájábul, vagy ha le for
dítja, olly tifzta Magyarságra iparkodjék , hogy 
per modum Regulae 7 . Triden inae de libris 
prohibits propter Sermonis Hungarici elegan
tiam, & proprietatem permittatur, nulla tameara-
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ratione’pueris praelegendus erit. hogy pedig ezek 
meg fe vehefsék, 12 körmöci aranyokraverje az 
prenumeratiót, el érte az kánonnak végét. 2. Juf- 
su Alberti III. Archi Ducis Auftriae Nemeire 
fordítattak 13ŐS. ezután fzámtalan ki adásai kö
vetkeztek . Fabricius in Bipontina. 5 . Ovidius 
fzámkivetésbe foha fém volt . az fzomoru, és 
Fekete tengeri verfei elme futtatás a Contra
rio . Akademicus Filozófus volt, ki fejér, fe
kete képet egyaránt tudott fosteni . ifiuságában 
vígan, efzes korában fzomoruan akart irni, kii- 
lömben végbe fe vihette volna jó formán dol
gát , ha magát egy pufzta helyre nem röptette 
volna , és úgy fzólván Stezikorufi Palinódiája 
elsőbb munkáinak . valamennyi régieknek au
toritását egy férges dióra fe böcsillöin . ha Ju
lius Caesar , ki tizenegyfzáz ezer ellenségnek 
gyilkosa lévén meg tudta tiltani , hogy fenkí 
az polgári 4 efztendős háborúban el elteket 
fzámba ne vegye, ekkor is voltak Auguítus Csa- 
fzártul olly bérbe fogadott Hiítorikusok , az Po- 
liciai Direktóriumnak engedtek . vak , ki nem 
látja , hogy az két verfekkel : Cur aliqvid vi
di ? Cur noxia lumina feci ? Cur imprudenti cog
nita culpa mihi? másutt cum variatione Inscia 
qvod crimen viderunt lumina, plector, pecca- 
tumqve oculos eft habuifse meum Virgilianam 
crucem fixit Grammaticis, kiknek értelmes vé
gire foha fém juthattak : mert úgy játfzott az 
cinkos Poéta , hogy fenki fe· érthefse . Füze- 
bius után fzentHieronimusnak krónikája nyomna 
talán valamit ; láfsukfza , mennyit ? Joan. Maf
son ad annum Ovidii 60. num 4 . Hie onymus in 
Chronico ejus obitum refert ad antium Abrahae 
2033  , qvi a Septembri fuperioris anni dectir- 
rebat: Ovidius, ait. Poeta in exilio diem obiit, 
i f  juxta  oppidum Tomos fepelitur . qvae pro-
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cui dubio non fecus, ac alia de viris illuftribus 
plurima mutuatus eft a Svetonio . látjuk innen, 
miilyen talpon álljon akár Euzebius, akár Hie» 
ronimus . Euzebius krónikája ringy rongy . 
Hamberger kr^ftóf ad Eufebium : das Griechi- 
fche Chronicon ift bis auf einige Fragmenta vcr- 
lohren gegangen, welche man bey neuern Chro- 
nologis antrift . Seliger hat fie aber nicht rich
tig genug gelammlet, und den letzten Theil 
ieibft aus der laleiriifchen Uiberfetzung grie- 
chifch überfetzet . diefe lateinifche Uiberfetzung 
wird den Hieronymus zugefchrieben . mintha 
kételkednék Hamberger valóságos Szerzőjérül 
ez deák krónikának . tegyük mindazáital, Sz. 
Hieronimus legyen . Szent Agoíton is az Anti- 
podesek dolgában miilyen vélekedésbe volt ? 
in qvaeítionibus Facti nagy férfiak fe találhat
ják el mindenkor az közép pontot . azért még 
is Fő Doktori méltóságokban meg állanák · Sve- 
tonius noha in Julio 5 2 . Grammaticis 20 Ovi- 
diuft említi, ÍYámkivetésérül egy kukkot femond. 
In Octavio 65 Szólhatott volna . Szinte Tacitus 
ann. 3 . 24 . ez dologrul értekezik, Silanuft,· dem 
Ovidiuft hozza elő . hogy mondja tehát Mafson. 
Iván , hogy Hieronimus Svetoniuftul kölcsönöz
te ? öregebb Hieronimusnál , mit 'magam ellen 
hozok e ló , hogy í’emmit el ne hárítsak , fex- 
tus Aurelius Victor in Epitom de Caesaribus „ 
Octaviano Cap. 1. Ovidius, qvod libellos cons- 
eripfit, exilio damnavit . de Hamberger ez kö
nyvet is kétségben hozza . tehát leg pregebb 
hitelt érdemelne Ieronimos . kik Heinsius Ovi- 
diusának homlokán állanak : Vetulius Codex in 
Vaticana Pomponii Laeti 1497: Codex Farne- 
íianus: Paulus Marius Piscinas : Lilius Gyral- 
dus ollyan csörgő malomba valók, k ik , midőn 
ex Ponto helyett de Ponto írnak, deákul fe tud
nak ·. nem ízólok arról Tömösvárott é , vagy

fzom-
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ízombathelyen temettetett Ovidius, nagy fér
fiaknak több helyeken is emelnek ofzlopokat 
barátjai, mint Akillesnek Leucében , Herkules
nek Indiában , Stezikorusnak Himerában , Rat 
tanában , Homerusnak 7 Városokban . Végtire 
ha Hieronimus fzerént fzámkivetésbe volt is 
Názó, nem az könyvek , hanem azon Gram- 
matikalis köröfzt miátt küldetött, mert kilenc 
efztendő után törte'nt az Relegatio; mint Augufz- 
tus, mint valamennyi barátjai nem acél, hanem 
fagyos bikave'r fziviiek voltak , kik nem tudtak 
néki kegyelmet kucorálnj, vagy adni . egy ál- 
tallyában el nem hitethetem magammal, hogy 
azon hiítoriákkal teilyes Ibis Lexikomát Romai 
Bibliotékája nélkül fzámkivetésbe ízerezte vol
na . te le léfzefz fzámkivetésbe ; még is· fordí
tásodban olly eleven fogod az fzomoruságot, 
bánatot rajzolni , mintha ott volnál . Qvidius- 
nak egéfz Munkája valamennyi. Poétái Fordí
tóknak vigafztalására fzolgál . ö is Fordító, az 
egy Heroidum Leveleinek taláiója 3 . 346 . Ig
notum hoc alliis ille novavit opus . ide járul 
Cicero 1. de Oratore 5 4 . legendi Poetae, & 
cognoscenda hiíioria , omnium bonarum artium 
fcriptores , ac doctores & legendi, & pervolur 
tandi , & exercitationis causa laudandi, inter
pretandi , corrigendi, vituperandi, refellendi, 
difputandum de omni re in contrarias partes , 
& , qvidqvid erit in qvaqve re , qvod probabi
le videri pofsit, eliciendum, & dicendum.

ANAKREONNAK Élete.

Ioniának Tejos városában fzületett nemes 
vérbül Anakreon ; Solonnak attyafia . virágzott 
Számofi Polikrates, Atenai Hiparkus üdejeben , 
ki érette 5o lapátos hajót küldött . az muzsiká
ban Barbiton az találmánya. 85 efztendeig-élt.



A N A  K R Ε Ο N, 341

fzölö fzem magván fulladott meg : ha ki azt 
mondja, hogy rélzeges volt, azt is mondhatja, 
hogy rózsás volt, az az rózsát evett . rövid 
énekeivel vendégse'get élefzt , hol az' bornak, 
rózsának leg nagyobb difze van . csudáljuk in
kább variációs gazdagságát az borban , és róz
sában , hogy azon egy bakot hányféleképen 
nyúzta . olztán nem nagy meíterség ifiakat vi
dámságra kifzteni ; de mikor öfz galambokat 
táncoltat, hörpögettet, kéfz Komédia . midőn 
Imrei! Iftvánnak , és llróés Andrásnak fordítá
sait egybe vetettem , nagy külömbséget láték 
ennek első Anapefztufi, annak lambuli közt - 
ez föl elevenítette Anakreonnak Anapefztikus 
Iambufit, az jobbára meg elégedett az Iambuf- 
sal, fokkal elevenebb az muzsika is , ha kez
detén az Magyar nótáknak egy két Szaporát 
rándítanak . mit nem telz egy rövid filiabának 
az Iambushoz toldása ? az is rendes Henrikus , 
és Paulus ftefanusokban , midőn Anakreoftnak 
végén igy fzólanak: feqvuntur aliqvot Anacreon
tis Odae ex Eliae Andreae interpretatione: ho
lott Illyésfi András valamennyit le fordította, 
és az nyolcadikban , többekben , hol Henricus 
Stephanus el alutt, Illyés Andrásnak fordítását 
folytozták helyébe.

Ó345. Cantem libens Atridas, kik komárom 
Vármegyében Deák , és Magyar verseitekké; 
Gyöngyösi Iftvánt Gyömör Vármegyei Vice Is
pánt életre hoztátok . Amaz Vitéz , Alagyás , 
Lantos versei által élni fog örökkön, ámbár
179S. Vízöntő havának Ildikén tolunk örökre 
búcsút vött: Te az magokat nem hányó igazán 
Tudósoknak erkölcsével bírván ne haggjad Mú
zeumodnak Izegletében az három kegyektü! ja
vallott verseidet . jól eleve sürgették őket mél
tán az komáromi Apollineus bírák; nem is le- 
bet Martialisnak fi polt fata venit gloria, non

X pro-
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propero  verfe P rincíp ium od , m ivel ez Dunael- 
v i k ö rnyékben  im m ár fzélesen ki te rjed e tt.

S Z I M O N I D E S .

7495. Iupiter Pater, ki DCXXVII. Olim- 
piasnak 4dik Efzt. Rák Havának I7dikén Bihar 
Vármegyei Nagy Váradon, Pázmány Pe'ter ha
zájában Fö Nemes fizüleidtül fzülettetvén Páz
mány Péter után az Jézus Társaságában öltöz
tél . az Győri kollegyiumban 1750. Repeten
tium Bidellus Graecus löl : az N . Szombati Fö 
Gyimnáziomi Tanításodkor mindmek előtt ked
ves nyájafságoddal néhai Barkóczi Prímást, azt 
az Attila tekintetű FÖ Pap Urat kollégiumok
nak reménytelen meg látogatásakor Tőled he
venyébe term ött, és játfzodtatott Komédiád
dal i'zintén hasa tartásáig meg nevettetted . az 
Győri Akademában I7Ó8. Filozófiai Tanírásodat 
el végezvén Győri Öreg Templomi Prédiká
tornak rendöltetél . mivel akkor Eloqventia 
facra nem tanítatott , kilenc -egéfz elztendokig 
Pázmány Péter fzabásu eleven Doktora voltál az 
egéfz Győri, és moitan Szombathelyi meg vált 
Papságnak az Szent Ékes fzólási Tudomány
ban . azt mondotta Felőled : in diebus noítris 
furrexit Orator Cathedralis, & verbum illius qvafi 
facula ardebat . moll pediglen fáradságodnak 
kedvezvén öfzve tö tt, és föl emelt kezeivel ar
ra kér, hogy minden uj tifztábbra való le irás- 
tul föl oldozván fizórul Izóra ki nyomtatásra boc- 
sáfsad : mert ollyanoknak vallja , miilyenek Mu- 
retus Antalpak munkái, k i, mit egyfzer Deá
kul irt , valamelly jobbítás végett el nem tö
rülte . és még is az ujjak közül Ciceróhoz, Ö 
egyedül közelített . egy , két nép allyas Prin
cípiumot, úgy vélem, helyébül imitt amott ki 
forgattam , avagy leg alább meg pifzkáltam .
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T e  B enned aj m ódom  vagyon ez regét is P oe
ta n asc itu r , O rato r fit m eg  cáfolnom  . m ind az 
kettőben , és akárm iben  is , ha kedved  tartja  , 
non m odo fa c tu s , verum  etiam  natus es , P in 
darus m it á lta llyában  tö b b fzö r is fzájunkba rá 
go tt . fogadjad el {jó ízivvel tólem  tifztelodtül 
Szim onidefi T udós Neveclhöz illő  Szim onidese- 
m et , P indarusnak M efierét . hogy  tellyesebb  
kezem m el járuljak E leibéd , m ég  egy kis aján
dékkal udvariok ex O livetianis B ernard i M o
netae ad Joannem  B uherium  in fenatu D iv io - 
nenfi P raefidem  Carm ine S e p tim o :

M a r k a l f  B i r ó .

H ires bolondnak , hozta  m in t , í té le té t ,
K it H u fz ti , Szegedi nagyra  fó l b ö c sü lte n ek , 
Iam busba. tetfzö tt n é k e m , hogy be foglalom . 
N agy János ez t T e  N éked k ü ld ö m . V éredet 
E rkölcsnek  ékesíti d ífz e , s T u d to d a t,  
Parnafzfzon az ki üliz  , ité lö  fzékeken ,
I t t  az P o é tá t , az B írót Íté lheted .

M eg véve néhány  lat cipóval m en t haza 
E bédre  egy  napízám os , útjában m ikor 
D éltájba L acikonyhásnak  házánál m e n e ,
Ki g ó zö lö g  reája az pecsenye fzaga ,
H asának hogy k ed v ezzen , úgy  e lm é s k e d ik .
Ez gőzbe verdesett c ipó t hogy  ö rlené . 
Lacikonyha gózös ajtajához é r  k ö z e lb ,
H ol buzga fűfzerfzám os i l l a t , o ttogyon  
K ezdette  falni m arcapánát füítivel.
O K edves é tk e ! fö l fitíto tt o rr ly ik a ,
T á to tt  po fája , félben h uny t fzöm héja is 
M ohon é te lé t m utatja fzagnak , m it leh ö tt 
N yárs ,  v a s fa z é k , k em en ce , ro s té ly , ferpenyÖ. 
De jó lakása v é g e k o r, hogy az füst faló 
E l m enni m ár ke'fzülne: L ac ikonyhás k iá l t :
H a j ! véled  , ingyen  illatom at hogy  el v iízed ?

X  2 Fit·

m
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Füzesdfze meg, füzesd . trufálfz, mond az fzegény, 
Valljon magátul, köll kiért füzetnicm ,
Nem volna e vefzett füstöd? ofztán, tartozom, 
Szakács felelve mond, kohnyámnak gőzivei 
Térhordozóknak? adíza pénzt . eb ád . nagyon 
VefzÖdnek itten kétfelöl, kiáltanak ;
Imez csatára öfzve toldulnak fokán.
Markalf is áll közöttök , az várbeliek 
Hires bolondja csúf fzavával , tettivei,
Kit látva, mond fzakács : te naplzámos, akarod 
Pörünkbe közbirónak ezt fogni? akarom. 
Markalf emitten vefz bírói homlokot,
Fordulva napfzámosnak úgymond, hallod e 
Barátom, adfza Máriást . napfzámosunk 
Ámbár nem örömöst tarsolyábul meg is ád. 
Ezt kétfzer, háromfzor bolondunk pöngeti, 
Próbálni mint fzokás ezüslöt, hogy konog,
S kezébe pénzét vifzfza nyeri az refzketeg. 
Ofztán parancsol kettejének hallgatást , 
Köhögve torház , pökdösik , mond végtire : 
Mert hús helyében az fzakács jó gőzt adott, 
Helyébe pénznek hangot ád napfzámosunk ; 
Végezzük, hogy mind ketten el vakarjatok. 
Meg holt 1803. Itt 2. Negyedes ^  4.

7881. Hangai Efztergam Megyebéli Pap 
v o lt, igen hires extemporaneus Deák Pdéta . 
kérettetnek az odavaló Tudósok, fzedjék öfz- 
fze verfeit ; nékem hallomásbul ez néhány jut 
efzembe:
1. Mittitur in disco mihi piscis ab Archi Episco

Kérdik, ubi eft Po ?
Po tunc addetur, potus mihi qvando feretur.
2 . Infcriptio Domus Novae 
Congeries lapidum multis congeita rapinis

Corruet & raptas alter habebit opes.
3. Egy Nyalka kalapos kér Purgomát.

Ha fzent az békeség . Szent . íme tehát:
Qva.



Qvale tibi caput e i t , talem te pileus ornat.
Pileus eft itultus, dic m ihi, qvale caput.

4 . Diktáltatik hazára az poe'táknak: Fran
ciscan! bibaces , Minoritáé hypocritae , Prae- 
monftratení’es fuperbi , Ciítercienfes gvari: pro 
Hexametro, foli Jefuitae his Criminibus carent 
pro Pentametro : töri az deák mindenke'pen, de 
egy Diftikumot nem tud faragni: Hangai , ut 
Deus ex machina, ott teremett, Scribas úgy
mond.

Francisc bib , Minor hyp , Praemonft Sup, Ci
der avarus:

Haec ibcius Jefu crimina nullu* habet.

Azt fém mondhatom, mellyik Érsek alatt virág
zott . az Biográfiájában hozzá lehet toldani . 
hogy tudhatnójók tehát az régiek életét?

7896. Lilius Giraldus Szimonidesnek éle
tében igy mond: Gryphis qvoqve, & id genus 
poematis delectatus . duo utiqve ejusmodi ex
tant epigrammata , qvae in medium affert Cha
maeleon ; alterum de Hirco & Delphine, altei- 
rum de Asello, qvi per lusum Epeus dictus efi, 
qvae niii ab eo ipso explicarentur, minus pro
fecto intelligerentur . Giralde! ki az ipfe ? Szi- 
monides , kaméleon, vagy Ateneus ? annyit tu
dok , mint ez előtt nem tudtam . magyarázat- 
ját nem találom . ezeket tapogatom adliteram: 
Caper kacér állat , Delphin v ^ p h is  az görö
gök tudják mit tefz appella tiv i firmarunt ca
pita két fejű fas , filius noctis álom ; Diony- 
lus Rex Bakkus , mint Egyiptomi Király , 
Cornutus , qvia prior boves junxit, Oziris bál
ványul imádtatott , boum interfector Mercu
rius, Apollo,.ide gyertya nem köll . Aftroijo- 
mice, Bak fzarvujegy, köröfzt csillagzat azon

X 3  egy
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egy déli vonásba van . ha pedig mifer piícis, 
fejvefztette hal : mert az Caprieornusnak föle 
bak, allja hal, tulajdon neve Aigokeros, Ca
pricornus , Bakfzarvu, nem egefzen bak : fir
marunt Capita a z  égben . palpebris fi Cum fo- 
le in conjunctione fint menfibus hybernis mint 
egy le nyugofznak , alufznak , nem láttatnak , 
nolunt alere Apollinem, főiem, nincs ereje az 
napnak , interfectorem boum, télben az baro
mok nem lzaporitnak . Myítice az Csillag Vár
tások mindenkor vigyáznak , ha fzunnyadoz- 
nak, el fzalad elölök az üstökös Csillag inter
fector boum , ki Szimonides ídétt peftift jelen
tett . Natalis in Baccho 5. 13. még többet fzol- 
gál, kibül lehet egyebeket is csigázni.

7900. Cicada ez az második lzinte ol'y ne
héz mefe, azzal meg nincs fejtve, hogy az fza- 
márkát Epeusnak hívja Giraldns . Cicadae prae
mium active harmat, kivel egyedül él az ptüc- 
sök , pafsive tücsök formájára öntetett arany kö
söntyű, földbül teremnek az tücsökök, némelly 
leányok úgy fzerették az énekölést, hogy az é- 
telrill meg feletkezvén majd éhhel holtak vol
n a , ha az lítenektül tücsökökké nem változ
tattak volna . régentén Attikába hajaikban a- 
rany tücsököket vifeltek, honnan tettigophoru- 
soknak hivattattak , jelentvén ezzel, hogy Föl
diek , Indigenák . Erasmus in Cicadis pleni, & 
Cicada vocalior . Innen : ha nem akarfz tüc
sököt vifelni, régi fzokásu földi lenni ; véled 
nem ebédlem, hanem fzamár fzamárt hívj ebé
dedre . avagy : ha nem gyönyörködöl az har
matban, ha korán nem kelfz , mikor az har
matot fzedheted, fzamár vagy, az fzamárokkal 
fzáraz fzalmát egyél , mellyen nyárban femmi 
harmat nem lehet , mire nézve nagy ebédnek 
biyattatik, mert fzalmát öl fzámra vetnek elei-

3*β
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bed , fzenát m arokbul adnak . ne egy E xcita
torium  :

H aj! tűikor az madarak csiripölnek az hajnali Pontbanj 
Éneköl az levegőn Föcske, Pacsirta, Rigó:

Hallod e vánkosodon, veretik hogy ülője kovácsnak ?
Hallod e ,  mit kukorit álmos alomra kakas? 

Szégyen ugyan tollas nyofzolyában heverni Deáknak» 
Nofzfza törüld fzemedet, nógat ugrásra tavafz. 

Saucius ejurat . Ovid.
Jaj! ha febet kaptál, már efzküfzöl: illyen amollyani 

Hojfza ! felejtsd febedet, kardra, mezőre vitéz. 
Iupiter Aftra . Antholog.

Iuppiter égbe , vizen Neptunus, Plútó pokolban 
Ofztozik attja javán mindenik; hármas Urak. 

Simonideum Leonidae
Pécsi Deák társinkba Mohács mt fzázot eméfztett. 

Hagytak is ám balyitát. kéfz légyen az maradék. 
Non decet . Homericum.

Illetlen dolog ám fokát éjjel alunni királynak.
Purae fint plateae . Horat.

Félre ízemét, akadály vagy , eredj álmélkodik elménk.
Sí fueris Romae . Vulgus.

Rómában lakozol? bízvást éllj Római módra, 
itt lakván magadat Győri fzokásra vegyed. 

Infcriptio 1793. Sl i/dikén
Tornyodat oh Nagy Győr hogy Elek kofzoruzta, örúlhetfz. 

Két nyár forgásán kulcsodat őrzi FEPvENC. 
Oveniana: Ne pereat. 1. 46.

Pál nevedért még holtod előtt épule koporsód.
Lám az üdó púpos halmokat is meg eméfzt.

Dicere Grammatices. 4. 63.
Én, te, király Uram: ezt meg is engedi nyelv tudománya: 

Tifztes mefterség mondja: király Uram, éb.
Mert életnek imez, fzólásnak amaz galyibája 

Ezt kívánja Király Udvara , oskola azt.
X  4 Ut
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Ut tibi Sternendi 4. 147.
Láttalak, hogy regvei veted, hányod is az nyofzolyádat» 

Hogy íirhaltnodrul légyen az emlckezet.
Hogy vég dolgaidat gyakorabban efzedre veheísed, 

Almot, halál atyafit gyakran alunni fiefs.
Corpus primo 4, 131.

Csillagos ég , föld , hold , nap, hal, és v iz , fű madarakkal, 
Csufz máfz emberi teft, lélek utánna terem.

Vagy csalatom, vagy igaz, mivel ám öregebb az i mennél; · 
Melly nyakasan veti meg lölki parancsolata.

Venit Joannes. 4. ϊ8 ι.
Krifztus Urunk télben jőve ,· János nyári üdóben:

Tűzze! imez fenyeget, köz vizet hirdet amaz,
Öfzve kerül fzépen, lásd, az kéfzántagi tűz, v iz .

Tűz tifztitja világ bűneit, el vefzi viz.

Paraphrafxs A rifto te lic i L em m atis

Qvi non converfatur cum homine, aut Deus, aut Pecuseft»

Emberi társaival ha ki nem társalkodik, Iften,
Vagy Barom: helyben hagyom fzódat Arilztotelcs. 

Társalkodni komor kedvbül velek hogyha nem értefz, 
Vagy nem akarfz: egyedül Vagy csak utóbbi Barom.

7905. D ie  hoppes. C icero  Szim onidesnek 
tu lajdonítja  ez v e rse t , D iodorus Sic. 11. 33. 
nem  nevezi, ha llga t C icerórul W else iingus T o m  
4 . pag. 349. noha több  b izonyságokat hoz elő 
Szim onides m ellé .

I E G Y Z É S E K.

I. Az N ég y  R éti! P indarusru l.

N égy  Ofzíoposan adom  P in d a ru ft; ha nyolc 
rétüen  adná is v a la k i , e h  get nem tenne m ély 
séges érte lm ének  . az D eák  L iteralift vettem  az

Velen-
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Velencei 17Ö2. nyomtatásbul . PupikofFer is ez
zel élt . Melanchthon , Lonicerus , Portus, 
Schmidt, Benedictus dolgozták ki: azért is hí
vom Vulgátának . az Görög Textus fzinte in
nen való . fegedelmül vöm az Londoni 1755. 
ki adást, hol az Deák az Vulgátával egyez fine 
Editoris nomine, melly könyvel az Ujsági An- 
tiqvarius Catalogusbul meg csalattatám : Cum 
Notis, & Interpretatione volt ki hirdetve ; a- 
zorriban csak az Velenceit kaptam benne . Hen- 
ricus Stephanus nem magyarázta fzórúl fzóra . 
mint az Literalis mint Paraphraíticus Tolmács
nak vágynak okai, mellyeket elöljáró beszédeik
ben elöl hordanak . Anakreon is négy fórban 
áll . az többinek Deák textusával meg eléged
hetünk . nézd az Tudósítást.

II. Az Görög Bőidnek Olvasásárul.

Ha Görög bötükkel akartam volna ki ad
ni Pindaruít, Bipontumba mentem volna . az 
Deák bötüket így küloinböztetem: 1 hogy ep- 
l'zilon, és éta ; omikron, és ómega küiömböz- 
zön; az étát, és ómegát Magyar é , ó bötük
kel irtain . 2 csak alpha , éta , ómega bir jo- 
ta fubfcriptumot . ha tehát elő kerülnek, alá 
fordítottam, hogy az Magyar Vonásocska alá 
lógván jelenese az jota fubferiptumt : p. o. p , 
?, 9 , 5 az Diaerefis csak jota, és ypfzilon- 
ra esik, ez két bötüt, ha az diftongultul két 
ponttal az Görögben el fzakafztatik , öreg 
bötüvel írom. 4 ha az fpiritus afper az követ
kező igébül az előtte valóra vonattatik, csak uch 
eteron írom, nem pedig ueh heteron, noha az 
görögben az kemény jegy meg marad az fzó- 
nak elején. 5 az Apoftrophuft minden jegy nél
kül éfzre vehedd ; az Magyarban fém vetek 
kapcsot az S  bötünek oldalára, ha és helyett

X 5 tété.
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tétetik. 6 ez ugyan nem ide való, akár ho
gyan olvafs Görögül az ki mondásra nézve . de 
mivel az e'tát, és ómegát meg ékeztem , nem 
hibázok , ha ez két görög bötüt az Magyar 
Accentus, és bötü fzerént ki mondom . másod- 
fzor mert az Görög Diphthongusoknak hajdan 
mind két bötüje hallatott, mit Zvingerus de 
Veteri Pronunoiatione in Appen . Scapulae molt 
is igen sürget: harmadfzor ha az ypfzilont mint 
az Patavina állítja , hogy Francia u formán 
mondatik, Magyar ü hanggal mondjuk, az e- 
géfz Görög a b g  az Magyartul úgy ki mondat- 
tathatik, hogy egy Vocaüs fém fog hasonlíta
ni az másikhoz, mi igen kétségefsé tefzi az 
dolgot az e , i , o bötükben. p. o. Pafs. praes, 
typtomai, raagy. tüptomaj. Conj praes, typtó- 
m ai, magy. tüptómaj. Opt. praes, typtoimén , 
typtoio , typtoito, magy. tüptojmén , tiiptojo 
(nem pedig tiptio . tudniillik, ha az ypíilont, 
és oi diftonguli is inek mondod az Grammati
kaként) tüptojto. Opt. praes, pafs. chrysooimén 
magy. chrüsoojmén ; paulo poll futuram kechrü- 
sósojme'n: Aor. l. chrüsóthején; Futur. 1. chrü- 
sdthésojmén: mivel az pafs. Conj. praesensben 
tüptomaj az Accentus az tüpre esik , és mind 
az két következő cikkely hofzfzu , ha meg e- 
rölteted magadat, ez fzóban állandósága ám
bár mind az négy hofzfzu, még is az első cik
kelyt emeled folly eb, fzükségképen az más há
rom valamivel rövidebben hangzik, úgy az 
tüptómajt is ki mondhatod . híjában akarunk 
belzélni az qvantitas fzerént az Görög igékben : 
nem köll őket úgy mondanunk miképen fcan- 
dáljuk az versben . Homeri Batrach. 4 . dérin 
apejresíén , polemoklonon ergon áréos, az f i  
az másodikban, az á az utolsóban föl emelte
tik . hifzen deákul fém belzélek úgy , mint 
fcandálom az qvae maribús folúm tribuunturt .

az
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az jota fubí'criptumot leg nehezebb ki mondani 
az éta alatt: mondd úgy, mind mondod éj nox, 
és véget vetí'z mindennek.

III. Az Prozodiárul*

Méglen egy Magyar Tudós Társaság öfz- 
ve nem áll, ki ez kérdésre meg felelhet, csal
hatatlan regulát nem követhetünk . kiki Saját 
vélekedéseivel fzabadon sétál az Múzsáknak 
kertjében . ott közös , rövid , hoízfzu nótáját 
éneköli . ki mer ellene mondani? Ovidius Üdé
jében meg volt fzabva még az tulajdon nevek 
eránt is , mint exPonto 4 . 12. vefzodik azTu- 
ticanus dolgában. T . Rájnis Urnák kalauza az 
Mefterem, kihez fzabtam az apróbb Lantoso
kat l79Őban , nagyobb fzabedságra vergődtem 
Pindarusomban nem Pindarufi Privilégiumbul, 
mert nem tudom, miben áll, hanem az kővet
kező efzmélléseimbül :

1. Mivel valamennyi Deklinációinknak 
Inkrementoma hofzfzu , mint Ember, emberé , 
némellyekben az előtte való rövidet is hofz- 
fzuvá tefzi, mint Fa, fáé : akár melly hihető 
(probabilis) okbul meg pörditem az kérdés a- 
latt való cikkeit . kevés az , ki röviden nyol, 
mint nyarat, telet, madarai . ha ez fok hofz- 
fzuságokat kerülni akarom , alig merek az No- 
minativusbul másuvá lépni . mondom, ritka 
pafsiva Conftrukciót találi'z fordításomb n . mi 
talán onnan is vagyon , hogy az Magyar nem 
örömöst f/enved . nem is’fzenvedem az fzám- 
talan Hexametereket , kikben alig látok egy 
tifzta Daktilikuít ott is , az hol főképen kölle- 
ne , és még is az Daktilikus kos , Bika , és 
Ikerek ellen kiabálnak . dugába dülljenek vala
mennyi fzó nyújtók, és konzonámokat minden 
ok nélkül fzaporítva tojók , hogy is mernek
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e l l e n k e z ő iv e l  ü stök b e  k apn i,  v a g y  valam ire va
ló  k ö v e tő k e t  r e m é n y le n i  ?

2. A z i , w , ö  , ü V o k á liso k  e g y  általlyá- 
ban  k ö z ö s ö k  , A n cip ites  . az k ö te t le n  belzédü  
ír ó in k  versrül n em  is á lm ad oztak  . k i i g y ,  ki 
ú g y  é k e z i  ez  b ö tü k e t  . csak  h o g y  ritkábban  
k ó l l  az m ár h o fz fzu k n a k  fó l  , v a g y  be vötte-  
k e t  m e g  rö v id íten i .

5 . De Mutis. Az G ö r ö g ö k n é l  k ile n c  N é 
m a  v a g y o n :  p ,  b, p h , k  , g , e h , í ,  d ,  t h : 
az  D e á k o k n á l  n y o l c : £ ,  c ,  d , g ,  fc, p , <7 , í  : 
az  M a g y a r o k n á l  t izen h á ro m  : έ ,  c ,  c s ,  a ,  g ,

fy, & , p ,  f  , f y ,  v , a , a,? : p .  o .  S za b ly a  , 
ö r m ö c n e k  , b o r d a c s m k ,  o r o f z k o d n i ,  b o g ly a ,  

h a g y m a ,  t o k ly ó  , p a p r á d ,  a lk o t m á n y ,  p itypa-  
la t y n a k ,  f z i v n e k , n c h e z le m  ,  p i z s l e n e ,  p ozs-  
lár  . az V  bötüre k e v é s  példát ta lá ltam  , hacsak  
effé le  S y n c o p á lt  L e v l e m ,  pro L e v e l e m  n em  k ö lc 
s ö n ö z ö k  , de  az n ém a  tu lajdonság  b en n e  v a 
g y o n  , m in t  az Z  b ö tü b en  i s ,  m e l ly  m i nálunk  
n e m  dupla  k o n z o n á n s  ,  m in t  az* G ö r ö g ,  és 
D e á k n á l  . az  g y , ty ,  c s ,  z s ,  az  G ö r ö g  p /z , 
eh , th h oz  hasonló .

4 . De Li qv id i s .  A z G ö r ö g n é l  n é g y :  / ,  m ,  
zz, r :  az D e á k n á l  k é t :  / ,  r ;  az M a g y á r n á l  hat 
F o l y ó  b ö tü  van  : l Í y  , m , 72 , ny  , r  : p .  o. 
m a r o k la t  , fo g ly o m  p erd ix  , ru gm in  , a k n a , 
í ' z o k n y a , m a k ra fzö ló .  L á fsá k  az  napnyugoti  
kása i'záju D e á k  U ra im ék  , m iér t  n em  tudták 
az  772, 72, b ö tü k e t  karikásán  ki m o n d a n i  . mi 
M a g y a r o k  az G ö r ö g ö k k e l  n a p k e le t i  n ye lvü n k et  
h o ztu k  ki m agu n k k a l , m e g  is tudjuk G ö r ö g  
a tyán k fia iva l  n e m  csak  C ic n u s , k a d m u s , T ec-  
m e f z á t ; h a n e m  t u k m a , t o p n i ,  p e g y m e t ,  rozs- 
n o k , t e k n y o ,  c s i z m a ,  v a k m e r ő ,  zuzm arázt is 
p ö rd íten i  . e z  ig é b e n  Azoknak ám bár az k ö 
z é p s ő  h o fz fzu  v o ln a  i s , m é g  is az G ö rö g  A c
centus  Acutusnak regulája  ízet  é n t , ki ,  ha az



I E G Y Z É s E K. 333

második cikkely hofzfzu, az Acutuft az harma
dikra veti, mi is az első tagocskát , noha rö
vid , föl emelvén az ki mondásban valamelly 
rövidséget adunk az másodiknak . ugyan éz 
okbul az Aphaereticus csonkított Magyar Da
ti vuft Vizek pro Vizeknek Ancepsnek állítha
tom: Az vizek hátán : vagy Győri vizekhátán.

5. De Semivocalibus. Az elein Magán
hangzó F , és S  az Deákoknál reflectóban , Ci
cerónál Delphinus jacet haud nimio Inftratus r.i- 
torban némákká lefznek: nálunk _/, s , Jz  meg 
némul: p. o. beflaílromozom, kifrifselem^ caf- 
rag , cifra, dufla, moslék, rusnya, fesiett, is
lóg, brosmitálni, harisnya, vesting, meg ol’z- 
lok , mufzlica , ofzlop , perefzlen , difznó, 0 - 
rolzlán , Szánifzló , kofzmó, kofzru, tarifznya, 
cserefznye , csorofzlya , köfzméte.

6 . Az vendég nevekkel nem fokát törőd
tem, mint Szaturnus Száturnus, Venus Vénus, 
lupiter , Iuppiter . az Deákoknál is a juvo tu
lajdonul rövid , még is állhatatosan két ppve! 
meg hofzfzabbították . Teherápna , Parinafz, 
kivel Efchylus is é lt, mint erősíti Pauw Choe- 
ph. 953. ha nem tetfzik, olvasd Térápna, Par- 
náfz , és kapfz egy virgonc Anapefztus , vagy 
Daktilus helyett egy máié fzáji

akafztó fára való pro morg. Gyarrapodik : az 
Vágányokban (Caesuris) az rövid Daktilusokban, 
Trokeusokban 8788 Fel kötözi, mutogatja ne
künk : az Anapefztikus , Iambikus Vágányokra 
nincs fzükségünk , hold rövid cikkölnek köll 
állani . iátfzik, Laius , pro játfzik, Lájus . az 
Spondaikumot az Anapeíztusban is meg kettóz- 
tettem 5709 Vagy alomban hever röfögő difznó 
módjára.

figurákkal is fzabadon éltem

IV.



IV. Az Mutató Táblárul.

Bár csak Ón maga Pindarus, vagy kiádói 
az verseknek nemet illy formán ki telték vol-, 
na , mint az Görög Prozodia világosabb volna, 
mint az Pindarusnak Skánziójárul hozott bizo
nytalan ítéletek ki maradtak volna, mint én ke
vesebb munkával' rsmáztam, és cikkelyenként 
Pindarushoz fzabtam volna verseimet . okát 
nem látom, midőn PupikofFer az' 14 Olimpiaia
kat magyarázó Görög Tolmácsokat meg deá- 
kositotta, miért az Metrikus Skolíaítelt is ki nem 
tette, hogy leg aPbb azokat meg pindarusoz- 
hattam volna. Imez tábla köveikezökép. n ké- 
Fzült : T . Rájnis Ur kalauzának Trokeo Iam- 
bufit, Iambo Trokeufit föl ofztván nyertein 
az fpondaikusokkal együtt ^O. nemet . kikbüi 
kéfzült az 7 első Olimpiai . midón az nyolca
dikhoz fogtanv; alig vehettem Variatiora való 
Számokat : toldottam Weitenauerbul 44, 45 , 
48 i 6o , 69 ■> 75 , 76 , 105 , 125 el : réfzfze- 
rént az első 5 , és utolsó 101 Daktilikus közt 
2 2 , 65 , 9 5 , (mellyel vaktába Stezikorusnak 
Angya’i versére találtam , egy fpondeus femmit 
fém árt) 115 hejánosokkal . igy cselekvőm az 
Iambusokkal, Anapefztusokkal, kiket az 104 
Szabados Iambusnak Regulája fzerént föl fzaba- 
dítottam , és kaptam lig  nemet; dolgoztam 
belőlök az 6 Nemeai Dalig Inclufive . harmad- 
fzor meg fzaporítottam az Ő8 Pindarikus Ana- 
pefztus regulája fzerént l 5 , 4 0 , q6 , 118 a l; 
nem külömben az looSkázont vifzfzára . miért 
köllene csak egy lambikus Anapcfztusnak, egy 
hat lábú Skizonnak lenni, ha az Trokeus, 
Iambus, Daktilus mindenütt helyet foglalnak? 
meg tellett ezekkel 134 (zárna Verslábaimnak . 
midőn az két lábú piciny verseket öfzve fzed- 
tem , ön magátul fzármazott ez láng fzabásu

P ír a-

534 , I E G Y 2 É S E K .
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Piramidalis Ofzlop, piellynek fölsö tetején áll 
az Trokeus, talpán Anapefztus az jobb rend, 
és emlékezet miátt, ezt ugyan meg háborgat
ta bennem az táblának háromfzoros öntése . az 
fölsö Ofzlop Akatalektus , Hyperkatalektus az 
alsó . hibáz itten az Amphimacer, Amphibra
chys , Paeon, Epitritusokbul álló vers neme . 
Weitenauer három fzáz hetven nyolcat fzámlál, 
kibül akárki fokasíthatja.

A. de Anapaeßis 8 ,  1 5 , l6 ,  2 7 , 59, 40  
nem fzabad merevény Spondeuít, vagy Dak- 
tiluít venned . az fzabadság oda megy, hogy 
leg alább egy Anapefztus legyen első , máso
dik, vagy harmadik helyen . ha az 39ben fpott- 
deufokat véfzfz, föl találod az i29ben; haDak- 
tilusokat, léfzen az 38ban Simonideus, és igy 
nem csináltál Anapefztikus verset , qvod erat 
demonítrandum . az Vágánya (Carstira) az Dak- 
tilikus fzerént ujjodnak hegyére esik . 5724  ki 
csinálta ? ötösbe rakatta Poéta cifrán: mind vá- 
gányos ία , he, ία , ία . ellenben ; Aranyos nyo- 
ízolyát adatott Iupiter neked : Sancte Joannes 
claude feneftras forma vágányatlan az ki mon
dásban úgy látfzik , mintha . Dactilizálnál, és 
ha az Dibrachyft ara el vefzed, valóságos Dak- 
tilikus Caezurákat nyerfz: Nyos nyofzolyát a- 
datott Iupiter neked : de más az Anapefztus, 
más az Daktilus . Vége az 8 , 2 7 , 55  , 54, 8 5 , 
8 4 , 1 0 8 , 109·, Akatalektus Anapefztusoknak, 
és 1 3 , 3 8 , Í 5 , 93 , 115 Hyperkatalektus Ddt- 
tilufoknak leg fzebben foly, ha Ovidiusnak 79 
Pentameter formáján két cikkelyü fzóban esik. 
Seneca röstecske volt; egéfz munkájában csak 
19 tifzta Anapefztusra találtam : Thyefi. 8 31 . 
iterumqve deos, hominesqve premat. 884. pe- 
reunte móri. 938. proprium hoc miseros feqvi- 
tur vitium, fine Caesura. 968. dolor, an metus 
eft ? an habet lacrymas ? Hippol. 45· alius tere

tes
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tps properet laqveos . fine Caesura. 112«;. le- 
viusqve ferit leviora deus, c 14-1. volat ambiguis. 
Troad. i ϊ 8. humerosqve ferit tibi fangvineos. 
Mede. 8 2 7 . Phaetonte tulit . habeo mediae. 
Agam. 7 5 . metui cupiunt , metuiqve timent. 
5Ő5 . redimita venit. 672. Ityn in varios modu
lata fonos. Here. Oet. 187 . ubi moelta fonat 
Phaetontiadum. 7 04 . mileranda refer . licet ipsa 
neges . ez karban 123 for vagyon, e's csak ez egy 
tifzta. 1870 . penetrare domos, populisqve ma
dens. Octav. 5 2 5 . fibi qvisqve fugam. 3 4 4 . in
humata tuos. 917. utinam miferae mihi fata da
rent ! 950. eadem famulo fubiecta luo . hogy 
az 67 fzabados Anapefztuít táblámban iktattam, 
Horatiusnak 5.  12. Miferarum eft, neqve amo
ri dare ludum e'ntket rá lehet skándalni , hol 
az tolmácsok femmire fém mehetnek az vers 
neme'ben . Weitcnauer jól hívja 3 , 4 lábú Io- 
nikusnak metro l 6 4 . pag. 5 7 3 .

AA. Lantofimat ve'gezvén immár ágyoztam, 
e's ezt olvasom Fabriciusnál ad Euripidis Hecu- 
bam I. 2 . 18 . pag. 6 4 1 . Maresius Rolandus I- 
epiít. 29· ad Menagium : Erasmus , úgymond, 
& Buchananus, tanti viri alíqvot Euripidis Tra
goedias carmine reddiderunt, fed ita , ut ple- 
risqve in locis verfus legere te non putes . nam- 
qve dum ita anxie verbis fe alligant, ut inter
pretatio kata poda else videatur, paulo du
riusculos verfus fecerunt, nec Caesuras in Iam
bis , qvi praecipuus elt illorum decor , cum 
ftudio fervarunt; contra vero in Anapaef t i s  
illas, qvod maximum eft vitium, admiferunt . 
qvod fe fcientrm prudentem fecifse in fu a 
Praefatione teitatur Erasmus ; nec libi perinde 
probari iilam in vertendis Autoribus libertatem, 
qvam Tullius, ut aliis permifit, ita ipfe ufurpa- 
vit . fed Ciceronis, qvam Era>-mi judicium fe- 
qvi tutius else putavi . liberius ergo trarsfe-

rendi
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rendi genus, multum tamen iáira Ennianam li
bertatem fecutus fűm. az többinek beket hagy
ván csak az Anapefztusrul fzólok - kik legyenek 
Erasmus , és Buchananus , az egeTz Tudós Vi
lág ösme'ri : te t ha'Fabricius Philologyiumába 
nem iktatott volna, miáttam örökös sötetse'ged- 
be maradhattál volna . de mivel Fabricius meg 
böcsült, Fábchich fém fog megvetni . azt min- 
dazábal kereken ki mondja : malle fe cum illis 
errare, qvam tecum fapere . én az Anapefztuít 
minden Autor, és Preceptor nélkül meg vág
tam az többi három közönséges Láboknak ha- 
fonlatofságára: örvendek, hogy általad illy nagy 
férfiakra találtam, kik előttem az Anapefztuít 
meg vágták . ha fzéphek tartod Iambusban az 
Vágányt, hifzen itt is rövid az fölső cikkely , 
mint az Anapefztusban . nem mondjuk : jam 
lucis ortó fidére , hanem jam lúcis órto sídere. 
miattad Senekán ismét végig jártam . 1620 
Anapefztufiban találtam 766 vágányoft : öfzve 
nem 'fzámo2tam , hány Spondaikuít, mint Her. 
Fur. 1057 tuqve ante omnes, qvi per terras; 
Anapefztusatlant Thyefi. 866. Ultpru coeli fide- 
ra pisces elég röstül fzerzett . alufzékonyságát 
éfzre vettem az csak 19 tifztáiban , kikb-n 16 
vágányos . mivel ezek nagyobb fzorgalommal 
kélzüítek, méltóbban erősödöm én tizenhattal 
három ellen, mint fern te 8 5 4  el 766 ellen . 
Weitenaur halgat ez kérdésben: hanem az.Io- 
nikuft, és más négy cikkelyüeket minden va
gány nélkül formálja; két, vagy négy cikkelyü 
fzókbul| állanak versei mint Horatiusnál 5. 12.  
miserarum eft, neqve amori dare ludum, meljy 
vers talán magának Horatiusnak fe tefzött, mi
vel csak ez egyfzer csinálta . ha az vágányat- 
lan Anapefztuí’sal meg éred, az fürjek voltak 
mefterid, kik pitypalaty, pitpalaty , pity : bhau 
bhau pitypalaty, pitypalaty, palaty : vhau ,

Y ' vhau
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vhau pitypalaty , pitypalaty , pitypalaty r pity, 
palaty (de hétnél többet nem) pitypalatyoznak 
, Maserius Rolandus okot nem ád turpiíságá- 
nak : az, Pitagorikus aytos ephához nem hall
gatunk : én az ékelsegeimét föl adtam . Mase- 
riusnak , mint Tudós férfiúnak tulajdonítom, 
hogy ez ke'rde's lélzen addig is Problema deci
dendum.

B. de Licentiis. 20, 23, 60, 7 3 , 74 Zaf- 
fo, Erinna, Katullus, Boécius helyt állanak az 
első , és .második láb eránt . Erinna az har
madikra is ki terjeíztette az Vágánynak jó vol
tát : chryseomítre epfilon , omikron , utolsó ep- 
lon mind rövid . Seneca az Záífikumban az má
sodik lábra is Daktiluít tett Troad: íü54 Tro
ja qva jaceat regione monítrans . Medeae 6ö6. 
Sumere innumeras íólitum figuras.

C. de Scazonte 2 4 , 3 5nek utolsó lábi fiza- 
badsága az Trokeus eránt valóságos EuripideG 
Iambus , e's leg rövidebb Sántító . ha két lábút 
csinálfz, Iambo Trokeus lefz , mi úgy is meg 
yagyon 4 , l lb e n ; vagy ha Skázonnak hívod , 
fém bánom . ugyan ezért izabadon közbe fér
cöltem az hejános Skázonokat . ha bennek , 
mint az 54  , Ó l, 90 , H 2 ben botránkoztat az 
három liolzfzu az végén , miért nem botránko- 
zol az 2o , 2 3 , 4 8 , 59, 60, Ó2, 7 3 , 74, 7b, 
88, i 24ben, kiknek elején, derekán három hoíz- 
fzut Iátfz ? az Daktilikusokban hány hofzfu jön 
ofzve, ha csak az utolsó előtti Daktilus?

D. de Anacreontico 32  , 33 , 3 5 , 06,
Telte, lölke az első Anapefztus, kiben Elias 
Andreas Henricus Stefanuft meg győzte . az 
többi fzabadságokat imitt amott Anakreon- 
ban meg találod . az Spondeuft második lábán, 
mennyire csak lehet, kerüljed, méltán kemény 
Iambusnak hivattatik az miatt . Sógorosok az 
Hyperkatalektus 63, 64, 91 , 02, Jio , n 4 ,

Iám-
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Iambusok, és Skazonok: de az Akatalektufok- 
ban nem ollyan kellemes az Anapefztus.

E. de Trochaeis Böcsüíhetetlen Remek 
munkája T . Rájnis Urnák VIII. Trokaikus az 
végén meg csonkított verse, melly, 4 i , 2gbul 
áll . miért ne kölíene uj verseknek fzerkezte- 
tésére is törekednünk ? valamiben haíbnlít az 
Hexametro Pentameterekhöz . uj verseinknek 
fokasítására ezeket kapcsolhatod öfzve: Dacty
los i 2 i , H 5 : IOI, 93  : 78 , 6ó : 4<J , 38  : 22 , 
13 . Anapaeflos 116, 1O8: 94, 83 : 66, S3; 
39, 2 7 : -1 5  , 8". Iambos i 2 2 , 1 1 3 : 1 0 3 , 91 : 
8 0 , 63: 60 , 3 2 : 25 , 10 hanem ekkor az há- 
tulsóban békét haggj az Anapefztusnak . Tro- 
chaeos <)7, 8 5 : 7 0 , 5 5 : 1 7 , 9 Scazontes iOO ,

’ 90:  7 7 , 61: 4 7 , 34  itt is az első három cik- 
kelyü fzabadságot félre tedd . Trochaeo Iambos 
OS, 86 : 7 i, 5 6 : 4 2 , 29: 18.és lenne 6 : de ek
kor az Daktilusnak utolsó rövidjét fzámláljad az 
Trokeusnak elejébe : föl ofztod igy az Adonius 
Daktiluft Trokeusra , Iambusra, egy fölösleg 
való cikkölre, az az Trokeo Iambus Hiperka^· 
taiektus Monometerre . Iambo Trochaeos 99, 
8 7 : 7 2 , 57 : 43 , 30  : ι 9 , I I  Horatianis ex 
lib. i , 7 . hol vagyon ιοί , 49  : Daktilikus, 
tedd inajmozva 78 , 22 : 49, 5 . ex lib 2 , x8 . 
hol vagyon 2 8 , 89· Trokeus, és Iambus, tedd 
5 6 , ι ΐ 3 : 9 , 63. illy formán könnyű munkával 
teremtünk mindenestül harmic négy uj Vers 
formát . mind ezeket Pindarusnak Ereklyéjiben 
meg próbáltam uj módi Laskapantamérokat bé
rezvén . nem külömben

F. de Horatianis gondolkodtam : az Első
könyve leg gazdagabb : I. ének 62. II. 74, 5.
III. 2 3 , 62. IV. 120, 88. V. 62, ;20, 23 , VI. 
62, 2 3 . VII. I Cl , 49. VIIJ. 29. 123. IX. Al
caicum 6Q kétfzer , 68 , 4 Ő. XL 1.24 . Második
ban XVIII. 2 3 ,  89.. Harmadikban XIL 6 l . ha

lf 2 nem
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nem az harmadik for nincs a z Táblámon Ani
mari metuentes patruae verbera lingvae : lásd 
Sub A de Anapaeftis. VII. 101. 13. Epodon I. 
10.3, ,50. XI. 103 , 13, 50. XIII. IOI , 50, 
13. XIV. 101 , 50. XVI. 101. 103. XVII. 103. 
ezeket az Pindarusba kevertem , mint az IX. 
Olimp. föllyül áll az Alkaikumnak első ketteje, 
alól az másik ; non enim fortuito atomorum 
Concursu nata íunt . eke'pen F Flaccuit Fülénél 
Fogta meg, hogy csak 19 külömféle versei vágy
nak : 15 ke't vagy három ölzve tettekbül áll, 
4 egyesbül . ha Piramidális Táblát kéfzítinél 
néki , az Animarival együtt hufzonkét vers ne
met ve'setnél az Réz táblára . el maradnának az 
fok híjáira való Metrikus Konnnentariusok . nem 
tudom , hogy járna Pindarus Apósunkis : igen 
aprók az vers forai : 13 Sillabáju van huizon- 
kétfzer^ 14 hatfzor, 15, hétfzer, 16 egyfzer . 
nyulfarku forai fzembe tűnök: az Ménin aeide 
Thea 13. és Tis fás paréeire phrenas 50 for
májú fokkal többfzör idéztetik az Metrikuítul, 
mint az Hétkapus Tebája , Herkulefe Önmagá
iul . kár, hogy Horatius az Görög kincsbül 
többel nem gazdálkodott . kár , hogy az Deá
kok Horatiusnál tovább nem bátorkodtak . az 
örökös Alkaikumt, és fóke'pen az Secularisban 
az zaffikumot regöiik , ámbár Katullus 34. ki ü- 
tött.

G. de Caesuris 49 . Horat. I. 23. Teqve 
piacula nulla refolvent : az többi 4 lábú verse 
itten mind Vágányofan kéfzölt . intetünk, hogy 
az 4 lábuakban is rá törekedjünk . az Görö
gökre ez dologban nem lehet tekintenünk, kik 
az hat lábúban fém gondoltak véle : tehát az 
Ötösbeh , hatosban, akár Trokeus , akár Iam
bus, nem csak Daktilusbán ok vetetlenül meg 
tartsuk . 5 9 , 6 0 , 6 2 , 76 , 7 9 , SS Vágányosak 
legyenek . az BS vételött Horat. I. 4. trahunt-
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qve ficcas machinae carinas, melly valóságos 
Iambus, es pz 8()ben meg találtaíik . de mivel 
Horatius az Vágányt ve'gig meg tartotta , Iam
bo Trokeuít csinált belőle Defprez . nem olly 
ízükséges az 74 Zaífikusban, ha csak az köznép 
énekölésének könnyebségéért nem csinálod, ki 
az meíterséges kótákhoz nem é r t . miilyent fze- 
reztem Sz. Láfzló Királynak Tifztöletére, m elv 
ly re , hogy az bástyái Profoncióban , és Oktá- 
vában éneköltePsék, meg-kérettettem 1796 ban:

Jertek, örvendjünk kegyes Iftenünkben ,
Az ki Szent Lálzlót, Magyarok Királyát 
Meg-dücsőítvén föl emelte lóikét

Az magas égre.
Vének , és ifjak, valamennyi hívek 
Szent Királyunknak jeles érdemérül 
Éneket mondjunk az' egéfz Hazánkban

Ünnepi napján. .
Ékes erkölcsű vala tefte, lölke.
Tűzzel, és vafsal mire misok érnek ,
Ötét Ürfzágunk akaratja ellen

Fogta Királynak.
Sött az éltében Salamon Királynak 
Nem vévé az Szent Koronát fejére.
Nyújt fzegényeknek keze bo légedet,

Nyájas Urakhoz.
Déli Orfzágok vefzekednek , hívják. 
Közbirájoknak : Kegye csillapítja :
Nincs mi vérontás, magokat meg-adták

Szent Koronánknak. 
Győzik erkölcsök fejedelmi fzékét:
Püspököt, fzámos.papi· rendet állít 
Nagy Monoftrokkai: gyarapítja fzerte

Széllyel Hitünket.
Templomot Várad nyere Szűz Anyánknak 
Tőle, kit tifztelt, kinek Olvasóját

Y 3 Kár-

I E G Y Z É S E K .  341



Kardra fűzvén ment haragos Pogánynak
Ellene, ’s győzött.

Szent imádságban gyakran úgy találták , 
Égben hogy földről ragadák az örzo 
Angyalok: látták ragyagólan ollykor

Mennyei fénnyel. <·
A? Tatár egykor fzaladásnak indúlt ,
Hányta fok pénzét, hogy hamar fzaladjon. 
Az könyörgésed csudaképen az pénzt

Váltja kövécscsé.
Leit'vet az Kunság, vefzedelmes helyre 
Jut vitéz Néped: nyomorítja éhség: 
Szarvasok, vaftag bivalok íietnek

Életet adni.
Második Mojzelt ugyan is csudálunk 
Benned, hogy fzomju Katonáid akkor 
Köfziklabúl fris vizet untig ittak.

Általad éltek.
Gondolád, és tol fogadást, hogy indtílfz 
Szép Magyar néppel Jeruzsálmi főidre. 
Kérnek, hogy Csáfzár - hatalommal indúlj;

Róla föl adtál.
Még is el-kéfzúlfz fejedelmi társul
Vad, pogány néptől, Szerecseny, Töröktől
Szent örökséget fzabadítni : más az

Itteni végzés.
Urban el-nyugfzol , Szomorú Magyarnak 
Szent halálod; meri feketés ruhában 
Három efztendöt - fzaka gyáfzol, el-rilt

Múzsika fzót is.
Az midón vinnék tetemét temetni,
(Váradon rendelt maga már Koporsói)
Úr5 kísérők le-feküfzriek útban ,

’S mélyen alufznak.
Az fzekér, mellyben vitetett az hóltt telt, 
Hat lovak nélkül febefen csörögvén 
Varad útjának megyen helyre : l'enki

Útba feni érte.
Még-
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Még!en el-tart az temetési Pompa ;
Egy gonofz fzájú ; büdös ím ezen teil: '■ . 
Monda; Száját az fokaság csudálta

Hátra rekertnek.
Bane bánatján , Segedelme légyen 
Néki Láfzlótúl, könyörög, ’s tapafztal 
Hirtelen Mennybül fegedelmet. íme !

Szája helyén van.
Sánta , vak , poklos , sűketes , mirigyes 
Láb’, Szem’, ín , fül, tag’ nyavalyáiból m entt: 
Tart azért Téged maga ízenti közt az

Római Szent ízék.
Az fzerencsétlen Török háborúban 
Győr fzerencse's volt, Koponyádat ingyen 
Nyerte Váradrúl. Örömünket ez nap’

Hirdeti nyelvünk.
Dög-halált űzött be gyakorta tölünk 
Közbejárásod magas íkénünknél:
Nyerj esőt l’záraz napokon , ’s ha fzükség ,

Tilzta üdőt is.
Szent Király! Szálljon mi reánk egekből,
Az midőn Téged fzoros ügyeinkben 
Szent ereklyédhez folyamodva kérünk,

Mennyei áldás.
1 · « /

H. 'de Priapejo io2. Galliambo 10 ,5. Ca- 
tulliano loő. az Első Angyalinak is hivattatik ; 
én kerteTznek hívom . mivel az 5 első lábok
ban meg vagyon az Daktilus ,’ nem fzabad va
lamennyit beléje fzövni; Homerikus toi. Hexa
meter lenne . Scioppius , in Priapejoifam 86 , 
qvod eft Catidli 19· és Veitenauer az első, és 
negyedik lábnak Trokeuít ; az- harmadiknak 
Arnphimocert adnak ; ez az Veleje az kertéfz- 
nek, első fórba tettem az táblán; az többi fza- 
badság . ide tartozik Cstullusnak 17 , isdika . 
van egynéhíny Vágányatlan benne . az 105 
Gáli mbuft Vejtenaur adja : de Catullusnák 60

Y 4 ’ Aty-



Atysát erre nem lehet rámázni; ki vettem vala
mennyi formáját az 106 alá . éfzre vöm, hogy, 
midőn az végire Iambus efik , az. ötödik láb
ban volt Amphimacer , mint 13 exules loca, 
56 tetigere lafsulae 73 jamqve poenitet, 75 
Cybele leonibus , 78 hinc furoribus . Dactilus 
az végén egyfzcr van 8 manibus leve tympa
num , Amphimacer elején egylzer 9 tympanum, 
tubam. Az negyedik Anapefztuft kölcsönöz
tem katullusnak 30bul ad Alphenum . ha hol 
fordításomban tifzta verset csináltam, egy bi
zonyos fort magamnak föl vettem , melly fze- 
rént valamennyi rá felelőt kalapáltam . leg 
fzebb azr Anapefztus, két Iambus, Dactilus, 
Amphimacer , Iambus , leg közönségesebb az 
ötödiken Dactilus, hatodikon Tribrachys , mi
ben áll fóképen az Galliambus.

I. de Iambis 103 , 104 . az Első Tragyikus 
az Másik Komikus . így értsed az többi rövi- 
debb Iambusokat . az Trokeuftul fzabadságára 
külömböz, hogy az Iambus feles, az Trokeus 
feleden helyein nyer fzabadságot . mennél több 
az Iambus, és akármi féle neme az lábnak , 
annál fzébb az Vers . Szemökbe tűnt Skaügyer 
nek , Deí’preznek az Horapuft Epod. ló. lifts 
& ipfa Roma viribus ruit tifzta Iambus . qvis- 
qve , mond ez , purus Iambus eft, qvod non 
alibi fecTse Horatium reperies : Bene Scaliger : 
Sexta decima elaborata eft alternis jambicis pu
ris : idcirco & fictu difficilis, & emend itu. de 
fzinte ollyan nehézség vagyon az Alcaikumban, 
Zaíf kuniban, kiben fém mi fzabadság nincsen, 
hol Horatius fzorgalmasan el járt . ezt is venné 
gondolóra Iskaligyer Bátya . fzinte olly nehéz 
akármi vers nemében tiíztán dolgozni , nielly- 
ben magadnak femmi fzabadságot nem engedfz 
. próbáld, meg; 5 , vagy 10. Daktilikus Hexa
meterben. Ez tifztaságban uralkodik Sautel iu

Lu-
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Lufibus Allegoricis, kiben ritka Spondéusokra 
taláilz; ez okbul is nyomtattatott ki annyifzor 
. ha Skaligyer fzabásu Olvasónak jut kezébe 
Pindarom , tizen öt tifzta dalomra jutánd . az 
104 alsó forábul, ha minden Anapaefztusokat 
vennél , nem lenne Iambus , hanem 96 Ana- 
pefztus ; ha minden Daktilusokat az negyedik 
íbrbul, lenne Ite domum faturae , venit Hefpe- 
rus , ite faturae Carmen Dactilicum Hexamet
rum Miurum, mit mái nap fém tud egy Ioni
um fupra mare habitans Achaeus vir.

K. de Trochaeo lambo 125. Attilius eru- 
drtus Grammaticus ad Horat. '1  , 8 . hoc met
rum , a it, Horatius ignorando qvale efset, la
boriosa obfervatione lemel omnino facere cona
tus e íí, & in eo tamen parum, decenter erra
vit . nam fecit illud alperius uno immutato pe
de . qvodfi fcivifset Choriambicum efse, & ha
bere clausulas certas , non in illam falebram 
incidifset .. qvod metrum Alceus fic ordinavit 
vir in Muficis exercitatifsimus . at Horatius pri
mum Choriambum durifsimum fecit pro Iambo 
Spondeum infarciendo fic : Te de | os o | ro : 
Error tamen illius habet excusationem, qvod in 
ea perfeveraverit lege , qvam ipfe fibi aliqvo 
casu fecerat usqve ad ultimam partem non mu
tando . tellyes ízánde'kom fen kivel fém égybe 
vefznem, ez egy Grammatikus Pajtársommal 
köl nékem Grammatikusnak üstökébe kapnom : 
mit foképen fajnálok, hogy frater fráterrel meg 
nem egyezhet . micsoda fzemtelenség tudatlan
ságot fogni Horatiusra, ki Pindaruft meg Cen
zúrába 4 , 2 , 11. numerisqve fertur lege folu- 
tis ? tehát tudta valamennyi reguláit az Görög 
láb mértéknek - ha ezt hibának tefzed Attili , 
csak azt korpázhatod, hogy tifzta Trokeo Iam- 
buft nem csinált Horatius . az ezhöz hafonló 
s6, ó6 , 29 kisebb Trokeo Iambusok mind val- 
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ják az helyen az fpondaikus fzabadságot . kik
nek abban áll fő dolgok , hogy leg alább egy 
Trokeus, és Iambus meg legyen, mint az Só
ban elsőben áll magán *az Trokeus, harmadik 
helyen uralkodik egyedül' az Iambus . így 
értsed az Iambo Trőkeusnak is 87ben három 
végső fzabadságát , mivel az két első helyt 
Iambus , Trokeus egyedül foglalja. Azért mind 
kettőnek helyt adtam az Táblán, de úgy, hogy 
az Iambus , mint elsőséges, az fölső helyt fog
lalja , mire tekintettem valamennyi Yrers nemé
nek el rendölésében , Horatiusnak fpondeula 
pedig alól álljon . ide skándáld Ausoniuft in 
Chilone : Nolo minor me timeat, defpiciatqve 
major. 124. Kallimakus Trokeo Iambusa . ide 
megy Horatius i, is. Nullam , Vare, Sacra vi
te prius feveris arborem . Ezekre is tekinthe
tett volna Skaligyer , hogy tiizta verfek . az 
föl ofztásait T. Rájnis Ur kalauza fzerént két, 
nem négy Cikkölre vettem : az négyben alig 
akadni Caezúrára, az kettősben mindjárt fze- 
rezhetfz. 125. meg lágyított Spond tikusnak 
hívja Wejtenauer, tehedd akár mellyik helyett 
fzázf harmic négyig.

KK. de Ultimis Syllabis. Az utolsó cik
kelyről Hermán így okoskodik , hogy nem kö
zös egy általlyában, hanem rövid az l Tro- 
keusban, hofzfzu az 2 Iambusban , hofzfzu az 
9 Trokeusban , rövid az 10 Iambusban ; mert 
ez kettőben ismét Trokeus, és Iambusn-tk kez
dete-van , hofzfzu az 13 Daktilusban , có'zid az 
22 Daktilusban; rövid az 15, és 16 Ampefz- 
tusokban , mivel itt is uj Daktilus, Anapefztus 
kezdetik . ez regula Lvrint alkalmaztattam min
den utolsó Villabákat, kiknek rövidségét, líofz- 
fzuságát határozza Pind;rus az következő Sor
nak első igéjével . innen meg jobbítom Wej- 
tenaur után vött 34, 35, ói, 9 0 , n 2 Spondai-
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kus Skázonimat az Táblán , mivel az Iambus 
után Trokeusnak köll állani: hanem az Vers
ben már késő.

L. de Sin aulis két lábú. i Trokeus. 2 Iam
bus. 3 Trokeo Iambus. 4 Iambo Trokeus. 5 
Dactilus ZalFicus. 6 Szabados Iambus. 7 Dak- 
tilus. 8 Anapefztus. 9 Trokeus. 10 Iambus, n  
Iambo Trokeus. 12 Sz. Iambus. i3 , 14 Dakti- 
lusok. 15, 16 Anapefztusok . három lábú. 17 
Trokeus. .18 Trokeo Iambus. 19 Iambo Tro
keus. 20 Daktilus Pherecratius. 21 Skázon , 
Sánta Iámbus. 22 Dactilus. 23 Daktilus Glyco
nius. 24 Iambus Euripideus, 25 Sz. Iambus. 
26 Dactilus Simonideus. 27 Anapaeftus.- 28 
Trokeus, 29 Trokeo Iambus. 50 Iambo'Tro- 
keus. 3t Iambus. 32, 35 Anakreoni Iambu- 
sok. 34Sánta Iambus. 55 Iambus Euripidenfis. 
36 Sz. Iambus. 57 , 38 Daktilusok. 5 9 , 40 
Anapefztusok . négy lábú. 4i Trokeus. 42 
Trokeo Iambus. 43 Iambo Trokeus. 44 Pyrri- 
chius. 45 Trochaico Adonius. 46 Dactylo Tro
chaeus Alcaicus. 47 Sántító. 48 Adonius Hyme- 

. naicus . ezt látod, hogy négy lábú Daktilus A- 
catalektus , csak hogy az második helyen va
gyon fpondaikus fzabadsága. 40 Daktilus. 50 , 
5 t Iarnbusok. 52 Daktilus. 53 , 54 Anapefztu
sok. 55 Trokeus. SÓ Trokeo Iambus. 57 Iam
bo Trokeus. 58'Iambus Alkaikus . Verfeimben 
az ke't fzabados fpondéus helyett jobbára Iam- 
busokat vettem az Alkaikomban is. 59 Dakti- 
tilus Alcaicus· 60 Alcaicus Boetianus 4, 5 . 
6 1 Sántító. 62 Asklepiadesi Daktilus.. 63 , 64 
Iarnbusok. 6& Daktilus. 6 6 , 67, 6s Anapefz
tusok. 69 Proceleusmaticus Paroncsi . Öt lábú. 
70 Trokeus. 71 Trokeo Iambus. 72 Iambo 
Trokeus. 73 Tizenegylábu Faleuciufi Dacti- 
lo Trochaeus. 74 Zaííikus Dactilo Trokeus. 75 
Wejtenaueri pe'lda nélkül való Dactilo Cretico

Tro-
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Trokeus. 76 Ugyan azonos lambo Zatfkus . 
lehet helyt adni mind az kettőnek . csináltam 
volna az 88nak ellenébe , ki Horaüufi Iambo 
Trokeus, Trokeo Iambuít illy formán : két Tro
keus , egy vágányos hofzlzu Cikkel , három 
Iambus: de az tábla már kéfz volt . S ofztán, 
miért ne csinálnék mind az négy Pubítantialis 
Trokeus, Iambus, Dactilus Anapefztusbul egy 
veidet, mint mólt ki mondottam? és miért hogy 
ex Arte Combinandi 4 fzám hufzonnégyí’zer vál
toztathatja az helyé·;·, ez egy föl tételből 24 űj 
verfeket kéfzíthetek . íme !

I

1 2  3 4 1 3 4  2 1 4 3  2 1 3 2 4  1 2  4 3 I 4  2 3
2 1 3 4 2 3  I 4 2 4 3 1 2 1 4 5  2 3 4 1  2 4 1 3
3 4 2 1 3 4 1 2 3 2  1 4 3 2 4 1  5 1 2 4  3 1 4 2
4  1 2  3 4 2 3 1 4 3  2 1 4 2 1 5  4 1 5 2  4 3 1 2

77 Sántálóf 78 Dactilus. 79 Ovidiusi öt lábú 
Daktilus. 80, 81. Iámbusok. 82 Dactilus. 83, 
84 Anapaeítusok. 85 Trokeus. 8Ö Trokeo Iam
bus. 87 Iambo Trokeus. 88 Horatiufi Iambo 
Ttokeus. S9 Hipponaxi Iambus. 90 Sántikáló. 
91 , 92 Iámbusok. 93 Stezikorufi Angyali Dak
tilus. 94 , 9 5 , 96 Anapefztusok . hat lábú. 97 
Trokeus, mind Szotadikusok. 98 Trokeo Iam
bus. 99 Iambo Trokeus. 100 Igen gonofz Sán
ta Iámbus , 'Görögül Scazon , magas temetői- 
nek hívhatod. 1O1 Homérufi hat lábú Dacülus. 
102 Kertéfz. i03 , 104 Iámbusok. t05 Wej- 
tenaueri, 106 Katullufi Galliambus. i07 Ibikufi 
Daktilus. 108, 109 Anapefztusok. 110 Trokeus. 
i n  Iambo Trokeus. 112 Sánta. Ι ΐ3 , · ϊ ΐ4  Iam- 
busok. .115 Tólem fércöltetett Ovidius fzabásu , 
vagy Angyali Daktilus. 11b ,  Ii7  , 118 Ana
pefztusok .hét lábú. 119 Trokeo Iambus. 120 
Arkilokufi Daktilo Trokeus. 121 Stezi orufi hét 
lábú Daktilus. 122 Iambus. i23 , 124 Trokeo

Iám-
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Iambusok. 125 Puha Spondeus. 126, 134 Spon- 
deusok. Az Catal, Acat, Brachycat , Hyper- 
catalektus , Mono, d i , hexameter, Penthemir 
meres , Antifpaftikus , Ithyphallikus , Asynar- 
tetus , Encomiologious , Ataktus , Bacchiacus, 
Choriambicus cum Zyzygia, Prosodiacus,. Lo
gaoedicus , Periodicus , Strophus , Dafiacus, 
Polyfchematiftus , mint annyi bofzorkányos ne
veket , mind el égette T . Rájnis U r, midón 2,
3 , 6 ,  6 , 7 egéfz, vagy toldott Jábokra föl 
oí'ztolt valamennyi verseket . vágynak néhány 
éfzre vehető vers formák itten, kik más fzám 
alatt ismét meg találtatnak , mint ez Anapefz- 
tuft: Magnezi kancákkal Pélia völgyeiben az 
Sőbul 7Qre viheted : de azért az Anapefztufi, 
és Ovidiufi mértéket egynek tartani fenki fe fog
ja . illyenek 7 , 18: I4 , 1 6 : 2 0 , 2p : 2 8 , 5 t ; 
3 7 , 3,9 : 3 8 , 39: 4 8 , 62: S8 , 8Q. kiket az 
Caesura külömböztet . Higinuít, Luciáhuít ma
gyarázza Heliodorus Aethiop. 9 , 22· Horoscopo- 
runt gnomones .nullam umbram in meridie red
dunt radio folis folliitio aeliivo Syene ad amul- 
fim vertici imminente, & lumine undiqvaqve 
circumfuso omnem casum umbrae repellente . 
az a z : Siene van az Déli ; az Piramisok Éfza- 
ki réfzén Egyiptomnak . ezeknek csucsofsága 
el nyeli az árnyékozást . ha négy fzegü koc
ka formájuak volnának , vetnének vaiamelly 
kicsiny árnyokot.

V. Pindarusnak Verseirül.

1. Az Görög Vulgáta, 2 Heyne Pindaru- 
sa, 5  az Skolialtes meg egyeznek , 4 Hermán 
Godofredus mind föl forgatja . ez igy fzól: fó
kákban kétséges, millyen verset csinált Pinda
rus: egyarányosan nem ir: az Skolialtes indoc
tus neki: fenki az Skoliaftesnek ne hiddjen:

Pin-
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Pindarus maga kinyére ízámtalan vers neme
ket koholt: Anapeí'ztuft csak Spondeufsal változ- 
•tatott: Trokeo Iambusokka} ritkán éJt : melly 
Regula fzerént fzerkeztette Vers nemeit öfzve 
Pindarus , magát Herman beléje nem ártja ; 
fzemfülesebbekre bízza : az 4  Pithiaiban vallja 
leg hasonlóbbnak lenni magához ftezikorusnak 
háromát; in aliis numeri omnes difsimillimi in- 
terfe , inaeqvabiles , ölzve egyenítethetlenek , 
praerupti, novi, audaces . hová mennj ez kez
désnek fejtésében? és még is mind az kettő e- 
lején le írván az Vers nemét valamennyi Jobb , 
b a l, álló Sorokat rá akarnak rámázni Horatiuf- 
sal nem gondolván, ki régen ki mondotta : fer
tur numeris fine lege folutis . ezképen lásd az L 
Olimpiait, mint elő adja az

S k, ο 1 i a fi e‘ S . H e r m á n.

1 0/ _ . OJ 0/ - u - V . OJ τ; . fi; c -
2 - V - Ί) fi/ - fiJ .. - OJ - fi) fi; - C

3 - OJ V - OJ - fiJ V fiJ V - o; - -
4 ■u- OT•V - , fi/ -  « V V - 0/ o; - ο; V c
5 - fii - V - u V - fi/ - 0/ - fi/ C
6 - V - V 0/ - fi/ - fi/ - íUor - C

7 - fi>- V - -u - - 1/ - fi/ - ■ü C

8 - V - 0/ fi/ - - V OJ 01 fi; fi; -  fii - or -  fi; - fi/ fi; *

9 •u - OJ - V  - V  - - - fiJ - fi; C
Í O - - fi/ -  fi/ - - fi/ - fi; - V -  fi; -  fi; fi; - -  fi; C

1 1 - u - OJ -  OJ -  0/ U •u o; 0> 0 V  V  -  fiJ -  f i J -  fi; c
1 2 - fi/ fii / » -  fi/ V ■V c - or - ‘V *fi/ fi; C

1 3 OJ n j fi/ V V  fiJ 1/ V . - V - V -  fi; or 0» C
1 4 - V - V -  fi/ 1 3 4 V - 0/ Λ) V - fi; - fi/ - 1 3 4

1 5 V - - V -  V fi/ fi/ -

i 6 V - - V -  fij -  fi/ fi/ V -

17 V - - O J V  - V  - V  -

E p o-
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1 U * 17 11 V - V L -

2 17 11 - 17 • -

3 11 - 17 - 11 - 1? 11 i i 17 -

4 17 V 11 ti - 17 - - 11 - 11
5 .17 - 17 V - - 11 - 11 - r

6 U - - 17 11 - 17 - 17 - 11
7 - 17 V 11 - 11 * y
8 - - 11 - 17 -

9 - - 17 11 - -

IO - - 17 17 - 11 -

1 1 11 - 11 V - - 1117

1 2 17 - - u - - 11 17 - U -

1 3 - 1111 - 17 - - i :

11 - 17 17 11 17 - •
11 - 17 - - 1 ) 17 -

V - - V 17 - - U 11 17 17 -  1 »  *

- 17 - 17 - 17 - 17 17- -  - 17 -

11 - - 11 -

- 11 17 - 17 - n 17 V  - c
17 u - V - U 171 — 17 - 17 C
- - 17 V * - 17 -

- 17 - 1/ - 17 17 17 - 17 V  - -  V  c
17 - - 17 - - 17 17 - 1 )  -

- 17 - 17 - V

ι ι 6

Az Skoliaftes Epodusának első Sorához tol
dottam az utolsó hofzfzu cikkölt, melly nyom
tatási hibából ki maradott, kiben vagyon Paeon 
Secundus, Iambica Zyzygia, es egy cikkely, 
mire nézve Dimeter Hypercatalectus Vers. Az 
Tolmács valamennyi verseket meg nevez ; Her
mán femmit Te mond . 30  Sort az ; 25 ez ko
holt : tekintetbe nem vefzi az közöst a z ; ez 
mindenütt föl jegyzi . némelly Ódáiban azt is 
éfzre vették, hogy mind rövid cikkölökkel vég
zi íbrait Pindarus , mivel az Deákok, és Ma
gyarok nem gondolnak . femmi ofztályokat nem 
látunk , hogy az Vágányra akadhatnánk, ezzel 
ugyan az Görögök nem gondolnak . ha az első 
Torát az Epodusnak négy cikkelyekre koncolni 
akarom ; lefz Paeon Secundus,- Dijambus , és 
Hypercatalektus cikkely : ha háromra ; lefz Am
phibrachys, Anapefztus, Bácchius: ha kettőre; 
lefz Iambus, Pyrrhichius , Iambus, Iambus ,  és 
egy Hyperc. cikköly . ezt tehetem valamen
nyi forral; és mi bizonyosságra juthatok ? így 
húzta valamennyit öfzve Hermán : az 4  Ne- 
meaiban, 2 és 7dik Ifztmiaiban leg .közelebb 

Já r csak egy fillabátul meg válva az Tolmács-
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hoz . ha akár mellyik tábla fzerént akarod Ma- 
gyárrá fordítani Pindaruft, fém igaz vers nemét 
föl nem találod ; fém Cezúráidat el nem igazít
hatod·. vefzem az Epodusnak utolsó cikkölyeit 
m ythoi, alatai, hippwí, panta cam figno Con* 
tractionis, az Tolmácsnak mind hofzfzu , Her- 
mánnak mind rövid . ha ez könyv meg lett 
volna nálam, fórjában egyik Ódát az Tolmács; 
másikát Hermán fzere'nt fordítottam volna.

VI. Az Fordítási Meíterségemrül.
! i

Egyedül az 1762. Velencei , es Henricu? 
Stefanufi Pindarus volt előttem, kikben az Tex
tuson kívül fennni fines . ennek mint egy Pa- 
rafraíiikus magyarázása amannak bötüfzerénti, 
és Hyperbatumokkal tellyes Vulgátáját világosí
totta . néinelly nehézségekrül imitt amott fzó- 
lottam, mellyek föl tett fzándékomrul le nem 
jjefztették . az gombos csömót homályosnak 
hagytam volna: azon egy két nehézség elégle
ien ok , hogy Pindarus fordítatlan maradjon . 
midőn az verfeket kótoráfzom; az 2 . Olimpiai 
137 Bulais en orthais Rhadamanthyos vérién 
meg botránkoztam , hogy ez Spondeus, Iam
bus , két Daktilus az táblámon nem volt . moft 
az Skoliaíles Choriambicum trimetron brachyka- 
talektumnak hívja, és köllene az 71 Számra 
Skandálnom, fogtam, ollyasokat válafztottam, 
mint nékem tetfzett . az 1. Olimpiainak ^lso ftro- 
fája , mint fzabadon toliamra jö tt, két három 
cikkölnek változtatásával ez verfeket adta .. de 
bezeg nem olly könnyen ment az Antiftrofa 
több egymáshoz hafonló forok eftenek itten; de 
Pindarusnak u  Nemeai Epodusában háromfzor 
egy más után vagyon az 22 Vers, mindenedül 
hatfzor : ugyar^ ottan háromfzor az x~. az Epo- 
dusban már neiii gondoltam ez első könnyűség-
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gel ; meg határoztam előbb az vers nemeit 
illy formán: fzámba voltak előttem i. az Dak- 
tilikus , 2 Anapefztikus, 3 Iambikus , 4  Tro- 
kaikus , 5 Iambo Trokaikus, 6 Trokeo Iam
bikus, 7 Skazon , 8 külömféle lábú Verfek . 
immár az 7 Nemeai áll 12 Sorbul: legyen p. 
o. az első Skázon, 2 Daktilus, 3 Varius, 4 
Daktilus , 5 Iambus , 6 Skázon , 7 Anapefztus , 
8 Iambo Trokeus, (). Varius, to Trokeus, i t  
Iambus, 12 Anapefztns . igy az után keretiem, 
táblámon Pindarusnak hofzfzu Vériéihez holz- 
fzut, rövidjeihez rövidet : ki vévén , ha előbb 
kerefztül járván az egéfz Ódán valami ollyasra 
találtam, kit Magyarul csak igy, vagy úgy le
het ki mondani, azon mondáshoz illő Verset 
csíptem ki táblámbul: mint az 2 Ifztmiaiban : 
chre'mata , chre'mat anér : pecuniae , pecuniae 
vir : lehetetlen volt másképén ejteni , mint 
pénz, pénz emberség ; és igy az többi Epodi- 
kus első for is Spondeusokbarj öltözött . meg 
bocsáfsanak itten akár Hermán , akár Skoliafz- 
tes, hogy az isDaktiluít elő ηήη lehetett ven
nem . ha pedig akarjátok , itt vagyon : ember 
arannyal ezüst ; ember aranyba jeles ; ember, 
ha pénze van, él ; üst arany ember efzed; 
pénztmutat ember ? elég1 ; pénzedet ember ö- 
leld; ember, ha zsákja telik ; ember, ha zseb- 
je pönög; ember, ha kádba kotor; kincsivei 
ember erős ; pénz konog ? ember örüllj . de 
mind ezek béka kurutjolás az elsőhöz képeit . 
ha muzsikára tetetném , az Largonak leg több 
dolga lenne , egylzer ßoccatöt is diktálnék, 
'Facet foha fe volna, mikor az ru tára  jönnék, 
mind az négy énekes torokgyéket fogna . hogy 
pedig egyarányosan jártam az Versnem váhu- 
tásban, femmiféle nehezet el ki nem kerülvén, 
mert valamennyi nehéz , tnihelyeít első lábára 
fogod , még az Daktilus Hexameter is , ha fólt-

I  ját
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ját pótolja az több foru hofzfzas me'lly torkú 
Pindarus mondásainak , ez három ÍYegben láf- 
sadíza, hányfzor legyenek föl ve'tetvén, mikor 
az 8dik Ifztmiait Ízereztem , ennyifzer állottak 
elő :

»— »— i h — — ΪΓΓ-Λfrl 1-0 CM CM CM CM 40 to to to 5Ϊ ÍT6? on 43.
» ( > 8 3  Cn M  >·  Ο Ό  j ó  g |  2  c<  Ό  4^

fr
r t „

t-i t—* (MM 1— t— H— t-í ►— ·—*
KJ tO to t— H- >— O O CO o 4- 01 a»
CM *-· o 00 VJ CM O VO COOb Cn
►*< t—1— h \ 0 O \ 0 CP VJ ►— 1-4
tO 1— H— H- o O  0 , 0 » & 04 Ί o n >- +-
4 3 .Ό V— VJ te

e— C-4 O V O O V Ű i C co o ^ C h t-o
>— O o v o ■μ ts) *— VJ +» 1— 00 Η- Cn
Ct 4- 0-1

b- h—NO oo Uu QO 00 VJ o n  Cn 4- 4 -
(—4 o 04 CO 00 ObCn ►— o v o VJ O ON
o o

b o QO VJ VJ VJ VJ VJ o n  e r )  o n  o n
co to  Ό σ->θΊ 4=- to v? Cn «0» U4

Ό ■J) VJ Ob 04c Vj o 00 O 00 12694

OO

VJ Cn Gn Cn Cn 04 t0 1“t
04 VJ 4 .  O) H oo Gl Cn to  o bO

• VJ Ob Cn Cn 4^ 04 to  « t—
o to Ο  O  Cn *-4 4̂  Ό 00 VJ oΦ Cn Cn Ol 04 04 04 K*

Cn tO 00 VI ObCn 1—
4- 4- 4  ̂ tOto M 1—bO Ob to  \D o  ^ to

4- Oi to H—23 Ot 43. 04
4- 04 t—t-HO  Cn 4ito to to h—oo Ob to Cn

04 ΙΟCO vj o>1— H-·CMVj
» 5 »a>*■*•

illyen fzorgalommal éltem valamennyine'l, hogy 
tűrhető légyen az változtatás . egy fillabával 
néhol az verfet meg kurtítottam, mit Pindarus- 
ban is meg talállz, hanem o tt, hol valamen
nyire fziikség volt: mint 2. Oiimp, lob. Telte

ve-



vefzett lolkök . de ha Iuppiter O r fz á g á b a n , 
ho] az világnak temérdekségét, Iupiternek vé- 
getlen hatalmát fpondaice füstöm, úgy 1 Olim
piai 9 Anapefztus elett az Napra , é:zre vehe- 
tetlen mozgását két Spondeufsal kési-leni . kü
lönösen vigyáztam Pindarusnak hoOí'zasabb 
mondásira, miilyen az 7 Oiimp. kezdete, hogy 
azokat tóbh rél'zre ne Izakaizizam . az magna 
fonaturum mélly Szája íoképen ezekben a ll: 
fogfz többre akadni . emlékezetemnek legedel- 
mére az Metrikus Táblám vaftag (pappendekl) 
papirosra vonattatott: minden fzám mellé hol’z- 
fzu gombos to fzurattatott: ollyan volt, mint 
az tüskés difznó ; de ugyan meg is gyakdosott 
nem egyfzer . három , négy tót ízir es tollal 
meg fapkáztam, tudniillik azon verseket, mel- 
lyek az Ditirámbusban egy más után állottak . 
az háromfzori öregbítése táblámnak emlékeze
temet úgy meg zavarta, hogy az utolsó Ifzt- 
miait is tollaznom köllött . ha utazásodban 
Pindarizálni akarfz; vágafsad több rélzekre az 
táblát, az könyvkötő Pugillaris formán öfzve 
köti vagy mint az Postás abrofzokat fzokás ; 
vagy hogy minden táblácska magános levelet te- 
gyen : az fzám elég ut mutató . ha meg jegy- 
zed , hogy az Trokeus — v , Iambus v — > 
Daktilus — v v , Anapefztus v v — micsoda, 
ez tábla nélkül könnyen akadfz verfemre, mert 
vaj mi kevés tifztátalan . az külömféliek , mint 
Faleucius , Zaffikus , Alcaicus , Asklepiadeus 
azon kívül ösméretesek . mivel első vagyok , 
ki ez'tengeren által ufztam , illik, hogy Me- 
thodusomat Magyarán ki tegyem : te miást, és 
jobbat találhatlz.
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VII. Az Kommentáriusokrul.

Akár Görög , akár Deák, akár Magyar 
Pindaruft végy kezedben ; ezek nélkül nehezen 
fogod érteni . az Olimpiaikat PupikoíFerbül, az 
többit Aefchylus , Sophocles , Euripides, Ari- 
Itophanes, Diodorus Siculus, Lucianusbul, ezek
nek kommentátoribul, Natalisbul bátran ki ad
hattam volna . már az első Olimpiai Magyará
zatot le írtam , midőn mindenhonnan Skoliaftefi 
Pindaruft hajháfzok ; véletlen 1801 . Ikerek ha
vának lő. Pindari Carmina cum Lectionis Va
rietate , Annotationibus , Graecis Scholiaítis 
Curante iterum Chr. Gottl, Heyne Vol. 3 in 8- 
vo 1798,99· Göttingae, meliy könyvnek az vé
gén Commentatio Godofredi Hermanni de Me
tris Pindari vagyon, kezemhez kerültek . eb- 
bül jobbítattak meg mint előre kéí'zült kom- 
mentariusaim , mint néhány verleim . ez kö
nyvbe tekintsen az Olvasó, ha többet kíván , 
én ad normam Ciceronis Olivetiani cum De
lectu Commentariorum csak az magvát adom . 
Pupikoffernek Oratiós Kommentaríusát félben 
hagytam, első példájával be érheted . az töb
bit úgy lehet öfzve fzerkezni , hogy Pindárus- 
nak Asyndetomit kellő Partikulákkal ölzve fog
laljad . az nehezebbek öfzve hafonlítattak imitt 
amott jegyzéseimben . közben néhány verfeket 
fzántfzándékkal iktattam , hogy az Olvasót az 
netalán unalmas kommentáriusoktul félre fzólít- 
ván valamelly Epifodiummal mulafsam , és az 
ifiuságot, minek utánna az régi Görög, Deák 
Autorok meg léfznek magyarosítatván , az uj
júknak is fordítására gerjeízfzem, kikrül Mase- 
nius Jakab Poeseos Elegiacae Cap. 6. igy Ítél: 
Eloqvio ex Latiis fontibus ducto nihil admodum 
Veteribus praeter folam aetatis, autoritatisqve,

qva
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qva ad illorum ultimo judicium tranfitur, prae
rogativam concefserunt.

Vili. PINDARUSnak Stílusárul.

Horatiusnak , Kvintilianusnak rövid , de 
fontos Cenzúráján kívül femtniféle Difsertatióra 
meg Heynében fém akadtam . az követhetet
lenséget abban állítom , hogy Deák Uraimék 
Ditirambuít foha fém csináltak , hogy mély tor
kával Pindarusnak még az Orátorok fe bírtak, 
hogy ollyan mesékre az Rómaiak nem csaphat
tak, ha Cézárnak , Pompejusnak diadalmait a- 
karták volna rnagafztalni . fovány föl vételeit 
énekeinek az 7 Ilztmiaiban föl irtani ; miké
pen cikornyázta , az énekeknek Foglalaijaibul 
tanul,ad inkább , hogy lem az Dicsérésnek hat
jait előre ízámiáljam . az Exordium gyakorta 
Invocatio , Periodikus, Váratlan dolog , kiben 
magvát hinti az következő dicséréseinek; eze
ket élefzti az régi mese, mellynek le írásában 
elevenebb az elevenségnél, ha Herkuleít több 
Ízben elő vefzi, más ruhában öltözteti minden
kor; ha mit egyebet tollának hegyére velz , 
m intáz tüzokádó Etnát, égi háborút, küzdési 
fortélyt, arany pohárt, kit röviden , kit bőveb
ben bámulásig rajzol ; erkölcsi mondásokkal 
gyakorta közben, többnire vége felé , mint an
nyi driga kövekkel ékesíti . tördelékeiben is 
megláthatni, kiket az régiek, mint gyémánto
kat ki fzedegettek: az csillag vártást nem lefte- 
ti tornyában, hanem ég felé röpteti . ámbár az 
Olimpiai bajviadalok leg főbbek, mindazonál
tal ne gondoljad , hogy az Olimpiai Dalok is 
leg fzebbek . az többit fzinte Pindarusnak föl- 
séges elméje fzülte . Heyne is fokkal jeleseb
bekre talált ezekben, meg nevezte az 9 Pithi- 
a il, és loNemeait, kiben az kafztor és Polluxi

Z 3 Epi-
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Epizodiumot magafztalja ; nékem az l , 5 Pi- 
thiai, 6 , 7 Nemeai az 6, 7 Olimpiaitul meg
válva inkább teti'zik.

B E F E J E Z É S .

Egyetlen egy Panegyirikus Autorunk mara
dott meg valamennyi Görög Poéták közül Pin- 
darusban . dicséret által nevelkedtek nem csak 
az Tudományok , hanem roppant Birodalmak 
is . tellyes reménységgel lehetünk, hogy édes 
Magyar Nyelvünk is nagyobb dicséretet fog ér. 
demelni .Pindarus példája fzerént fok jeles Tu
dományos Magyar Bajnokokat meg dicsértem . 
mivel az egéfz munkám fordítás , hadd vé
gezzem Ovidius Metamorfózis Végének fordí
tásával :

Pindare végre jutái . Iupiternek haragja , fe
nyila

Sem vas, üdónek ehes foga tégedet el nem
eméfzthet.

Hogyha az óra jövénd , egyedül ki ez húson
hatalmát

Bírja, alább fonalazza bizontalan éltemet ámbár: 
Mindazonált kafzahugy föliben örök állati lölköm 
Föl vitetik . nevemet mi törülheti fzáz ezer

holddal?
Merre Magyar Koronánk fzikra fzórja fugárait

önti,
Kézbe Tudós forogat: fok ezer Napi fzázado-

kon tú l,
Hogyha Sibilla befzél igazat, bizony élek ö-

örökkön. 90 70.

Az
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Az DCXLV. Olimpiás i. Efztendeje'nek 
Fogytán , midőn Geocentrice mi tőlünk 
láttaték az © % 3 . ΐβ. φ  ^  14 . 17. $ 
i  12. 4 6 . β  $  13 . 4 8 . 3 - W 5 . 42  Vifz- 
fza máfzó, ti W 7. 29. Vifzfza máfzó, 
§> W l. 22ben.
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IVlivel az második, és következő Jobb, Bal, 
Aüó verfekbiil az Számokat ki fogtam , de az 
Versnek kezdetek Öreg bötiível meg hagytam: 
az elsőkben ki tétetett fzámot az Öreg bötünek 
elejébe tehedd ; p. o. az 4 Pithiaiban vagyon 
13 Jobb, Bal, Álló Vers: mit téfzen az 2 , 3 , 
4  , 5 közbe vetett fzám; az 6odik levélen: az 
2 után olvasd 120 Réz, 83 Mikor , 84 Köze
lítvén, 6o Ki vontuk, 3i Kétfzer, 17 Pufzta, 
s a t. Az 1 8 , 19, 29 , 4 2 , 5 6 , 71 , 86 , 98 
Csillagos * fzámokrul Eskilusomban fogok fzó- 
lani . röviden: Ez igaz állása az ipdik Jamb. 
Trokeusnak , és az többi Trokeo lambusok- 
nak . az Pindarusban rájok felelő verfeket addig 
is Wejtenauer fzerint Skándáljad.

Az 4 , 5 Pithiai, és 2 Ifztmiai Dalok az 
Rommentariusokban egéfzen meg magyaráztat
tak az többi mind csonkítatott.

J E L E N T É S .

Méglen Pindarusom négy helyeken vándor
lóit, nyomtattatott; el végeztem Eskilusnak 7. 
Szofoklesnek 5 . Tragyediáit az Derekában Iam
bice, Trochaice, az karban Dithyrambice Me
thodo Pindarica . ha hasonló munkával el jár
hatok, mint egy öt efztendö alatt le fordítom 
ezt egéfzen, és Euripideít. Mit előre jelentek 
azért, ne hogy valakit Szofoklesnek , Euripi- 
desnek fordításúiul el intsek , hanem tudomá
nyos vetélkedésre meg hívjak akárkiket. Ml-
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vei képes Tetralogyiás ítélő fzékünk nincsen : 
állítsunk magunknak Tetraloayikus Péllyafutást, 
mire Szimonidesnek , ki utolsó efztendejében is 
Poétái pállyára ki ízállott, halhatatlan Példája 
lölkösit ; ítélő Bírónak válafztom, és Solenni- 
ter Denominálom az Po ft é r i t  á s t.

Hogy. ez árkus ürefen ne maradjon :

Az Ifzttniásokrul.

Valamint Herkules az Olimpiait Iupiter- 
nek, úgy Tezeus az Ilztmiait Neptunusnak tifz- 
töletére állította, mivel két tenger közt korin- 
tusnál volt Neptunusnak hires temploma , hol 
minden 5 Natalis fzerént , 3 Efztendoben Pin- 
darusként Nem. 6 , 69. tartatott az Viadal . 
fzciront, Prokruítelt meg ölte Tezeus, hogy 
gyilkoíságáért meg tifztuljon, mondják mások, 
hogy ez tort rendölte . MásoA fzizifusra fogják, 
ki temetetlen attyafiát Melicertát meg akarta 
böcsülni, kibül Palémon Iíten lőtt . Selér, és 
Fenyő kofzoru volt az ajándék . közönségefen 
valamennyi diadalmasok meg kofzoruztatának , 
kezeikben pálma ágot tartván tértek haza, kik
nek elejébe néhány mérföldre mertvén földiéi 
kezeikben vitték városaikba, hogy földet lába 
fém érne , nem az város kapuin, hanem az 
bástya fölé hirtelen rakott hídon hordoztál·· 
lak házaikba; neveik az piarci ofzlopra vé
si tének . Tezeus az Első Tebai háború táján 
élt, hogy Piritoufsal pokolba ment, még Her
kules is élt: innen első kezdete az Ifztmiások- 
r.ak bizonytalan : az második az 4 9 dik Ölim- 
piásraesik, mint az Pithias . kilenc napig tartott 
az baj viadal az 3 Nemeainak Tolmácsafzerént.

Következnek az apróbb Varasoknak bajai , 
kikrül említést tefz, Pindarus : kibül, Tolmácsai- 
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bul , külöínbféle könyvekből öTzve hordom i 
Tlepolemü Rodusban . fejérkofzoru. 2 Panathe
naici Atenásban. 3 Heraclei. 4  Olympii. 5 Eleu- 
finii. 6 Pallenti, Panellenü, mind Attikában. 7 
Hecatombaei Argosban Iunóe' , rézpaizs, mir- 
tus kofzoru. 8 Arcadici farkasvefztö Iupiternek 
(Lycaeo) réz edény. 9 Heraclei, Iolaei Tebá- 
ban . mirtus. 10 Erotü Tefpisben kupidónak . 
ruha. 11 Eleutherii Piateában. 12 Trophonii Le- 
badeában. 13 Amphiaraei Oropusban , mind 
Beóciában. 14 Ajacaei Egyinában. 15 Theoxe- 
nii, Mercuriales Pelinnában. 16 Megarenfes , 
hó ofzlopra vésetött neve. 17 Marathonii tarto
zik az hatodik után Attikában. 18 Ajacaei Loc- 
reníés Opusban. 19 Hellotü Minerváé korint- 
ban. 20 Sicyonei Pythici Beóciában, és Mega· 
rában ittis Pythici, és Dioclei. 21 Syracusii Szi
cíliában Ifztiníai kaptára, 22 Geraeítei Eubeá- 
ban az Gerefzti Hegyfoktul Neptunusé. 23 Epi- 
dáurü két Város Peloponezusban. 24  Clitorii. 
26 Tegeates Árkádiában. 26 Achivi maid vala
mennyi nevezetesebb városiban Akajának. 27 
Minyaei Tefzfzaliában. 28 Orchomenii , Prote- 
filaaei , Phylacaei Akajában. 28 Carnei Beóciá
ban , Cirenában. 29 Theseaei Atenásban. 30  
Sciraei az Árnyékos Minerva , Ceres, vagy 
Prozerpináe Atenásban. 31 Amphiphorites vizes 
korsókkal fzaladtak Eginában. 52  Hydrophorü 
vizhordás , Atenásban az Vízözön fejébe. 33  
Lampadophorü , Prometheaei Vulkanusé Ate
násban. 34  Pamboeotii Plútóé az korális partján 
korintus táján. 3.5 Carmíi . Peloponezusnak kar- 
mia városában Eumenidum, az pokol afzfzo- 
nyoké. 36 Aesculapii kilenc nappal az Ifztmia- 
iak után Tavafzkor . innen vedd éfzre, mikor 
tartották az Ifztmiait. 37 Bacchici , Orfeus állí
totta Tebában, itt öfzve is fzaggattatott . má
sok Tráciába mondják- 33 Sacra Qíchophoria t

Epi-
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Epilemea, Phallica , Canephoris . Apaturiorum 
1 dies Dorpici, 2 Anarrhifis, 3 Cureotis, 4 
Epibda . Romanis Brumalia , Ascolia , Ambro- 
fia . Natalis in Baccho 5 , 13. Cap. 39 Thes- 
mophoria Triptolemus Ceresnek állítá Szicíliá
nak Eleuziumában. 40  DelphinüPithiai Szicion- 
ban. 41 Thematici agones , ut amphorites , do- 
rites, argyrites , chrematites. 42 Halion agon 
tengeri baj elztendőnként Rodusban. 43 Del- 
phinü Apollóé' Egyinábm. 44  Hereaei Iunóé is- 
mét Egyinában. 45  Alcathoii Megarában . az 
utóbbiakbul némellyek áldozatoknak, ünnepek
nek látfzatnak ; de kik az fó városokba nem 
mehettek, it* is viaskodhattak.

XI. Pithiai Dal.

76. Optarim magárul mondja , mit külöm« 
ben általlyában fzokás mondani; holott az győ
zőt is lehet érteni, ki ízabad városában közép- 
fzerű Torsával be érven nem vágy tifztre, feje
delemségre, másoknak nem irígye, fém alább 
valónak meg vetője . zurzavaroskodott ekkor 
Teba belsöképen, és azt tefz 80 improbo: nem 
akarok Roberspierre lenni ; nem pedig hogy 
meg vetné az rendes királyi méltóságot. 91 
Iphiclides igy bírták méltóságaikat Iólaus, kafz- 
tor; igy leízen dicséretre méltó Trazideus is. 
C5 Sedibus fzék , pokol, sötétség , fir az hol
taknál elvegyesen vétetik . partim az Hajnali 
csillagtul kölcsönöztetett ez meíé, ki majd reg
gel, majdefte láttatik, úgy azlkereknek egyike 
látfzík, másika nem mint költőkben, mint nyug
tokban. TAerap/zaLákoniában Ilona, klitemnefz- 
tra, kafztor, Pollux hazája.

*
Az.
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Az II. Nemeainak Sommája.

Első győzödelme Timodemusnak ez Ne- 
meában 8 Ilztmiában, Pithiában is jövendöl ne
ki többeket 13  mivel az ízalaminiek , Akar- 
niak, és Timodemusnak elei fok gyözödelmek- 
kel híresek.

i. Homeridae kezdete'ben az poe'ták Iupi- 
tért ízokták dicsérni, úgy én is , mivel te Iu- 
piter fiának Herkulesnek Nemeás berekében e- 
loztél, Iupitert dicsérem. 2. Confutilium nem 
csak Centones Aulbnianos Homerikus ringy ron
gyokat, hanem eredeti verfeket is tefz rhaptó. 
ő lovis a laude vigyázzon az poéta , ne talán 
Lucianusnak oftor hegyét érezze in principio 
Timonis. 3 lovis luco Herkules lupiter apjá
nak fzentölte ez erdőt az Orofzlánn ik első gyo- 
zödelme után : Timodemusnak is első győzte 
itt volt. 9 Patriam azaz paternam apjának pél
dájára, ki is küzdött ököllel, és talán győzött 
Ifztraiát, Pithiát . 11. iS. ha az iften Atenás- 
nak difzére rendölte az attja után, hihető , fok 
Ifztmiai Pithiai kofzorut fog nyerni; mefzfze 
lem lefz az Olimpitul. lő. Congruum valamint 
Orion Atlasnak leányaitul el nem távozhatik, 
farkallia örökkőn; úgy tőled lehetetlen hogy 
kerüljön Olimpia. 17 . Montanis Ha görögül o- 
reian olvafod , mint leány korokba Afrikának 
apjoktul neveztetett Atlas hegyen laktak, mint 
Nimfa korokban Árkádiának Chilene hegyén 
tifztoltettek , hol Mája Merkuriuft fzülte , ki 
is innen Cylleniusnak hivattatik : ha therei- 
an , aratásit érts . azon udot , mellyet az 
Fiainknak keltével jegyeztek az régi Görö
gök . mivel pedig Ovidiusnak kalandárioma 
is azért homályos , hogy nem tüdatik, Cosmi- 
cus e vagy Heliacus ez az kelet : moftan 
Cosmice az nappal egyfzersmmd kél az haluk

20
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20 Májusban, és nem láttathatik . ez aratást nem 
tehet: az régieknél 2000 ElztendŐ előtt kelt 20 
Júniusban ez jelenhette az aratást . occafus He- 
liaciis ha reggel láttatik az Csillagzat, hozzá 
közelítvén az nap el tűnik , ez valóságos költe 
az Csillagzatnak, mólt l'zent Iván napon 2 4 Jú
niusban láttatik igy az haitik, és mi nálunk je
lentheti az aratásnak üdéjét ; az régieknél 24  
júliusra elétt , mikor az aratásnak vége van . 
tehát Pindarusként az Costnikus ortuft értsed. 
19 Orionem azért pokrócozta ide Pindarus Ori- 
ont, mert Beotufi Tanagrai vitéz volt: tehát 
h ’zafóldi iftene ; ki Atlasnak leányait Pleione 
annyokkal együtt öt efztendeig űzte, hajtotta, 
de íoha rájok nem bírhatott, mert ezek tartván 
eröízakátul hegyen völgyön fzaladtak előtte, 
még nem Iupiter Őket az égbe ragadta , eV 
hastik csillagzattá változtatta, későbbén Orion 
is menybe jutott, mi Magyarok kafzásnak, ka- 
fzahugynak hívjuk : valamint ez földön fzíiníe- 
len űzte Adásnak cselédjét, de el nem érhette, 
úgy az égben az kalzás az haitik után kél, jár 
örökkön: de még világ világ lefzen, foha el 
nein éri; mert í'zegzett csillagzat (hxa) mind 
az kettő . talán Timodemusnak máié fzájábűl 
ki látta Pindarus , hogy Olimpiait foha fém 
nyerhet; azért csak biztatja, mint az Cigány 
az lovát . ez egyik helye Pindarusnak , hol az 
csillagi tudományrul bölcseskedik . és földi Is
tenével , Tanagrai Orionnal fzépitvén hazáját 
vigalztalja . hát mi Magyarok hogy ne örven
deznénk Benned , ki Nagy Hont Vármegyei 
fzabad királyi Selmec bányavárosában 1 7 2 0 , 
Ikerek havának 15 ízületéi, és Jézus Társasági 
papságodnak kezdetén kolosvárott Mateziít ta
nítottál . Becsbe jutván Néhai Maria Terezsia 
Király Afzfzonyunknak , és Magyar Orfzágnak 
ki mondhatatlan örömére valameünyi Európai

f 6 S
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Tudós csillag Vártások közül l?g alkalmatos.ib- 
nak Te találtattál, ki 17Ő8 ßz Izáraz Világnak 
Dániái fzélire Fölséges Rirá'y Afzfzonyunk köl
tségén utaztál , hogy az ritka történetú Hajnal 
csillagnak az nap alatt vifzfza máfzását fegyve
res fzemedre fognájád . 56  efzt ndeig igazgat
tad az Bécsi Vártat·, és az leg tudósabb Vár- 
tásokat, mint 17Ő5 Efetnerifeidbíil de Differen
tia Meridianorum Viennenfis, & Parifini nyil
ván ki tetfzik , oskoláztad . díicsöséges élete
det 1792, Bika hónak 14 végezted; ől Csflag 
Vártát fzámlálunk az egéfz világon . nagy böc- 
sületére válik Magyar , és Erdély Ori'zágnak , 
hogy közűlok Buda, Nagyfzombat, Eger, Gyu
la-Fejér Vár négyet bir . bár csak anyanyelvűn
kön olvashatnánk csillag Vártai kalandáriomo- 
k a t, talán nem fzorulna ez az I'zép tudomány 
csak az tornyokba , mellyet Pláto az Arithme- 
tika, Muzfika mellett az nevendék ifiuságban 
meg parancsolt . könnyebbülne valamivel, ha 
az tornyok nem csúcsos rézzel, bágyoggal e- 
pülnének; az hozzá vúló fzobák az falakbul ki 
telnek , fok ezerek meg maradnának; találkoz
nának, kik negyedeket, csövöket , ha mind árt 
Herfcheliek nem lefznek is, beléjek lzerezné- 
nek. 19 Salamis vagy fzalamin Szigeti, és A- 
tenásbelinek kiáltatta magát Timodemus, vagy 
az apja, és elei Atenásiak az Akarnai Céhbül, 
de Szalamisba mentek lakni ; melly vagyon A- 
tena, és korint közt az Saronikus öbölben . A- 
karna vagy Újvárosa Atenának , vagy nem 
mefzfze van tőle , és hozzá tartozik, két abro- 
fzomon nem találom Attikában. 22 Audivit pro 
íénfit . ugyan meg érezte Hektor az Szalamini 
Ajáxot, avagy hallotta is, mikor az kofziklá- 
val úgy melybe fujtotta, hogy kongott az pán
célja , az föld porába teritetett, mint az.meny- 
kötül üttetett tölgy fa. Iliadis 14 , 402 , 4 2 0 .

nem
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nem pedig, mint az Tolmács hozza elő : tói 
de plégés aiontes Iliadis 11 , 532. illiqve verbe
ra fentientes mert itt az lovak érzik az oítort: 
noha Ajax is turbat Telamonius 526 : előbb is 
Iliadis 7. 2 2 4 , 2 7 0 , 5 1 2 . malom kővel törte 
meg térdeit ; egy mást ofztán meg ajándékoz
ták: akkor is tudtak cifrásan háborkodni . ve
leje az argumentumnak : az Szalamisban ter
mett Telamonnak íia Ajax Hektort is meg íjefz- 
tette . tehát derék emberek az Szalamisiak ; 
tehát te is fzalamifi Timodeme akar melJy O- 
limpi bajnokot meg győzhette . az Tolmácsot 
itten meg jobbítsd ; nem az 8 th ; hanem az 7 
é Uiasnak 198 versében mondja magárul Ajax, 
hogy fzalamisban vitézek laknak. 20 Timode- 
midae Timonous Timodemusnak az attja ; va
laki más lehetett Timodemus névvel, kitül ez 
Céh igy neveztetik. 35  Tomi Atenásban, vagy 
falamisban. 57 lovis nem Olimpia, hanem Iu- 
pitertül neveztetött Iátékok az magok hazá- 
jokbari.

III. Nemeai Dal.

8 2 . Corpora anhelantia . inkább az Görög 
Da ivusban olvasná Hermán Sómati aflhmai- 
nonti, az Pluralis Accusativuít nem is akarja 
érteni, m ert, úgy mond, nem hajtatta Akilles 
eleibe az vadakat, mint moft fzokás az fejedel
mi vadállatban, hanem tőrivei ölte m eg; és 
igy az lehő teft volna Akillesé, ki mint az va- 
dáízatban, mint az meg ölt vadak hurcolásában 
pihöttlehött, miben nem fzenvednek az urak, 
kik az álláson várják, és állva csak lövik az 
vadat, nem is hurcolják , ott az vadáfzok: az 
Acc. pluraliít igy értem : nem lőhetteugy agyon 
az vadat Akilles nyilával , tőrivei, hogy ege
izen meg döglött volna; elég az , haitalálos

le-
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febet ejthetett rajta, e's fél elevenen vitte kiró- 
nak , akkor két Corpora anhelantiát hurcolt A- 
killes; az magáét, és vadét» 97 Defpondit Pe- 
leusra tér, kinek kiró Tetift el hozta, és jegy
zetté. 110 Patruelis Priamus Tithonus teftvérek ; 
ennek Memnon, annak Helenus az fia . Mein- 
nont Akilles meg ölte: tartozik ez ad inter Ho
merica. 122 Thearíon. Apollónak fzentölt hely 
Egyinában; érts vagy papságot, vagy az egéíz 
váróit- 129 Qvatvor üdösebb volt Ariftoklides : 
gyermeki , férfiúi, öreg korában tidejéhöz illő 
erkölcsökkel b ir t , az utólsó az negyedik er
kölcsöt is hozzá adja: az okofságot . temperan
tia mértékletefség gyermeket , fortitudó Erof- 
ség férfiat , Iuftitia Igazság véneket illet , az 
prudentia úgy is ott terem. 132 Chaire 2 Pi* 
thiai 126 falvet, és Valet tefz . mivel küldi ez 
levelet,, és mint egy rá köfzönti vers poharát, 
lehet Salve . Üdvözlégy; mivel végezi az le
velét , Hiten hozzád is lehet Vale. t35 Kos 
Sörkés , habos pohár borral hasonlítja versét. 
136 Aeolicis Eoliai eredetű Tébával együtt Pin
darus Atamásnak Eolus fiátul. 143 Graculi ma
ga íás , Bakkilides fzajkó. 146 Mint az Győ
zőre , mint postára ülhetik . ajánlom, noha 
későn küldött versemét, de ha már kezdettem 
ragadtatni poétái hévtül, magasan röpülök mint 
az Sas, nem földön máfzok , mint Bakkilides, 
ki talán már csinált Arifztoklidesnek valamelly 
pokrócoít; van is elég módom téged fok gyo- 
zödelmeidbiil dicsérnem , kedvezett az Múzsa 
nekem is , neked is.
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