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PAJTÁS URAIM!
7i én Szatírám tsak a' Litteracurát, nem
pedig a' Litter korokat illeti. Ki kérem tehát magamnak, hogy a* benne ta álkozókifejezéítk közül fenki tsak eggyet is magara ne magyarázzon. Egyébaránt kenteién
volnék, az illyen Urat a' ludai afzfzonyrá
meg emlékeztetni.
Nevemet ki riem tettem; riiertoílyaii
időket élünk még, ííiellyekben a' fzembe-tli™
hö írásnak okos meg-tzafolafa helyett tsak
az írónak a' neve és erköítse fzokott motskoltatni. Azt pedig jól tudom, hogy eJ
|elenvaló írásom, mivel magában feddéfeket foglal, ízembe-tűnő, és így tsak erre

nézve is már érdemes arra, hogy meg-tzafoltafsék.
Meg - tzáfoítafsék ? Légyen iigy! De
előre mondom ám, hogy ezt a' Szatírát
tsak a' Litterátori Munkáknak jövendőbeli
fzelídségjek által egyedül; a' nyilvánvaló
motskoíódáfok és tudománybéli tzivakodáfok által pedig okosan meg tzáf ölni fohanem
lehet

y

Éllyenek az Urak fzerentsésen, és fzerefsék még a' feddő igazságot is.

FEDDŐ

KÖLTEMÉNY

MAGYAR LITTERATüRÁRÖL

• o G Y Szatírát írok, 's nem vén kofa módra fzidalmat
"S betsmédő tsevegéít; nyilván meg mondom előre.
Eöltsnek ugyan feddefem előtt nem kellena tzégér:
Ám de kevés van me'g tudományt kdftolta Hazánkban,
A' kinek agy - koponyájátdl meg-várni lehetne,
Hogy fzatirák , *s kofa' fzítka között válafztani tudgyon.
SŐt ha tud-is, rofz fzíve legott' fzidalomnak ítéli,
A' rri ayomdsb fzdkkal magyarán meg-feddi hibájit.
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. Ó H ! íe fzelíd Misák' kebeléből emberi
Olly drágán tsepegö s érzékenységre fel-dldd

'

Jííeni Víz! adgy nékem erőt, hogy drága Hazámnalf
Elméfebb réfzét nevető iníéfeim által
Arra vigyem, hogy fegyvereit mind egyre le tévén,
( Mellyekkel, mikor Európán kqmor elme - fetétség
Ülvala, egymásnak hírét a'kurta Tuddfak.
Vefztegeték,) gyönyö.ű tzéllyát köz erővel igyellyc.
N E sí történtt efetek, de nem agy,-költötte mesék is,
A' miket írandók.

Mélly álom volt vala rajtam,

A' mikor e' jelenéit láttam ; 's mivel éjjeli látás
Nappali kép nélkül foha nem támadhat efzünkben,
iUom igazságnak tán' leg-jobb volna nevezni,
SZENÜEREDÉK;

's amaz égi babák, kik Morfeus Urna!?

Vártt jel - adáfa fzerínt fzemeinket gyenge kezekkel
Zárlani, 's elménket, hogy könnyen félne otsódgyunk,
Tlindéres pepetsélélTel múlafztani fzokták,
A' tollas fzekerenn egy sugár hegyre yivének.
A' hegynek tetején talabor páfmtra fél - épúltt
Szép templom ragyogott.- azutánn olvaílam az íráft,
MelJy kapuján tudtomra adá, itt lakni Apolldt.
Egy kevesé mefzfzebb néhány ház álla körülire ,
Hol tzitarás Febus' fzorgalmas Jíúgai laknak.

A' paloták' ízép rendgye között el-hintve kerengtek,
Vagy leveles tser - bdltok alatt mélly gondba merülvén,
írtának a' Daliák -, míg egy nagy falka Tudőskák
Nagy hahotálás köztt egy helyről másra bolyongtak.
Mefzfze valék tőllök, 's már is füleimbe zuhantak
A' riadd lármák: Márft vélted volna tsatázni!
\S hogy közelebb léptem, hihetetlen tsűf tsuda! fzintén,
Három Grammatikuft, láttam, mint verte, pofozta
A' dühödő dandár; láttam, mint tépte le róilok
A' pipes Öltözetet, mellybenn a' végre jövének
W tudomány' árnyéka utánn nagy füttyel enyelgS
Nyájhoz, hogy ragyogóbb köntösben fzólni tanúllyon.
„ Jól efik! " így fzóllott egy bajfzos Pára megettem;
„ Grammatikus minek a' fzületett és tifzta Magyarnak?
„ Mintha Magyar fets könyve kivül még annya' tejével
„ Szopta faját nyelvén igazán nem tudna gagyogni.
„ Könny, ktiny, után vagy utánn mindegy; kiki mondgya
vagy írja
„ íze fzerint; 's ízabadon bánnyék nyelvével akárki.
„ Van faluról faluig tág ú t ; és a' ki Hazánkban
,, Mind ezeket ki - fzabattatván, egyenefre vonatni '
„ SS a' görönyöft, gödröít meg egyengettetni akarná,
,, Vaj! mi kobak veleju, melly oíloba volna előttem!,
„ A' kinek a'rögös út nemtetfzik, fekve maradhat
5

, Fíiltt kulyibájában; úgy fzintén, a' ki talántán

8
„ Rég' anya-nyelvíinkben nem akar fzenvedni göröngyöt,
„ Szép fima nyelvre fzokott ajakit fárafzfza deákul.
„ Gautiert,*) Grammitikuíl mind el kell íizni pokolba."
ERRE

ijedtt fzívvel fzaporán más félre ofontván^

$oldog Egek! monda'm, melJyrofzfz itt könyveket írni,
Mellyek az ízlésnek rögeit jobbítani kezdgyék.
A' tulipán'gyökerét házul a' torma - kukatzmk,
A' ragyogó* súgárt a* baglyok' fanda ízemének >
Annyi valójában, mint már a' helytelen ízben
Meg-rögzött agynak nyíláfl a' ízépre javallni.
M f c ezeket titkon, 's lelkem keferedve morognám j
íme! meg' új jelenés; még durvább, mint az előbbi,
Nofzfza tehát író táblámat kézbe ragadván
Tsendes Apollónak bé-zárlott temploma mellé
Állapodom, hol mindeneket fel-jegyzeni kezdek.
Egy tenyeres KŐltő mérsékeltt lábbal elejbe
Megy vala a' dühödő 's a' grammatikára fel - indáiét
Nyájnak- Karjairól eggy oftor fiigge; nyakában
Bő kofarat hurtzolt gyömbérrel rakva; fejében
Régi fifak mozgott; 's kiabál vala: félre Tudo'skdkl
Én magam is láttam kofarát,- frift, illatos, ízes
*) Esméretes még anya-nydvllnkön is mái» Gautier
Úrnak az 6 könyve : az Utak' és az ütfzák' é |
séröj.
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Fűfzereket hordoz; kár, hogy fok borfiái egyíti.
Hogyha köfzöntö tték , bottal fenyegetve fogadta,
'S azt akará, hogy grammatikát, 's lábakra fzorított
Verfeket írni, görög vágyj római roddi-a, tanűllyon,
A' ki Poéta' neve't méltán hordozni akarja.
Erre ki fzáll a' tserfa megöli egy e'lemes írd;
UjjairdJ nagy trombita függ, 's viadalra ki hívja
A' kosaras Daliát. Vefzekednek. Nézi azonban
A' viadalt a' tsllrhe tsoport, 's markába katzagván,
Hátrább vonnya magát. A' trombita 's képtelen oílor
Ollyas két efzkoz, raellytÖl kiki mefzfze lopddzott.
SzIS NT vala már a' hartz, mikor a' pállyára fietnl
A' leveles tser - bdltok aldl, 's méregre hevűlni
Eggy Ifjút láttam. Tddúlt a' fzikra belőlle.
Mint mikor a' gyantás tUzeket tefte'be fogadván
A' fzigetenn álld, tö vagy másféle hegyekre
Szint' azokat megmeg fzikránként vifzfza fuhíntya.
Eggy öreg Úr kérlelve fzaladt, mint attya, utánna,
'S vifzfza voná, intvén, hogy imilly viadalra ne kellyen.
„ Nem ! nekimék:" úgymond.,, Meglátom, mennyire
érhet
s , Nyilaival pántzélom alá e' mefzfze - hagyítd!" *)

IO
Száll vala, 's dárdáját gyömbér-kofarára fz'dgezte.
Ám de ki fáradván Költőnk az elöbbeni hartzban,
Vagy meg is esmérvén, hogy íüfzert borfíal egyítve
A' gyengébb fzáj-íz nem kedveli, vífzfza vonddott.
Végre kezet fogtak ; 's a' mint egy Múfa, le nézvén
Ablakiról ,* e' Bajnokokat békélleni látta :
Tapfola, 's meg fzólklt, illy bölts inte'sre fakadván:
„ Kedvefim! illy végét nagy örömmel nézem előbbi
„ Rofz viadaltoknak. Mi Músák, tsendes Apoll<5,
„ Szinte míke'nt tudományink is, valamennyi kezünkből
„ Emberi Nemzetnek bizonyos hafznára ki forrad,
,, Nem de fielíieknek fzoktunk mondatni? Szelídség
„ Nélkül a' tudomány be nem hat az emberi ízívre.
„ íme! kiket moít is gyengébb ízléfre vezetni
„ Tííztelet érdemlő fzívvel törekedtetek; a' mint
,, A'viadalt hahotálás köztt fzemlélni meg unták,
„ Szint' azon útra megint feregenkent vifzfza ménének,
f

, Mellyet elob jártak , 's egy rö'grőlmáfratsífzamnak."
M Í G ezeket monda, hozzám közelíteni láte'k,

Egy pitziny állású Könyvfzerzöt.

Keskeny ölében

Jíét piperes bábot katzagás köztt vifz vala: eggyik
Frantzia rántzra fzabott köntösben bajfzos ajakkai
Szittyái ábrázaf; de vifzoiu a' másika zsfros,*1

Eántztalan és rongyoltt katzagánybann egy nagy Olafznak
fel - porozott, fiirtöltt, mosdott és drága kenettől
Illatozd feje volt: tetején egy kutgma lepenygett.
El fietett véllek Fébusnak temploma mellett,
*S r'ámtsak alig nézvén, egy pázfit dombra kutzorgots.
Nagy katzagáfi között tsúfságbdl hányta , vetette
A' jövevény köntösbe fzorúltt vad Szittyái kepét;
Míg az Qiafzt apoláfí között mellyére fzorítá.
El nevetem magamat, 's azt mondám néki: Barátom!
Hogyha ezen bá,bok meg tudnák nyitni befzédre
Száj okát; és ha ruhájához mérsékleni kezdné
Nemzeti nyelvét is mindegyike : valld ki, fzeretném:,
Mellyike fog fzebben fzóJlamlani? Szittyái bábod , '•
Hogyha fzavát köntölfe fzerínt mértékre veendi,
pnekel: és Olafzod lebegő katzagánnya' fzabású
Hangjaival tsak nyögve hörög, 's két réfzre botorkál.
MONDÁM
?

'. ss egy dominós írd el fzárnyal előttünk,

S a' Daliákra fiet, kik amott könyvekbe merülvén

A' hidegebb árnyékok alatt munkájikat írják.
Minden alak nélkül kiki esmérhette. Kezében
Hord vala egy yefzfzöt, mellyel ki tsapíntani kezdá
A' Daliák' ruha - rántzaiból, (sértéffel-e , vagy fem ?
Nem tudom,) a' porokat; mellyekböl, a' ki halandd,

12
Bár ha akarná is, meg nem tifztúlhat egéfzen.
Azt látátn egyedül, hogy eme' ki-Ütötte porotskák
Többnyíre mind dominójának gallérira eftek.
Köntösöket, ha ki a' ruha-port nem akarja magára
Ejteni, fokkal jobbjgyengén fimogatni kefével.
•

ILLYEN

gondolatim voltak, me'lly gondba merülvén,

A' gyönyörű tudományok iránt, mellyeknek ezernyi
Bás akadályok koztt kell által tömi Hazánkban:
'S mint mikor a' vad kan, húfosb tagjába lovetbén
A' kerek ón, röfögésre fakad, 's tajte'kos agyarral
Kergeti gyilkoffit; kiki tsővj ét hátra nagyítván
Meg fzalad, a' kan előtt, 's a' sugár fákra törekfzik;
Úgy üget egy dühödő Bajnok Rozinante ízabású
Barna lován, 's a* tsürhe Tudás fut előtte tsatánként.
Régi papírosból tapafzoltt fifak álla fejében,
Mellyre tUzes fzínnel jövevény neve fel vala írva.
Melly^vafa nem lévén, pofztó-katzagányka lepenygetí
Tarka fzakállávdl bé-kerteltt bUfzke nyakából;
S

S minthogy moít lovagolt, Spanyolok' mddgyához igazlott

'S elme - negédségtol duzmadtt bugyogdja ki látfzék
Földre folyó köntöffe alól, a' mellyel egyébképp'
A' fzem elöli külföldi nemét el fzokta takarni.
J-ába harisayáfaa; farkintyú iufta tzipojin;

t

J

^

#

^

13

'S eggy ifzonyn^ÖftsÖs villongott barna kezében,
Mellyel háta naegé, bal, jobb dldalra, előre,
A' ki ts^k áttyátan vala, mindenikére hadázott,
A* tsfpodár féreg a' fa közé mind félre fzaladtsk,
Honnan az illy fzélmalmi vitézt fzitkozva nevették;
Ü pedig a' Daliák' tsendes ligetébe bolyongván,
Egy magos ofzlop előtt, melly Izis' tifzteletére
A' közepén fel - emelve vagyon, főt hajtva meg állott.
„ Itt,Daliák ! "úgymond,„Dániámnakazofzlopa; ennek
„ Szolgai hűséget, végső pihegéíig imádáft,
„ 'S tifzteletes hírét mindenképp' djni, fogadtam.
„ A' ki tehát réfzemre nem áll; ő néki hafonld
„ Tifzteletet nem hoz .• 's faragott képének azonnal
„ Szent fogadáft nem téfz; azt én görtsösre idézem,
„ És ha bajúfzt nem hord, hnnnyunkbdl meízfze ki űzöm."
vala, 's nyergéből fzaporán a' földre zuhanváíi,,,
A' Daliák' íráfi között el kezde füíyéfzni.
Am de Apolldnak bírd-végzéfe azonbaa
E' jelenés' követésétől el vonta figyelmem'.
ö palotájábdl a' nagy folyosdra ki állván
'S egy gyönyöiü If út karjánál fogTa vezetvén,
( A ' Szeretet vala; Föbusnak mennybéli
Húgainak fzeretöje, tsalárd Szerelemnek az
Vállra folyd fürtös hajazattyát három izrombai?

u

m&

Megrázá, 's ajakit végképp'i% fzdkr' h
„ Menny, Szeretet! 's vidd elvégzéfemet ott amaz ernyáá
,i Tölgyek alatt író* Daliákhoz. SzáÜy ej ezektol
s

, Oi'ztia a' tsapndár s' egy helyről másra bolyongd

„ Nyájhoz is. E' hagyományt, mond nékik, küldi -Ápolté.
, A' kosaras Költő' a' három Grammatikussal:
y
i, A' tenyeres Ragyivák, kik az ő kosarára rohantak;
s

j , A' dominót 's a' bábjaival katzagásig enyelgö
„ Férjfiak, a' Daliák' féregéhez vífzfza Vonddván,
„ ÜUyenek ott vefzteg, 's dolgozzanak eggyés eröveL
„ Húgaim el - zárlott palotáikat újjra ki nyitván,
„ 'S a' Szeretet' nemes íveivel mind egybe tsatolvád
» .Szíveiket, mihelyest majdmajda' durva tsatázás
„ Meg fzlinik e' bértzen, megmeg hozzájok örömmel]
,í Szállani, 's véllek örök frigyet tamafztani fognak.
„, A' tsapodár nyájnak mond meg: hogy néki közöttünk
„ Nints helye; hogy piaízuuk nem tsap-fzék, iiem vitapállya -,
„ Hogy fene villongás nélkül a' völgybe vondügyékj
„ 'S ottan előbb kéfzítsse magát, mint illik , az erkölts
„ 'S a' tudomány által pajtásságára fzelídebb
„ 'S válogatott liilíáimaák, kik tsendesen írnak.
s

, A' fpanyoJ ízt el-riyelte Vitéz ört állva máradgyojjy'

„ A' hegy,alatt, 's a' közre jnvo munkákat itéliye.
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A ' miket $ le gyaláz, mind jdnak, fzépnek, igaznak;
„ 'S a' miket ö fel emel, mind rofznak /rútnak, avultnak,
'í> álnak Ítéltessék, Ezeket végezte Apolló. "
Erre ki tsappantván fzárnyát, le repíile febessen
A' Szeretet, 's a* válogatott Daliáknak elejbek
Allapodék.

Kiki föthajtott; 's meg öiülve fogadták

A' hagyományt; 's azokat, kik az Ütközetekreközullök
Avvagy egyébb okból ki futottak, vifzfza idézték.
A' fpanyolos Magyar is, fzállván Rozínante lovára,
Vifzfzavonás nélkíil ki-fzabott tifztyére vonddotti
.

Átn de az eggyikröl a'másik helyre bolyongó
Nagy sereg a' Szer etet' fzava által tvizbe hozattván,

Mint mikor a' sáskák ifzonyú zűgassal az égből
A ' napot el-takard falkákban rendre le tsapnak,
Fel riad egyfzersmind , 's bongó zajgással Apolló'
Szent palotája felé a' főbb Ösvényre zuhanván,
1

Meg lepi a palotát, 's fzitkok köztt dúlni akarja.
t<s

Eggyiker'ám nézvén, 'sbottyátfel-emelve, „mitirkálfz?

Kérdezi;,, áúkifegíts, icigy menny ! " Egy másik azonke'pp',
1

„ Nofzfzafelelly fzaprán: -' úgy mond, „ tábláiba mit ivkálfzV
Én? Szatírát írok, „Mi aswd'ögVt'i" Avvagy az>ürnak
Nyelve fceríut Feddést, ,,Km azt P " Az Urakra, kik éltök!
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Napjaiban keveset dúlván a' könyveket, írnak s
'S zab fztileményekkel Pindust fel dúlni akarják.
Erre reám fordul az egéfz tsata. „ Nofefza tiporjuk.
„ E' fzathás fene lelket agyon! " melly fzdra fel Utvéri
Bús fejem', álraombdl fel ijedtem: 's íme! Apolld'
Bértze helyett magamat bé korlátozva találtam
Egy vadon erdőben; 's nézve'n két re'fzre, kö'rúlttem
Emberi képekben vadakat villongani láttam,

