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BEVEZETÉS
1. A kézirat
Amikor 1930-ban a művelt világ Vergilius születésének kétezredik évfordulóját ünnepelte, az egyik tisztelgő mű Okkal nevezte a költőt ,,a Nyugat
szülőapjá”-nak (Th. Haecker: Vergil, Vater des Aberıdlarıdes). És amikor ötvenegy
év múlva a hálás utókor Vergilius halálára emlékezett, a világraszóló ünnepségekbe a hazai ókortudomány képviselője úgy kapcsolódott be, hogy a Rómában, 1981 őszén rendezett nemzetközi kiállításon (Virgilio nell'arte e nella
cultura europea) bemutatta a divirıus poeta magyarországi utóéletének válogatott
dokumentumait _ első királyunk Intelmeıˇnek Aerıeis-említésétől a legfrissebb
Vergilius-tolmácsolásig (lásd a kiállítás testes katalógusának 58 Skk. lapjait).
Akkori gyűjtőmunkánk során figyeltünk fel, Csapodi Csaba jóvoltából aki a „Magyar Codexek” elnevezésű gyűjtemény ismertetésében (Bp. 1973)
szakszerű leírást adott a kéziratról - arra a Magyar Tudományos Akadémia
kézirattárában (K 73. jelzéssel) őrzött Georgica-fordításra, amelyet a múlt század 50-es éveiben egy 1641-ben kiadott nyomtatvány (Kismarjaí Veszelin Pál:
Oktató és vigasztaló tanítások, RMK I. 715) ,,bőrfedelékéből" Lugossy Iózsef, a
nagy tudományú debreceni könyvgyűjtő (1812-1884) fejtett ki és 1854-ben a
Magyar Tudós Társaság könyvtárának ajándékozott, akárcsak a nevezetes
,,Lugossy-kódexet” a debreceni Kollégiumnak. A töredékes, sok helyütt elrongyolódott, Szúrágta papír-,,kódex” (95 × 135 mm) azóta is ott van, de
alkalmasint rendkívül nehéz Olvashatósága miatt
alig vettek róla tudomást.
,,Felfedezésünkről" a Magyar Nemzet hasábjain számoltunk be (,,Legüjabb"
Vergilius-fordításurık, 1981. júl. 26). Ezt ismertette Lakatos István, Vergilius költő-fordítója a Tükör 1981. szept. 20-i számában (Hat kép), majd ez utóbbihoz
kapcsolódva hívta fel figyelınemet Apácai ürügyén egy 1641 előtti GeOrgica-f0rdításról c. tanulmányára Mészáros István (ltK 1977, 229-241). A másodszori
felfedezés érdeme tehát - Lugossy után - vitathatatlanul a hazai neveléstörténet jeles kutatóját illeti. Mészáros jelezte (231), hogy a szóbanforgó Georgicafordítást becses forrásként használhatják az irodalomtudomány, a magyar
nyelvészet, az agrártörténet és a néprajz kutatói egyaránt; ő maga a korabeli
kollégiumokban folyó irodalomoktatás folyamatának bemutatására Szorítkozik. Nem vehetjük tőle rossz néven, hogy a kéziratot nem a klasszika-filológia,
nem is a magyar nyelv-, illetőleg irodalomtudomány, hanem érdeklődésének
megfelelően - a pedagógia- (művelődés-)történet szempontjából vizsgálta.
Helyes megfigyelése szerint a minden bizonnyal iskolai munkához köthető, kétnyelvű (a recto-lapokon magyar, a szemköztin latin) kézirat „autográf
javításai”, Csapodi Csaba megállapításával ellentétben, nem egy személytől
származnak. A kézirat sajátosságait vizsgálva Mészáros négy réteget vélt világosan elkülöníthetőnek: az A-kéztől származnék a füzet bal (verso) lapjaira
írott latin szöveg; B-kéz Volna a Georgica latinságával bajlódó diáké, aki a
magyar alapszöveget a jobb (recto) lapra írta, esetleg a tanártól már korrigált
példányról másolta, de úgy, hogy akárhányszor a javítandónak jelzett válto-
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zatot is gépiesen benthagyta, nem is mindig a megfelelő helyen, hanem ahová
éppen be tudta iktatni. Mészáros az össze-vissza javított kézirat kialakulásának
részleteit (,,minden valószínűség szerínt”) rekonstruálni igyekezett és gondolt
az „iskolás jegyzetkönyv” áthagyományozására is, melynek során az új tulajdonos (,,C”-kéz) tovább bonyolította a szövegváltozatok kuszaságát az örökölt
füzetben, míg végül egy negyedik (,,D") kéz a többitől eltérő színű tintával (és
,,iskolásabb írással") gazdagította az egyre elhasználtabb Vergiliust. Mészáros
is világosan látta, hogy az antik tanköltemény magyarítása „több diák és több
tanár munkáját tükrözi” (233), így az esetleg több évfolyam (vagyakár nemzedék) szorgoskodásának erősen romlott és töredékes állapotban ránkınaradt
eredménye még több - és elkülöníthetetlen - ,,kéz” feltételezését is megengedné.
Ami a keletkezés idejét illeti, Lugossy a kéziratot 1641 előttre datálta azon
az alapon, hogy a könyv, amelynek táblájában találta, 1641-ben jelent meg.
Ettől a megállapíthatatlan korú könyvkötő éppenséggel még későbbi papíranyagot is felhasználhatott Volna tömítésre, tekintettel arra, hogy a debreceni
Nagykönyvtár jelenlegi egyetlen (félvászonba kötött) példánya, amelyet Lugossy 1867/68-ban ajándékozott, nem azonosítható biztosan azzal, amelyikből
a Georgica-fordítást valamikor kifejtette. A kézírások jellege azonban az 1641
előtti keletkezést valószínűsíti.
Mészáros István ismertetéséből feltétlenül megáll az, hogy „iskolai tananyagszövegek esetében [. _ .] a leírás ideje gyakran nem azonos a szöveg létrejöttének idejével: generációk másoltak ebben az időben iskolás jegyzetkönyveket, alig-alig változtatva Valamit a szövegen.” Így szerinte ,,végeredményben ez a Georgica-fordítás az 1641 előtti fél évszázad bármelyik esztendejében
keletkezhetett” (230). „Számos esztendei használat után elnyűve [...] került
azután tömítőnek Veszelin Pál könyvének bekötőtáblájába" (231).
A keletkezés idejének körülhatárolásában nem jelent sokkal több fogódzót
az sem, hogy a fordításban megvannak azok az egyes énekek élére illesztett
prózai összefoglalók, amelyek 1558-tól jelennek meg a velencei Manutiusnyomda Vergiliusaiban.
_
A szöveg nyelvi vizsgálata azonban sokat elárul a fordítás keletkezésének
idejéről. Rendszerint azt lehet megfigyehıi, hogy a latin eredeti szavainak magyar megfelelői megegyeznek a Calepinus-, és az annak szóanyagát általában
átvevő Szenci Molnár-Szótár tohnácsolásaival. A Calepinus-szótár a Laskai
Csókás Pétertől származó magyar értelmezésekkel bővítve 1585-ben jelent
meg először, míg Szenci Molnár Albert 1604-ben jelentette meg első alkalommal dictionariumát. Vajon melyiket használták fordítás közben? A III,543. sor
lefordításához szükség volt a phoca magyar nevére. Kéziratunk a „tengeri borju" megnevezést használja, ugyanez áll Szenci Molnár szótárában is, a Calepinusban azonban sem a latin szó, sem a fordítására használható magyar kifejezés nincs meg. A Vergilius szövegében többször előforduló cytisus fordítására a kézirat mindig a „zanot”-ot használja, Szenci Molnár szótárával megegyezően, a Calepinusból Viszont mind a latin, mind a magyar szó hiányzik.
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Ugyancsak következetes a kézirat a genista „iglicze” megnevezésében, egy
helyt pedig a ,,töviss" szóval is kiegészíti azt, ami pontosan megfelel Szenci
Molnár szótárának, ahol ,,Iglice, Szamartövis" áll; a Calepinusban viszont „Czanya fa bokor". A merops (IV,14) fordítása a kéziratban „parti fecske, kullo",
amiből a Calepinusban még csak a ,,Partifetske" volt meg, Szenci Molnárnál
már a ,,Küllö" is. A Stellio-t (IV,243) ,,czillagos hatu gyik"-nak fordítja a kézirat,
ami Szenci Molnár szótárának felel meg (,,Czillagos hato alnoc termeszetö
Gyekeczke"), míg a Calepinusban csak ,,Tarkagyék"-ot találni. A Calepinusban
a ,,Zent antal twze” a pusula fordítása, míg Szenci Molnárnál a pustula ,,Rüh,
Vizketeg, boborczo, Kisfakadéc, I(eliske", a „Szent Antaltüze" viszont ignis
sacer jelentéssel található meg a magyar-latin részben. A tanköltemény III,566.
sorában ugyanezt a jelzős szerkezetet kéziratunk szintén „szent Antal tüzé"nek fordítja. A még tovább szap orítható példákb ól megállapíthatjuk: a fordítás
ma olvasható szövege feltehetőleg Szenci Molnár Albert szótárának ismeretében készült el, tehát 1604 utánra datálható.
A kézirat keletkezési helyével kapcsolatban Lugossy Iózsef nem foglalt
állást. Mészáros István - talán Lugossy java munkálkodásának debreceni
színhelyére gondolva
a nyilván iskolai használatra szánt kézirat születési
helyét a debreceni kollégiumban vélte felfedezni, diákfordítónk nyelvében
nem találván „kirívóbb nyelvjárási sajátosságok"-at (238). Mindenesetre „tájnyelvi jellegzetesség"-nek érezte a ti személyes névmásnak tü formában való
következetes használatát (uo.) és idézte a III. ének 339. sorának magyar változatában olvashatótöbbesszámú tütököt alakot. Mi mindjárt az I. ének invokációjában felfigyeltünk erre a jelenségre: „Oh tü vilagnak tündülö vilagossagi,
[. . .] Teis Liber Isten es Taplalo Ceres, mivel a' tü ajande[ko]tokbol valtoztatta
el a' fold az Chaóniai makkot köver buzava, [...] Tuis Faunusok, [...] jertek
Egyszer-S-mind: a' tü jotetemenytekröl eneklek". Ugyanakkor a debreceni Csokonai verses Georgica-fordításában következetesen ti olvasható. A kézirat e
labializációs sajátossága nyomán további tájnyelvi sajátosságok keresésére indultunk.
Vizsgálatunk eredményei egyértelműen a fordító(k) erdélyi voltára utalnak. A rögöt csak Erdélyben mondják galynak, a hajlékony kosárfonó vesszőt
lıutyollónak vagy hatyorgónak, a kövér, zsíros gabonát eresztőnek. Nyelvtörténeti szótáraink lapjait forgatva számos olyan szót találtunk a kéziratban, amelyeknek a magyar nyelvterület más részein való meglétét kizárni nem lehet
ugyan, de a 16-17. században csak Erdélyből adatoltak (pl. a pázsit pázsint
változata), vagy ott gyakrabban forduhıak elő (pl. a dörömböző hangutánzó szó,
a csovál 'megjelöl' ige). A tü személyes névmásban bemutatott labializáció és
a toldalékokban rendszeresen feltűnő zártabb magánhangzók (azokot stb.) is
jól egyeztethetők erdélyi nyelvjárási jelenségekkel.
Szövegünk keletkezési helyének közelebbi meghatározására ezek után egy
lehetőség kínálkoznék: ha Valaki - szerencsés kutató
valamelyik erdélyi
iskola növendékeinek sorában véletlenül rábukkanna a kézirat vége felé (a 65V
lap felső szegélyén) álló két név - Michael Bányai, Martinus Kedd _ viselőjére.
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2. A Georgica ismerete és tanítása magyarországi iskolákban
Vergilius utókorának kutatói főleg az eklogák és az Aeneis folyamatos
tanuhnányozásának dokumentumait tartják számon. Ez érthető is, hiszen a
költő hírét (amely Dante ,,üdvözült hölgye” szerint addig tart, amíg a világmindenség mozgása, Inf. II,60) a Gyermek születésének jövendölése és az Aeneas alapította Róma örökkévalóságának hite a kezdetektől fogva táplálta. A
Georgicát ritkábban és kevesebben forgatták, utókora is jórészt feltáratlan.
Újabbkori hírének megszilárdulását legfőképpen I. C. Scaliger Poétikájának
(1561) köszönheti, amelyben a Vergilius-csodáló humanista tudós a Georgicát
nem is címe szerint, hanem ,,a hibátlan (tökéletes) mű"-ként (Opus inculpatum,
limatissimnm, elaboratum, perfectum) emlegette.
Ha meggondoljuk, hogy a IV. ekloga megváltó-várását vagy a „kegyes”
Aeneasról szóló eposz akárhány vonatl<ozását nemcsak a középkor egész folyamán, hanem a 16. század forrongásai közepette is bőségesen lehetett a kor
különböző ideológiai kívánalmainak megfelelően értelmezni, de a paraszti élet
dicséretét a parasztháborúk miatt legszívesebben agyonhallgatták, akkor az
erdélyi Georgica-fordítás jelentősége még inkább nyilvánvalónak bizonyul. Ez
a magyar Georgica - bárkit tiszteljünk is szerzőinek - alig marad el a 16-17.
század fordulóján kivirágzó fordítás-irodalmunk nyomtatásban ránkmaradt
teljesítményei mögött.
Mészáros István - Apácai ürügyén - tanulságos adalékokkal világította
meg (229 sk.) a Georgicának a magyarországi iskolákban kimutatható frekventáltságát. Jellemző, hogy Apácai két klasszikus latin művet ajánlott az „idegen
nyelven Való” iskola diákjainak első olvasmányáulz Cicero De ojficiis-át és Vergilius tankölteményét; ezeket adja a tanár tanítványainak a kezébe, ezeket
,,exponáltassa által", majd az exponált anyagot újólag fordíttassa vissza deákra
(Apáczai 367). Az a módszer, amely szerint Apácai a két legfontosabbnak ítélt
auktort -- mellesleg Petrarca szerint ,,a latin nyelv szemefényeit" - gyulafehérvári, majd kolozsvári működése során feldolgoztatta, nagyban segít a mi
Georgica-fordításunk rendeltetésének és használatának megértésében is: a diák
először írja le az említett műveket, majd a tisztán hagyott másik oldalra -párhuzamosan _ másolja be a kijavított fordítást (A bölcsesség tanulásáról).
Erdekes következtetésekre ad alkalmat a marosvásárhelyi kollégium bejegyzőkönyvének Mészárostól ismertetett (1689-ből származó) adata: az akkor
beszerzett könyvek közt szerepel a Georgicának Apácaitól készített fordítása,
valamint Petrus Ramus arithınetikája és grammatikája, továbbá ezzel egybekötve a cicerói De oﬂiciis-nak szintén Apácaitól való magyarázata. Ehhez most
már csak azt fűzzük hozzá, hogy Ramusnak Vergilius tankölteményéhez írott
Praelectiói az 1570-es évektől számos kiadásban láttak napvilágot. Horatiusnak
és Vergiliusnak Ramus logikai módszerét alkalmazó feldolgozására Erdélyből
is vannak adataink; a névtelen diákszerzők Georgica-fordításának ránkmaradt
részeiben azonban Ramus vera methodus-ára utaló bejegyzéssel ~ sajnos nem találkoztunk.
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3. A latin szöveg

.

Nem volna érdektelen a fordítás alapjául szolgáló - ránkhagyományozott formájában igencsak gondozatlan - latin szöveg provenienciájának megállapítása sem. Támpontnak tekinthetjük az énekek elé iktatott prózai argumentumokat, amelyek csak 1558-tól tűnnek fel a Manutius-kiadványokban.
Kéziratunk latin szövegének másolója (vagy annak elődje) néhol rövidít, így
például a III. ének elején elhagyja a visszatekintést (Postquam duobus superioribus libris arationis plantationisque rationem absoluit, nunc pastionis curam [_ _ _] hoc
libro exequitur. Duae autem sunt argumenti huius partes: Quarum prior armentorum,
equorum [. . .l curam contirıet etc.) és így kezdi: Duae autem sant argumenti huius
partes: Quarum prior argumentorum [!] etc. - vagyis az armentorum szót az imént
leírt argumenti-re gondolva argumentorum-má torzította. A további két részmondatban az állítmányt hibásan indicativusba tette (qaales [. . .] sünt) és csak
azután tért vissza a nyelvtanilag indokolt coniunctivusra (possit deprehendi,
debeat adhiberi). Ha ugyanebben a summában, a posterior pars tartalmi leírásában a Manutius-szöveg megtoldását (una cum eorum causis, signis et remediis,
a signis szó feltehetőleg a III,440. sorból került ide: morborum [...] te causas et
Signa docebo) valamelyik 16. századi kiadásban megtaláljuk, akkor diák-másolóink latin szöveg-előzményét is kitapintottuk. Az illető diákok önálló szövegkonstituálására aligha gondolhatunk.
Mint Mészáros István megfigyelte, ,,a III. és IV. könyv élére verses összefoglalás is került >>Aliud (argumentum) Modestini jurisconsulti<< címmel. [. . .]
E verses argumentumok helyét a másoló diák a magyar részben is kihagyta,
oda azonban fordítás nem került" (uo.). Herennius Modestinus (vö. M. Schanz
- C. Hosius, Geschichte der röm. Lit. H4 99 sk.) verses argumentumai a korabeli
Vergilius-kiadásokban általában szintén megtalálhatók.
Az a Vergilius-kiadás, melyet a latin szöveg másolói alapul vettek, biztosan el volt látva (a lapok szélén) ilyen-olyan magyarázatokkal. Itt csak az 1,266.
sor rubea virga-jának magyarítását idézzük: „könnyü szürö kósar a' Rubos
varos mellet termö veszszok[bol.]" Ez a fordítás a Servius-féle kommentár két
magyarázata (Rubi oppidum in Apalia hoc genere viminis abandans, item rubea
oirga ex arbore rubi facta) közül a (tudálékos) elsőt reprodukálja, pedig a második a helyes. Az illető kiadás ,,karajára" nyilván csak az első fért rá. (Ezt ol-

vassuk Paulus Manutius jegyzeteiben, az 1560. év Aldinájában: „Rubea oirga:
quae apud Rubos [_ . .] plurima nascitur. Sic exponit Seroius.")
Az imént említett gondozatlanság (és persze a kézirat töredékessége) miatt eleve lemondtunk arról, hogy másolóink latin szövegét közöljük; a kiadvány használhatósága érdekében a mértékadó modern kiadásokhoz (Hirzel,
Mynors, Plessis-Lejay, Geymonat) igazodtunk. Néhány kiragadott részlet mégis szemléltesse az iskolai oktatásban annak idején közkézen forgó auktorszövegek állapotát. Van például úgy, hogy a hibásan másolt latin szó magyar
fordítása helyes, vagyis a fordítást úgy diktálták, hogy jó szöveget vettek alapul. Így az 1,428. sorban area áll (aera helyett), a recto-lapon pedig _ helyesen
- aer-t találunk. Ugyanitt a 430. sorban az értelmetlen virnincaro éktelenkedik
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(vıˇrgineum helyett), a fordítás mégis jó: 'szemérmetes'. (Vö. IL146. Clitumnegres
_ így!
Clitumrıe, greges helyett.) A méhészetet tárgyaló IV. énekben egyebek
közt a pók kártevéséről van szó (247): ,,pelyes halokot vón fel” a kaptárban
(laxos suspendit Cassis), míg a Verso-lapon Cassis ('háló') helyett classis-t írt a
figyelmetlen másoló, aminek itt semmi értelme nem vohıa. Ugyanígy a IV,57.
sorban, ahol a rossz excludant fordítása - a mértékadó hagyomány excuduntjának megfelelően - jó: ,,formalnak".
4. A fordítás
Sokkal gyakoribb az, hogy a fordítás a helyesen írott latin szöveget félreérti vagy egyáltalán nem boldogul vele. Fordítónk összekeverte például a serra-t ('fűrész', vö. a spanyol sierra-val, ami tkp. fűrészhez hasonlítható hegyvonulatot jelent) a 'retesz' jelentésű sëra-val, és az argutus melléknevet is először
'ravasz'-nak értette (L143. tam ferrı' rigor atque argutae lamina serrae): ,,[A]kkór
talaltatot a' vasnak megh edzese es a' ravasz lakatnak [p]elehe” (a német
Blechből származó pléh 16. századi alakja; vö. palác, serét, slejt stb.), és csak
később javította a „fogas füresznek [l]apjá"-ra. Valamivel lejjebb a földművelő
eszközeit sorolja fel a költő: az eke tartozékait, a paraszti szekeret, cséphadarót,
vontatószánt, kapát stb. (I,163 sk. tardaque Eleusinae Matris volventia plaustra,
tribulaque traheaeque et zˇaiquo pondere rastrí). Fordításunk így nevezi meg ezeket
az eszközöket: „az Eleusinae aszszonynak forgo kesö szekere” (a ,,kesö" jelentése itt 'l<ésedehneskedő"; a tarda jelző valójában határozószóként értendő: 'lassan gördülő szekér'); [1.:] ,,-s-a' vasas talyga -s-mind eke kaba1a" [2.:] ,,-s-a'
haromszegü tsep es szán” (a tríbulam, tkp. terıˇbulum a tero igéből, nem tévesztendő össze a görögből átvett trıˇbolus-szal, ami valóban 'háromszegü'-t jelent,
de nem csépet, hanem sarkantyút); ,,-s-mind pedigh az igen nehez borona" (a
Tastrum nem borona, hanem - esetleg több ágú -- kapa). Ugyanitt szerepel
az eleusisi misztériumokban használt szórólapát (I,166. mystıˇca 'varmus Iacchi),
melyet a latin nyelv misztériumaiba még be nem avatott diák alaposan félreértett és ,,myrtusbol czinalt”-at fabrikált belőle, amit azután ,,szenteltetet"-re
javított. Máshol (II,-487) a bacchata szót olvasta baccata-nak, így lett a rajongó
Bacchus-tísztelőktől 'végigtáncolt' Taygetosból ,,gyöngyel füzött" (ti. bacca
nemcsak bogyót, apró gyümölcsöt jelent, hanem gyöngyöt is). Magyarázható
a félreértés a II,386. sor magyarításában is: az italiai parasztok nyilván nem
,,szókót kaczagasokkal” mulatnak ünnepeiken, hanem 'oldottan',` hiszen feloldja gondjaikat a Lyaiosnak tisztelt boristen (soluto a solvo igéből, nem a soleoból származik). Máshol a mitológiában tévedt el a diák-fordító és a lapithákkal
összeverekedő Rhoetus kentaurból (II,-456) ,,Trojai hegy”-et csinált (vagyis
összetévesztette Rhoeteam-mal). Klasszikus a IV. ének Egyiptom-leírásának eltorzulása: itt a Nílus országának lakójáról van szó, aki ,,tarkára festett csónakján járja körül földjeit” (IV,289. circum pictis vehıˇtur sua Tura phaselis). Phaselus
tulajdonképpen a. m. 'bab' (a mi fuszulykánk őse), aztán babhüvely formájú vízi
alkalmatosság (vö. Cat. 4,1. Phaselus ille, quem videtis. . .); a fordító azonban a kisázsiai Phasis folyó vidékéről származó făcánokra (Phaszˇana avis) gondolhatott, így
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került ki a tolla alól a ,,fatzan kepeket viselö csónak". Valamelyik Manutiuskiadás használatára vallhat esetleg a IH,366. sor (stiriaque irıpexis induruit horrida
barbis) zavaros fordításának első változata: „Es a' czöpp czudalatos füsöletlen
agbogakkal megh kemenyedet", ti. a szkíta tél híres leírásában a ,,fésületlen barbárok szakállára fagyó” - ahogyan a fordítás is kijavította: - jegczap (stiria)
magyarázataként ott szerepel a 'csepp' jelentésű gutta. A nehéz helyek sil<erületlen
fordításait (például az Octavianus tiszteletére rendezendő játékok elképzelését:
III,21 skk., a IV. ének summájának vaskos tévedéseit, vagy a fiatal szőlő ültetvények gondozásánal< leírását: 11,354 skk.) regisztrálni nem feladatunk.
5. A metrika tanulmányozásárıak nyomai
A legutóbb említett helyen a friss szőlőhajtások megtámogatására szolgáló
karókról stb. van szó (IL358 sk. tam - sc. superest leves calamos et rasae hastilia
vıˇrgae fraxirıeasqııe aptare sudes...): „akkor kel osztán keszitteni könnyü veszszokot, kópia formaju megh nyeset fakot, körös fabol csinalt perselt karokot”
stb. Vagyis a fordító nem ügyelt a versre: a lëvês ('simára faragott') helyett
lčves-t olvasott, mint ahogy valamivel később (IL449) a hársfák jelzőjét is
'könnyű'-nek értette (tiliae lêvës), nem gondolván az illető fa kérgének simaságára. (Ugyanígy tévesztette össze fentebb a tribulam-ot a trıˇbolus-szal.)
Pedig az iskolamester skandáltatta a vergiliusi sorokat, amint ezt a több
helyen megfigyelhető kvantitás-jelzések bizonyítják: aüt dülcís müstí Vülcarıõ
décõquit ümörem (I,295), corısërërë (II,38), ill. tënűiă cera (IV,38). Az első szövegrésznél külön bejegyzés is emlékeztet a sor rendkívüliségére: adarıdat [ab-?
red-?] ultima syllaba, amennyiben a versus hypermeter túlnyúló(nak látszó) utolsó
szótagja (-em) a magánhangzóval kezdődő következő sorral (etfoliis. . .) egybefolyik, mint alább (II,69 sk.) ârbiítüs hõrrida, / et..., vagy (IIL449 sk.) vívăquë
sülpiíra / Idaeasque pices; a leghíresebb ilyen sor Dido átka (Aerı. IV,629): imprecor
arma armis, pugrıerıt ipsique rıepotesque. / Haec ait. .. Hasonló bejegyzést a ránkmaradt lapokon még egyet találunk: a II. ének 401. sorában olvasható nemus
fölé írott eligazítást, amely szerint az illető szó syrıecdoc[hice] jelöli a szőlőültetvényt és a szőlő felfuttatására használt fákat. Ezt persze a fordításban olvasható ,,berek” kevéssé érzékelteti.
A diákok készítette kétnyelvű Georgica e metrikai bejegyzései kapcsán
térjünk itt ki arra az 1592 előtti töredék-lapra, amelyen az I. ekloga végének
és a II. elejének latin szövege között magyar fordítás-részletek őrződtek meg.
(Közzétette Nagy Gyula, M1\ly 1906. 312 sk.) Ezeket az alkalmasint szintén
iskolai célra bejegyzett rögtönzéseket Trencsényi-Waldapfel Imre a Pásztori
magyar Vergilius (Bp. 1938) utószavában (103) „a müfordítást próbálgató humanista előkészítő jegyzetének" vélte és a döcögő parafrázisban „az alakuló
hexameter lehetőségeit" akarta volna kimutatni. ,,A XVI. századi metrikus
kísérletekhez mérve egészen elfogadható hexametert” látott például a II. ekloga kezdősorának magyarításában: ,,E[gy] paraszt Corydon szereti vala az
szép Alexist" -- Sylvester János úttörő kezdeményezése után. A folytatásból
azokat a néhány szótagnyi részleteket emelte ki, amelyek hellyel-közzel dakty-
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likus lejtésűek, vagyis ugyanazzal a módszerrel igyekezett valószínűsíteni a
töredékből a hazai időmértékes verselés szárnypróbálgatását, mint korábban
(Nyugat 1931 /I. 125 sk.) a Magyar Élektra ,,jambusainak illúzióját." (A kísérlet
megalapozatlanságáról lásd Bornemisza-monográfiánk idevágó megállapításait: Az antikvitás XVI. századi képe. Bp. 1960. 110 skk.)
r
Ugyanennyi erővel Georgica-fordításunk akárhány helyét is mértékre szedett remekműnek minősíthetnők, mint például a II. ének 108. sorának (velit ...
nosse, quot Ionii veniant ad litora ﬂuctus) ritmizálását: ,,tanollya megh, [ho]gi
[...] a' Iupiternek [a fordító Ionii helyett talán Iovi-ra gondolt] meny habjai
jonek [a'] partra." Vagy nézzük a kyklopsok kovácsolásának eredeti ritmusát
(IV,174 sk. illi inter sese magna vi bracchia tollunt in numerum versantque tenaci
forcipeferrum) megmagyarítva: ,,amazok egj mas közott rendiben felemelgetik
nagi erövel karjokot, es a' ragado fogoval forgattyak a' vasat". Ha valaki a
vergiliusi versművészetnek ennyire hallható megnyilvánulását nem érzékeli,
akkor szövegét ne is próbáljuk az időmértékes verselés korai remekévé magasztosítani még akkor se, ha itt-ott rábukkanunk is daktylikus jellegű magyar
részekre (mint például a IV. ének elején: „Mert mindeneket szellyel pusztitnak,
Es a' szegeny repülököt" _ a folytatás már nem Vers).
6. A szöveg nyelvi érdekességei
A fordított szöveg természetének megfelelően a mindennapi élet régies
ízű szavainak páratlan bősége tárul elénk a kéziratban. A friss hajtást bojtnak,
a jeget zajnak, a szívóst vagy ragacsost sükeresnek, a cséplést (első nekifutásra)
kopácsolásnak nevezi a fordító. A halász ólomnehezékes vetőhálójával (turboklójával) tarbokálja a vizet; a fias dísze annyi, mint anyakoca, a hangya monyai
hangyatojások (vö. tikmony); a madarak a réten barkásznak, a varjú korrog, a
kitörni készülő Etna murrog, a ropogó tűz dörömhözik; a halcyon-madarak itt
hojszák, a napkorong fényes talnír (tányér), a „fehér madár" (gólya) esztrág, a
tölgyfa töly, a háznak vagy istállónak nem padlása, hanem héja van (a házat
födő cserép csatornával héjazzák be), a megilletett (érintett, fertőzött) tagokat a
Szent Antal tüze faggatja (vö. kifakad, -fakaszt); a csorda délben a déllőhelyen
pihen (persze nem teletszaka); a ptriicskök énekelnek, a vadászebek csiholnak, a
békák rekegnek, a disznók makkot porcogatnak; az iratos hátú gyíkok helyett
gyékeket találunk, a csikó helyett csitkót; a nagyobbacska borjűnak szöges kalafintát kötnek az orrára, hogy ha szopni akar, az anyja elrúgja; a darabantságra
rendelt dolgozóméhek szerbe-szerbe (felváltva) látják el tisztüket; a békés aranykorban nem fúvattak késziilőt, és így tovább.
Ha már a magyarítás ,,tájjellegű" és ódon ízeiről esett szó, lássuk azt is,
hogy a latinság mennyire hatotta át fordító(i)nk nyelvi tudatát. Latinizmusokkal persze sűrűn találkozunk, mint például mindjárt a kezdő mondatokban (a
latin „függő kérdések" kötőmódjainak megtartásában): „Mi tegye termekennyekke a' veteme[nyeket,] Es [...] Mitsoda gond viseles kevantatik [a latin
quae cura boum sit coniunctivusa itt visszazökken a magyarban használt jelentő
módba] az öregh barmokra, [. . .] Es minemü tulajdonságok legyen az takarekos

13

meheknek" stb. Ez a szoros kötődés az eredetihez szinte általános, de különben
a zaınatos fordításban előforduló latin szavakat a tíz ujjunkon is összeszámlálhatjuk: a háznak fundamentumot vetnek; a szérűt sükeres földdel kell pávimentomozni; szó van az oratorok nagy becsületéről. Több ízben olvashatunk
levegő helyett áert, a latin argumentum magyar megfelelőjeként summát, a méhektől gyűjtött eleség (vagy gyűjtemény) materiáját. Az ejtésünkhöz igazított
palántát plánta alakjában sem érezhették idegennek. Ugyancsak több adat van
a sarmentum (venike, azaz venyige) magyar nyelvbeni meghonosodására.
A számlálhatatlan nyelvi érdekesség szakmai méltatása nem e kiadvány
dolga. Egy-két aprósággal azért a klasszikus filológus is tiszteleg a régi magyar
nyelv hivatott kutatói előtt. Pais Dezső A régi magyarság szellemi életének kérdésköréből c. dolgozatában (Nyelvtudományi Értekezések 75.) a regölés rejtelmeiről szólván tanulságos adatok sokaságával szemléltette a reg, regel, regél,
rege stb. manapság nem is sejtett összefüggéseit. Számon tartotta (11) a regel
ige ('brekeg, kuruttyol') székelyföldi használatát (regö béka: rana stridula) vagy
a SzenciMoh1ár Albert szótárában található értelmezést (,,azon regét dudolni"
- antiquarn occinere cantilenam) is, de nem ismerhette fordítóink tudományát,
akik a Georgica 1,378. sorát (et veterem in limo ranae cecinere querelam) imígyen
magyarították: [1.:] „Es a' bekak regelik a' sarban regi regeleseket." [2.:] „Es a'
bekak a' sarban azö regi regjeket eneklik." [A latin szöveg fölött:] ,,zengedeznek".
Remélhetőleg Hadrovics Lászlót is megörvendezteti a Il. ének 452 sk.
sorainak fordítása, amelynek töredékeiből kitetszik, hogy Vergilius szülőföldjének kirajzó méhei [1.:] ,,a[z] üregh (vajott) [. . .] fanak valujaban" [2.:] „az ures
[. . .] fanak valujaban" telepszenek meg (examina condnnt corticibusque cavis vitiosaeque ilicis alveo) - mint ahogy az ó-magyar Trója-regény nyomait a délszláv irodalomban kitapintó nyelvész a feltételezhető ingens equus cavas fordításából (,,felette üreg ló") félreolvasott „fekete üveg ló" értelmetlenségét meggyőzően magyarázta (MTA I. OK 1954. 148 sk.; vö. Verg. Aen. lI,19 sk.: cavernas
ingentes armato milite complent).
Mi magunk - Berzsenyi tisztelőiként - egyetlen szó bemutatására érzünk itt indíttatást. A IV. ének elején (103 skk.) a méhraj befogásával kapcsolatban olvasunk a ,,safranj szinü virágokkal szagoskodó [k]ertek" édesgető
hatásáról és a ,,füzfabol [cs]inalt sallajával" (sarlójával) a méhekre is vigyázó
Priapus-szoborról (110 sk. castos furum ataue aviam cum falce saligna Hellespontiaci servet tutela Priapi). Ehhez a magyarázó jegyzet: „kerti vaz isten". Berzsenyit manapság kevesen olvassák, de még értő olvasói sem tudják, hogy mi az
a „rút sybarita váz", ha elő nem veszik a TESZ-t, amelyből kiderül, hogy már
a Bécsi Kódex is megörökítette (a 15. század derekán) „a dinynyes kertben [. . _]
semmit nem öriz"-ő ,,uaz"-at, azaz madárijesztőt. Találkozunk vele Pesti Gábor Esopusának ,,reuided" életrajzában, ahol a ,,testij allapattija zerijnt rwt ees
egtelen", ,,fel fwt temlew" ember ,,Waaz"-nak ajánlkozik gazdája rossz gyermekei mellé. Régi szótáraink szerint a. m. 'terricalamentum avium in hortis' (vö.
Hor. Sat. I,8,3 sk. furum aviumque maximaformido); 'Strohmaennl', vagy ha úgy
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tetszik: Männchen (mint á magyar 'emberke'), alném. Manneken, flam. mannekijn > mannequin, vagyis öltöztető bábu; üres(fejű és -szívű) divatbáb, afféle
Kárpáthy Abellino.
A szöveg fáradságos kibetűzése (mondhatjuk: megfejtése) közepette külön öröm volt például a mezőgazdaságról -- tehát valóban nem a legpoétikusabb tárgyról -- szóló tankölteményben érthetőleg sűrűn szereplő csillagképek
nevének hajdani hiedelmeket tükröző megjelölése. A manapság is használatos
Fiastyúkon, Göncöl szekerén (,,Az Gönczöl szekere az öcczivel") vagy az „Eb
czillagh”-on (Canicula) kívül ilyenekkel találkozunk: Anguis (Kígyó) a. m. „az
Oriás szemoldo[ke]", Lucifer (á görög Phósphoros tükörfordítása): „ökör keresö"
(Mészáros István ,,ökörszerető"-nek olvasta), Haedi (gödölyék): ,,szilkes czillag", Coronae: ,,Oriás verme". Még érdekesebb a Hyades (görögül á. m. „esőzők", látinul Suculae, azaz ,,málacok", á csillagkép elnevezését már a régiek is
többféleképpen értehnezték, vö. Gellius N. A. XIII,9,4-5) fölé írott megjegyzés:
,,az dárvák hugyá", majd valamivel később (I,218) a ,,fenyes Bika" (Taurus)
azonos magyarázata: ,,dárvak hugyá czillagh". A kérdéses szó á régi magyar
nyelvben csillagot jelentett, de ez az értelme már a 16. században elhomályosodott, ezért tették az eredeti szókapcsolathoz ('á Dárvak vagy a Bika csillagképe') táutologikus magyárázatként a ,,czillagh"-ot.
De még sok minden egyéb is megörvendezteti á mai olvasót, főleg á régi
irodalom kedvelőit. Mészáros István például á III. ének 18. sorának (centum
ego quadriiugos agitabo ad flumina currus) magyar változatát érezte ízesnek:
,,[sz]áz negi lóvú szekereket szellyel nyárgaltátok" - Bálássit idézve emlékezetünkbe. Mi itt Balassi mesterének Élektrá-jára gondoltunk, amelynek kocsiverseny-leírásában á ,,Vitez Orestes [...] tiz koczi vitezekel egi rendbe álla",
majd „meg Suitak az louakát, [...] az koczik peregtek, czikorgottak, toerték
áeroessen", á vitézek ,,Sirenkettek", ,,valaztig giorsolkod"-tak, „az koczinnis
vgián igen emberked"-tek stb. Ugyancsak a fiatal Bornemisza bibliás dikciójával (Elektra panaszával, a holtnak hitt testvér elsiratásávál: ,,Orestes, Orestes,
Miert hágiál aell aengem. [. _ .] kialtok the hozzád, de nem hálgatod meg az en
beszedemet, panaszolkodom eloetted, de nem felels ennekem [...]") éreztük
rokonnák á pásztor Aristáeus ,,panászolkodását" (IV,321 skk.): ,,Edes Annyam,
[Cy]rene, édes Annyam, [. . .] miert, hogi engemet [...] á' szerencsenek gyülolsegere szültel? [...] [Ava]gi hová lött most á' te enhozzáın valo szereteted?
[. . .]"
A diákfordító(k) iskolás, botladozó Vergilius-fordítása azonban nemcsak
Bálássit és mesterét, nemcsak á vizsolyi biblia ódonságávál szívhezszóló magyarságát idézi fel az olvásóbán, hanem Szenci Molnár Albert zsoltárait is.
Ahogyan Vergiliust a ,,böv" Tarentum gazdagsága és békéje elveszett otthonára, a ,,bóldogtálan Mántuá"-ra és a Mincius „füves folyo vizenel legelo fejer
hattyuk"-ra (lI,199) emlékezteti, úgy juttatja eszünkbe ez a néhol mégis nekilendülő tolmácsolás a 23. zsoltárt: ,,Az Ur ennékem örizö pásztorom, [. . .] Gyönyörü szép mezön engemet éltet, Es szép kies folyovizre legeltet." (A latin
amisit persze nem a. m. 'elhagyott', hanem 'elvesztett'.) Vagy amikor á méhek-
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nek a divina mens-ben való részesedéséről, az istenségnek a világegyetem „minden reszszein, es a' tengernek kebelein, -s-a' magos egen altal hat"-ó lényéről
olvasunk (IV,220 sk. deum namque ire per omnes terrasque tractusque maris caelumque profundum), a 8. zsoltár szavaival mondjuk: „Nagy diczöséged ez egész
földre Kiteıjed, es fölhát az egekre!" lsmerősen cseng fülünkbe ,,amaz zengö
ertz szabású hadi hangh” (lV,71. Martius ille aeris rauci canor) is, amely a méheket harcra tüzeli, nemcsak a szeretet himnuszából (1Kor 13,1), hanem a 33.
zsoltár „Cimbalmi zengés"-éből (vö. IV,151. crepıˇtantiaque aera: ,,zengö Czimbalmok") is.
Összegezve: örömmel adunk igazat Mészárosnak abban, hogy ,,diá_kjegyzetünkben [. . .] az első magyar prózai Vergilius-fordítást vehetjük á kezünkbe" (231),
hiszen Huszti Péter Aeneis-e (,,az az az troyai Aeneas hertzeg dolgai, mellyben
Troya vetele es romlása, troiaial< budosasok [. . .] es Romának eredeti, nagy szep
díszes verseckel meg iratik", 1582) verses história, az antik anyagnak sajátos (protestáns szellemben fogant) megverselése a régebbi énekmondás modorában. Az
persze nem áll, hogy ,,az egész antik klasszikus latin irodalomból ez a diál<jegyzet
szóláltát meg először egy remekınűvet magyar nyelven", hiszen az iskolai munkában folyamatosan csiszolódó kézirat ma ismert szövegénél pl. Baranyai Decsi
]ános fordításai feltétlenül régebbiek.
A bonyolult keletkezési folyamat minden mozzanatánák reprodukálásá sűrű
lapalji jegyzetek felsorakoztatása nélkül megoldhatatlan feladat lett volna. A kéziratot kézbe véve akárki meggyőződhetik a vállalkozás (sőt: a kibetűzés!) nehézségeiről, és meg fogja bocsátani az itt-ott bizonyára kipécézhető téves olvasatokat.
(Több szem többet lát: a mi teljes szövegközlésünk is jónéhány helyen korrigáljá
Mészáros kiragadott szemelvényeinek elnézéseit.) Annak idején nem túloztunk,
amikor azt írtuk, hogy ez a korai magyar Georgica csak hosszas görnyedés (és
szemrongálás) árán fedte fel titkait.
Borzsák István
7. A szövegközlés és a jegyzetek
Mint az előzőekben szóltunk róla, Mészáros István szerint a kéziratot négy
személy írta le, de ennél több kéz feltételezése is megengedhető. Ugyanakkor
jelentősen csak az ,,A"-kéz írásképe különbözik a többitől, a Mészáros által
,,B"- és „C”-kéznek tulajdonított szövegrészek írásképe között nincs különbség, és a ,,D"-kezet is inkább tolla, tintájá különbözteti meg, nem a leírt szöveg
más részeihez hasonló, iskolás betűformálása.
Mint már említettük, lemondtunk arról, hogy a Georgicá-nak a másoló(k
sora) által eltorzított latin szövegét közöljük. Az ,,A"-kéz írásából tehát csak
az énekek elejére írt, P. Manutius- és Modestínus-féle argumentumokat közöljük.
A magyar szöveg gondozása során nem kíséreltük meg bizonytalan szempontok alapján szétválasztani a fordítás módosulásának egyes szakaszait. Még
ha ,,B", „C” és ,,D" leírók különböző személyek voltak is, szövegeik a latin
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eredeti fokozatos megértésének egységes iskolai folyamatát tükrözik. Helytelennek ítélnénk, ha valamely fiktív leíró fordításának végső állapotát tekintenénk főszövegnek, s a többit csak változatként hoznánk. A szövegcsoportok
ilyen elkülönítése (pl. aszerint, hogy a recto vagy a Verso lapokra íródtak)
teljesen külsődleges; sokkal fontosabb az a lépésenként egymásra épülő iskolai
munka, ami összekapcsolja őket, mint ami elválaszthatná: leíróik talán (!) különböző személye és valamennyi időbeli különbség munkálkodásukban.
A kézirat Mészáros által ,,B"-kéztől származónak nevezett legtestesebb
részét, a recto lapok összefüggően leírt magyar szövegét az elmondottakból
következően az ún. „C” és ,,D" kéztől származó szórványos szövegrészletekkel egységes szerkezetben hozzuk a főszövegben. Megfigyelhető, hogy a latin
szöveg megértésében általában a „C”-kéz által leírott mondatok jutottak a
legmagasabb szintre. Ezek mindig „B” magyar szövegét (gyakran többször
átfogálmazott szövegrészei közül a legutolsó változatot) teszik könnyebben
érthetővé, tömörebbé, magyarosabb mondatszerkesztésűvé. Eszerint:
- „C” szövege, vagyis a Verso lapokra, a latin sorok közé írott javítás mint
a legvégső, legcsiszoltabb változat, mindig főszöveg; a „C” fordításában meglévő részletek ,,B" általi fordítása, vagyis a recto lap magyar szövege változat
a kritikai jegyzetek között. Következetesen járva el, így van ez abban az egy-két
esetben is, amikor a Verso lapon leírt javítás elrontotta a recto lap pontosabb
fordítását;
- a „C” fordításából hiányzó részeknél ,,B", azaz a recto lapok folyamatos
szövege a főszöveg, mégpedig ,,B" legutolsó szándéka szerint. Ha korábbi
fordítási megoldásait áthúzta vagy korrektúrajellel kicserélte, mindig újabb
megoldásai kerülnek főszövegbe, a régebbiek jegyzetbe, az áthúzottak < >-ben,
a korrektúrajellel kicseréltek erre utaló, [ ]-be foglalt megjegyzéssel. Az egyetlen kivétel, ha a papír sérülése miatt az áthúzott rész fölé írt újabb vagy a
margóra írt korrektúra nincs meg, ekkor a kicserélni kívánt rész a főszövegben
marad, de a csere szándékánák jelzésével: az áthúzottak < >-ben, a korrektúrajellel ellátottak a jegyzetek közé sorolt [megjegyzéssel]. Ha korábbi fordítási
megoldásait nem húzta át, a főszövegbe akkor is az azok fölé, a sorok közé
vagy a margóra írt változtátásái kerülnek, a régebbi változatok pedig jegyzetbe, de természetesen csúcsos zárójel nélkül. Ha akár alap-, akár javító szövegében folyamatosan leírva (olykor kerek zárójelben) több át nem húzott szinonima követi egymást mint a latin szöveg egy szavának kifejezési változatai,
ezek mind a főszövegben maradnak, kivéve, ha kettőt közülük azonos korrektúrajellel kapcsolt össze: ekkor a korábban leírt a jegyzetbe kerül, a később
leírt pedig a korábbi helyére a főszövegbe;
9
- a ,,D"-kéz által, akár a recto, akár a verso lapra írt rövid magyarázatokat
is á főszövegben közöljük, azon szó után, amelyet magyaráznak. Gyakori,
hogy ,,D" jegyzete ,,B" szövege helyett „A” latinja fölött, vagy a ,,C" által leírt
Végső változat helyett a ,,B" által leírt korábbi változat fölött olvasható - ilyenkor ,,D" jegyzeteit hallgátólágosán az épp követett főszöveg (,,B" vagy ,,C")
megfelelő szava után hozzuk;
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- mind a „C”-nek, mind a ,,D"-nek tulajdonított beszúrások között van
néhány olyan egyszavas megjegyzés, amelyet nem lehet beiktatni „B” folyamatos szövegének nekik megfelelő szava helyére, mert a folyamatos szövegben a korábban leírt szó ragokkal, szám- és személyjelekkel van ellátva, míg
a javítás szándékát csak a választott új szó szótári alakjával jelezték. Ezekben
az esetekben, mivel nem akartuk ezeket a grammatikai illesztőket önkényesen
pótolni, kivételt kellett tennünk: „B” szövege változtatás nélkül főszöveg maradt, és csak a kritikai jegyzet jelzi a későbbi javítási szándékot.
A kritikai jegyzetre utaló betűjelek mindig á jeltől balra álló szövegrészre
vonatkoznak. Az alapeset az, ha á jegyzet a jelet közvetlenül megelőző egy
szóra vonatkozik. Gyakran azonban a jegyzet a jelet megelőző hosszabb szövegegységhez tartozik. Gazdaságos megoldásnak találtuk a főszövegből semmit sem ismételni meg a jegyzetben, hanem a főszövegben a jegyzet érvényének kezdőpontját is rnegjelölni. A jegyzeteket hívó betűjelek tehát vagy magukban, vagy párosan kerülnek a főszövegbe. Ha a jel egyszer fordul elő, a
jegyzet az azt közvetlenül megelőző egy szóra vonatkozik. Ha ugyanaz a jel
kétszer fordul elő, a jegyzet az általuk közrefogott szövegrészre vonatkozik.
A [magyarázó megjegyzés] nélküli kritikai jegyzetek minden esetben korábbi szövegváltozatot közölnek. A jegyzetek közé került minden szöveg tehát
a fordítás formálódásának egy-egy, a végleges változatot megelőző (kivételesen: azt követő, de á főszövegben nem érvényesíthető) állapotát jelzi. Ha á
szöveg azonos helyének több, a főszöveg kialakulása előtti formálódási lépését
is sikerült feltárni, ezeket a változatok előtt [ ]-be foglalt sorszámok jelzik.
Ezeknek a sorszámoknak tehát nincs közük a leírók feltételezett személyéhez,
ezek mindig a szöveg formálódásának állomásait jelentik. Minden változatban
< > jelzi azt, hogy szavainak továbbformálása közben mely részeket nem tartotta meg (bármely) fordító, hanem áthúzta vagy átírta. Azt azonban, hogy
mire javította át vagy mivel egészítette ki őket, itt nem jelezzük, hiszen ez az
időrendben következő változatból vagy a főszövegből kiderül.
Nem jelezzük azt, ha a recto lapról vett főszöveg valamely szava a Verso
lapon vagy bármely lap margóján, ill. a Verso lapról vett főszöveg bármely
szava a Verso lap margóján azonos helyesírással szintén megvan.
A szövegben található, [ ]-be foglalt kiegészítéseink minden esetben a
kézirat sérülése miatt elpusztult betűket, olykor szavakat pótolnák. Ha tehát
a szó egy betűje nem a kézirat sérülése, hanem tollhiba miatt nincs meg, azt
sosem szögletes zárójelben pótoltuk, hanem a főszövegben a hibát javítva á
helyhez kritikai jegyzetet írtunk.
Természetesen a latin szöveggel való összevetés során mindig meg lehet
állapítani, hogy hozzávetőleg mi lehetett az elpusztult részek tartalma. A hiányok kiegészítésére azonban csak akkor vállalkoztunk, ha a hiányzó gondolatokat kifejező hiányzó szavak is bizonyossággal megállapíthatók voltak. Más
esetekben csak azt jelöltük a szögletes zárójelen belül á pontok számával, hogy
körülbelül hány betű hiányozhat (a hosszabb hiányokat pontozott sor jelöli).
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A szöveg épen maradt részei alapján általában a pótlásainkban szereplő szavak
kéziratban szokásos helyesírását is meg lehetett állapítáni.
Tárgyi jegyzetet fűztünk a magyar fordítás minden olyan szavához, amelyet iménti fejtegetéseinkben a szöveg tájnyelvi vagy régi nyelvi sajátosságaként megemlítettünk; itt lehet részletesebb argumentációt találni azzal kapcsolatbán, hogy ezek a szavak szolgálhatnak-e bizonyítékul és milyen erősséggel
bírnak a fordítás erdélyi keletkezésének kimutatásában, vagy csak a mai köznyelv számára szokatlanok, noha a 17. században az egész magyar nyelvterületen elterjedtek voltak. A jegyzetek egy másik csoportjában a fordítás szavait,
fordulatait Apácai Csere Iános nyelvhasználatával vetjük össze. A 17. századi
Erdélyben a Magyar encyclopaedia volt az a mű, amely a Georgica fordítása által
is megkövetelt részletességgel szólt a földművelés, pásztorkodás, méhészkedés tudnivalóiról, és így ezek korabeli szókincséből is más írott forrásoknál
gazdagabb készletet használt. Mint az összevetés mutatja, a kéziratos fordítás
és a nyomtatott kézikönyv szókészlete, nyelvhasználata között igen szoros
hasonlóság van.
Ahol Szenci Molnár Albert szótárát említjük a jegyzetekben, mindig á
Dictionarium 1604. évi első kiadását kell érteni.
Kecskeméti Gábor
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[P. VERGILII MARONIS
GEORGICORUM
LIBRI IV.
LIBER I.
Argumentum
Extat Hesiodi opus ad Persem fratrem,1 quod épyoc Kozi ﬁuépoto inscripsit:
quem in hoc opere sibi imitandum proposuit Virgilius, itá tamen, ut quod ille
brevius complexus est, hic fusius in quattuor libros digesserit. Nam cum quattuor sint práecipua rustici operis capita: aratio, insitio sive plántatio, pastitio
et mellatio, singula horum singulis libris exequitur. Potest autem et hic primus
liber in quinque partes distingui, quarum prima agri colendi rationem ostendit, secunda primam ágriculturae originem commemorát, tertia rusticorum
arma bona parte enumerat, quarta laboris rusticani varia distinguit tempora,
quintá tempestatum prognosticá exequitur: indeque árrepta occasione ad prodigia, quae Caesaris mortem denunciarunt, digreditur.]a
[1r:]

P. VIRGILIUS MARONAK
A' GEoRGIcoNRoLb VALO NEGY
KÖNYVEINEK
I. KÖNYVE
Summaja
Elsöbben megh mutattyá a' föld mivelesenek mi voltát; Másodszor A' föld
mielesenek elsö kezdeteit [eml]itti; Harmadszor a' párasztoknak eszközökot
nagyob reszre elö szamlallyá; Negyedszer a' paraszti munkalátoknak külömb
külömb fele idejit megh külömbözteti; Ötödször a' szel veszeknek, háború
üdoknek indulattyokat mondgya megh; Es innen all<álmatossagot kapvan magának, azokra a' czúda dolgokra megyen altal, a' mellyek Czaszarnak halálát
megh jelentettek.
Az el kezdett negy versek negy kiValt[keppen ....]nba dolgokra czelóznak.
[Az elsö kö]nyvben arra igeri magat, hogj [ ................... ..]; A' másodikban
[................... ..] olaj fakrol; [A'] harmadikban [................... ..] dolgok
;
A']
Ne[gyedikben]
[
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a [A kézirat éléről hiányzó latin nyelvű summát Páulus Manutius eredeti szövegéből pótoltuk]

b c;ERoo1coNRoL [Ebbõıjavifofmkı

LIBER I.
AD C. MOECENATEM

Quid fáciat laetas segetes, quo sidere terram
vertere, Maecenas, uhnisque adjungere vites
conveniat; quáe cura boum, qui cultus habendo
sit pecori, apibus quanta experientia parcis:
hinc canere incipiam. Vos, o clarissima mundi
lumina, labentem cáelo quáe ducitis annum,
Liber et alma Ceres, vestro si munere tellus
Chaoniam pingui glandem mutavit aristá,
poculaque inventis Acheloia miscuit uvis,
et Vos, agrestum praesentia numina, Fauni,
ferte siınul Faunique pedem Dryadesque puellae:
munera vestra cano. Tuque o, cui prima frementem
fudit equum magno tellus percussa tridenti,
Neptune, et cultor nemorum, cui pinguia Ceáe
ter centum nivei tondent dumeta iuvenci,
ipse, nemus linquens pátrium saltusque Lycaei,
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[2r:]
Elsö könyv
“Mi tegye° termekennyekked a' veteme[nyeket,]e Esf Mitsoda üdöben glegh
jobb,g Ohh Maecenas, a födet megh szantani, Íaz szölö veszszokotis á' karokhoz2 köttoznif Mitsoda gond viseles kevantatik az Íöregh bármokra,Í3 Mitsoda
dajkalkodas4 kkevantatik az apro nyajnak tartasarais,k Es minemü tulajdonságok5 legyenl az takarekosm meheknek: Ezekröl kezdem el “vers irasomat.“ Oh
tüó világnak tündülö° vilagossagi, PMellyek az egböl igazgattyatok az el folyó
esztendot;P Teisq Liber ]sten es Taplalo Ceres, fmivel a' tü ajande[ko]tokbol
valtoztatta el a' fold az Chaóniai makkot köver buzava,* Es az SAchelous vizevel tele poharokot szölöt találván elegy[tette]S borókkal; *Tuis Faunusok “erdei mohos ember,“ az mezei munkásoknak kegyelmes gond viselöj, Söt mind
Faunusok, -s-mind Dryades Nymphak Verdei tünderekﬁ' jertek Egyszer-Smindrw a' tü jotetemenytekröl eneklek; Es teis, Neptunus Xtengeri kiraly,× kinek
az ujjonnan teremptet föld nagy három agu kapával7 megh paskoltatvan deltzegess lovatY ellet kif [Es te]is, berkeknekz [la]koja (Aristae[us)]9
[
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[1.:] Mitsoda teszi [2.:] (mi<[.]> tegye [Ebből javítottuk]
termekennye
<köver> veteseket
[Beszúrás]
<kellyen>
[Beszúrás]
[Beszúrás. Korrektúrajellel a margóra vetvez] [...] szölo v[....... ..] köt[.....] ka[.... ..]
<ökrokre>
<ahoz is hogy> apro nyaj<ain>k <legyenek>
legen [Ebből javítottuk]
<.....k>
eneklesemet:
fenyes
[1.:] Mellyeknek az egen valo jaras<aval> igazgattyatok a' hamar el muló (forgandó) esztendot
[2.:] Mellyeknek az egen valo jarasokkal igazgattyatok [...]
[Beszúrás]
hogy ha a' tü jó akaratotokbol a' föld, A' Chaoniaban termö makkót köver búzaval el valtoztatta,
Achelo<jai> vize<t> megh elegittettetek talált
Tü is mózdittsatok elö kegyelmes Isteni vegezesü Faunusok a' szegény parasztokat Es Tü is
mind Faunusok-s-mind Dryades Nymphak egyenlö szivel legyetek segetseggel. A' tü jó tetemenytökröl eneklek: Es teis oh Neptunus Isten ki az elsö [ben teremp]tetet földet a' nagi három
[agu kapaval megh] paskolvan, (szilaj) detzeges lo[vat ellet ki,]
[Beszúrás]
[Beszúrás]
Egyszr-s-mind [Ebből javítottuk]
[Beszúrás]
lova<ko>t
<a'> berkeknek

Pan, ovium custos, tua si tibi Maenala curae
ádsis, o Tegeaee, favens, oleaeque Minerva
inventrix, uncique puer monstrator arátri,
et teneram ab radice ferens, Silvane, cupressum,
dique deaeque omnes, studium quibus árva tueri,
quique novas alitis non ullo semine fruges,
quique satis largum cáelo demittitis imbrem.
Tuque adeo, quem mox quáe sint habitura deorum
concilia, incertum est, urbisne invisere, Caesar,
terrarumque velis curam, et te maximus orbis
auctorem frugum tempestatumque potentem
accipiat, cingens matema temporá myrto;
an deus immensi veniás maris, ac tua nautáe
numiná sola colant, tibi serviat ultima Thule,
teque sibi generum Tethys emat omnibus undis;
anne novum tárdis sidus te mensibus áddas,
quá locus Erigonen inter Chelasque sequentes
panditur (ipse tibi iam bracchia contrahit ardens
Scorpios et cáeli iusta plus parte reliquit):
quidquid eris (nam te nec sperant Tartara regem,
nec tibi regnandi veniat tam dira cupido,
quamvis Elysios miretur Gráecia cámpos,
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ha [3r:] “mar te a' Maenela hegyerol viselsz gondot;a Legy j[elen] teis, ó konyorulob (kegyelmes) Tegeaee;1Ü s-Teis, [Miner]va, “ki az olajnak talaloja vagyf
dEs teis, gyermek Triptolemus,11 ki az gorbe eket talaltad;d Es teis, Sylvanee
ferdei mohos ember,f gkí az gyenge Cyprus fát gyükerestol fogva oltalmazodﬁ
Mind Istennek -s-Isten aszszonyok, hkiknek igyekezetek az, hogi a' mezoköt
ör[izzetek,]h Es a' kik taplallyatok kivalykeppen valo egi harmattal az uj növeseketﬁ Es l<ík az egbol lebótsatyatok a' Vetesekre [a'] böv essököt; Kivaltkeppen te (ó Augustus CzaszarÍ), kik majd lnem tudgyuk,1 mhogi az Isteneknek
mitsoda gyülekezetekben Vetessel be,m “hogy ha czak Romara, avagi az egesz
vilagra fogsz gondot víselni,“ hogi ismerjen tegedet mind [.............. ..gabo]naknak hatalmas° szerzöjenek, es az <esztendön[ ...... ..> bí]rojanak; Avagi a Venusnak” sz[entelt ........... ..] Pfejedet fel kórónazvanp [................... ..mer]sekelhetetlen tengernek [.......................... ..] czák tul[............................................ ..] böv hajo[...................... ..]
[
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Avagy hogy nem akarode tennen magadot a' nyari hoszszú holnapokot sZerzö13
czillagzatok közze uj cz[i]lagkent] adni, A' mely fele hely nylik az szüz es az
uta[nna követközö] Scorpius “1[....]ven szemüq közö[tt14 ....................] [4r:] Es az
egre valo reszszeben teneked fkelletinel to[b]bf reszt enged[....] Akar mis legj (mertt
neis remenlyenek tegedet a' pokól beliek15 kiralyoknak lenni,“ -s-Tev nekedis
megh elınedben se ötlödgyek azw ollyan kegyetlen uralkodasnak kevansaga; ]ollehet a' XGörögök ditserikx az Elysium Yaz bódoghok helyeY mezeit; Zbar ugyan
a

[Az lv lapon töredékes javítász] tene[ked gondod vagyon ................ ..]
jot kivano
c
az olajnak talaloja.
d
[1 .:] Es Teis Iffiu az horgas ekenek <megh> (mutatoja) szerzöje. [2.:] Es Teis Gyermek [A margón:
,,Tri[ptole]mus"] ki az horgas ekenek (talaloja) (mutatoja) szerzöje vagi.
e
Sylvan<us>
f
[Beszúrás]
3 <a'> gyükerestol fogva <hozvan> gyenge Cyprus fát:
'Í <mindnyajan> kiknek munkajok altal ıniveltetnek a' földek
b

Í veteseket,
1 [Beszúrás]

k ki [Põııõıag hozzäiwaz] 1<[Ebbõ1jzzvif0uuı<]
1 <ugyan bizontalan,> [Korrektúrajellel a margóra vetett olvashatatlan szavak]
m mitsoda gyülekezetekben helyheztessel az Isteneknek,
ll
Akarsze egi varosnak [Cz]aszaran[ak ...]ni [avagi] egi da[r]ab tartomanynak gondgya

[...........................]

0

P
q
'
S
t
“
V
W
X
Y

[Beszúrás]
fel kórónaz<.....> fejedet
[Beszúrás]
nagi
<ki>
<de aggy nekünk jó elö menetelt:> (mert
[Beszúrás]
Te
[Beszúrás]
GörÖg<h órszagh igen tsúdallya>
[Beszúrás]

Z <.............. ..>tetven

nec: repetíta sequi curet Proserpina matrem):
Da facilem cursum atque audacibus annue coeptis,
ignarosque víae mecum miseratus agrestes
ingredere et votis iam nunc assuesce vocari.
Vere novo, gelidus canis cum montibus humor
liquitur et Zephyro putris se glaeba resolvit,
depresso incipíat iam tum mihi taurus aratro
ingemere, et sulco attritus splendescere vomer.
Illa seges demum votis respondet avari
agricolae, bis quae solem, bis frígora sensit:
illius immensae ruperunt horrea messes.
At prius ígnotum ferro quam scindimus aequor,
ventos et varium caeli praediscere morem
cura sit ac: patríos cultusque habitusque locorum,
et quid quaeque ferat regio et quid quaeque recuset
Hic segetes, illic veniunt felicius uvae;
arborei fetus alibi atque iniussa virescunt
gramina. Nonne vides, croceos ut Tmolus odores,
India mittit ebur, molles sua tura Sabaei,
at Chalybes nudí ferrum, virosaque Pontus
castorea, Elíadum palmas Epiros equarum?
Continuo has leges aeternaque foedera certis
ímposuit natura locis, quo tempore primum
Deucalíon vacuum lapides iactavit in orbem,
unde homines natí, durum genus. Ergo age, terrae
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viszsza kerettetv[en]Z aProserpina baz pokol aszszonyab ne kivannyona Cannyaval
kíjönic), Engedgy az irasomnak könnyü elömenetelt, des kedvez ez vakmerö kezdett dolgainl<nak, Es megh szanvan en velem eggyütt a' tudatlan kezi munkásokot, jer es immar most kezdgy hozza tanolni az keresek megh hal[lgata]sah[oz.]d
Midön a' megh fagyott nedvessegh meghe olvad uj' tavaszkor a' fejer
hegyeken, es a' rothatt (meghg olvadhato) gályló megh olvad a' Zephyrus
szeltöl, Immar akkor kezdgyen ennekem nyögni a' földben jól be nyómatott
éke elött valo ökör, es a' megh kópótt szan[to] vas fenleni a' barazdaban; azh
a' zöld' vetes felell a' takarekos szántó ember kevansaganak, az melly ketszer
[er]ezett nyaratk es 'ketszer telet,1 abbanm a' földben az aráto [............ ..] aratasa
tölti be ósztan cziireit; [.................. ..]ok ekevel az ismeretlen föl[det .............. ..]en
arra, hogj jó eleve [........... .. szelek]et es az eg[ne]k külömb kü[lömb ............. ..]
az helyeknek r[egi gondvis]eleseketís
[ ....................................................................................................................................... ..]
[5r:] [zöldel]lenek. Avagi nem latode' (hogi egi tartom[any nem] hoz [ ..... ..]
mindeneken, hat egi föld hogi terempthetne),17 hogi az Tmolus hegye hóz
sáfrany illatokat, Az Jndia [.....] Elephantokat, A gyenge Sabaeusok “arabs nemzet” az ö tömjeneket, Es a' mezittelen Chalybsek° Pkovacz nep? kiildnek vasat,
es a Pontus merges qvidra monyat,'118 'Az Epirus szigete termi az Elis szigetbeli
kanczal<nak valo palmakot.f19 Eleitöls fogvan bizonyos helyekben a' termeszet
be oltótta ezeket a' törvenyeket es örökke valo rend tartasokat, Megh' “elsőbben a' melly üdöben Deucalion köveket hanytu az ures vilagra, A' honnan
lettenek emberek es ez kemenjv nemzetsegh. “Nosza tehat, mindgyarast az
a
b
c
d
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ne kivannyon <.>Proserpina
[Beszúrás]
[Beszúrás]
<Es nekunk batorsagos kezdoknek legy segetseggel es ö rajtokis en velem edgyütt könyörülven
a' szantasnak modgyahoz tudatlan parasztokot igazgassad, Es irnmar most keresünkhoz hajoly
midon> hivattatol;
<el>
<az> uj
[Beszúrás]
<Vegezetre> az
[Beszúrás]
szólgal [Korrektúrajellel a margóra vetett olvashatatlan szavak]
meleget
hideget:
ZFölötte:] <.....>
Beszúrás]
Chalyb<e>sek
[Beszúrás]
vidra<t>.
:1.:] Az Eli<adumbeli> Epeiros szigete palma agakat a' loval<nak. [2.:] Az Elisi Epeiros [...]
:Korrektúrajellel a margóra vetett olvashatatlan szavak]
[Korrektúrajellel a margóra vetett olvashatatlan szavak]
a' melly üdöben Deucalion elsöbben köveket hanyt
eros
Nosza fogi hozza, legh elsö<bben> mindgyarast az esztentöknek kezdetiben [Korrektúrajellel a
margóra vetett olvashatatlan szavak]

pingue solum, primis extemplo a mensibus anni,
fortes invertant tauri, glaebasque iacentes
pulverulenta coquat maturis solibus aestas.
At si non fuerit tellus fecunda, sub ipsum
Arcturum tenui sat erit suspendere sulco:
illic, officiant laetis ne frugibus herbae,
hic, sterilem exiguus ne deserat humor arenam.
Alternis idem tonsas cessare novales
et segnem patiere situ durescere campum;
aut ibi flava seres mutato sidere farra,
unde príus laetum siliqua quassante legumen,
aut tenues fetus viciae tristisque lupini
sustuleris fragiles calamos silvamque sonantem.
Urit enim lini campum seges, urit avenae,
urunt Lethaeo perfusa papavera somno,
sed tamen alternis facilis labor: arida tantum
ne saturare fimo pingui pudeat sola, neve
effetos cinerem immundum iactare per agros.
Sic quoque mutatis requiescunt fetibus arva,
nec nulla interea est inaratae gratia terrae.
Saepe etiam steriles incendere profuit agros
atque levem stipulam crepitantibus urere ﬂammis
sive inde occultas vires et pabula terrae
pinguia concipiunt, sive illis omne per ignem
excoquitur vitium, atque exsudat inutilis humor,
seu plures calor ille vias et caeca relaxat
spiramenta, novas veniat qua sucus in herbas,
seu durat magis et venas adstringit hiantes,
ne tenues pluviae rapidive potentia solis
acrior aut Boreae penetrabile frigus adurat.
Multum adeo, rastris glaebas qui frangit inertes
vimineasque trahit crates, iuvat arva, neque illum
flava Ceres alto nequiquam spectat Olympo;
et qui, proscisso quae suscitat aequore terga,
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esztentöknek legh elsö kezdetibenw *a földnek köver reszszeit× sza[n]tsak fel
az erös ökrök, Yes a' heverö galyokat egesse megh a' poros nyar az ö mindenütt
megh erlelö [nap]jaibanY [ ........ ..] a' föld [nem terme]keny, Elegh leszen < ...... ..>
Í.................. ..] <....... ..> az gönczel szekereZ2° [.................. .. a]' böv veteseknek a'
ˇ.................. .. nedvesse] gh el ne hadgya [ ........................ . .] masodika esztendoben
........................ ..]
mezököt; es
megh allapodott
.............................. ..] zergö
...

-.
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Í6r:] bTsakhogi° ne restellyed az sovany földet keves ganeval megh ganeozni,
Es a' rút hamvat el szelezteni az termeketlen mezokon;b Es igi valtoztatvan a'
vetemenyeket megh nyugósz[nak a'] földek, Azónkozben felette nagi kedvesseged vagyon a' megh nem szántatott földeknek. Gyakorta ehasznalt a' mezöknek fel gyujtatasokis, Es a' szaraz tarlonak dörombözözl langok altal valo
megh egetesekf 'Akar onnan a' fold valami titkos eröt es köver taplaltatast
vegyen; Akar hogi annak az tüz altal minden hibasaga megh egettessekf es
igjg a' hászontalan nedvessegh ki gözölöghjön; hAkar hogjh az az melegseghi
Íny[it] abban több utakotl es titkosk menedekeket,1 a' mellyeken ma' nedvessegh
iojjonm az uj vetemenyekb en;“ Akar° inkáb megh kémenyíti es egyben szórittya
a' tagas ereket, Hogy ki ne szárazszak se a' gy[enge essök,] se [a' se]bes napnak
erös ereje, avagi az eszaki szelnek [ ............. ..] felette igen segetti az a' földet
[ ........ ..], Avagi [... haszon]talan gályokat, [ ...... .. gereb]lyes [........ ..] Nem is hejjaban ne[zi ....................... ..] azP is sokat hasz[nal,] a' ki [....................... ..] fektetettq
X a' köver földet
Y [1.:] <hogj a' galyokat forga<ssak>> [........ ..] Az nyar a' napnak hevsegevel megh fö[zze ........... ..]
[2.:] <hogj a' fel forgatott galyokat> [........ ..] Az nyar [...]
z
[Az I,68. ,,Arcturum" szavához latin értelrnezész] est [...]er [...] et Bootis vel Arctophilacis
'ˇ' mas
b A' száráz föld necsak köver ganeval ujju[ljon] megh [.....] tisztatalan hamvatvis [!] hints a'
bövsegtöl megh szünt rnezokre
C Takhogi [Ebbõl javítottuk]
d szereteti
° hasznalis ınegh egetni a' mezö<ko>n levö haszontalan gazokát. es el perselni dörömbözö
langokkal a' könnyü tarlott
f
[1.:] A<vagy a tarlok> azoknak megh egetesek utan vegyenek magok<nak> el rejtetett erökot,
es a' földek köverseget; A<vagy> megh emesztessek azoknak köversegét megh fojto vetkék a'
tűz által; [2.:] Akar <a tarlok> azoknak megh egetesek utan vegyenek magokhoz el rejtetett
erökot, es a' földek köverseget; Akar megh emesztessek [...]
Š [Beszúrás]
'Í A<vagy>
Í erö
J több szivarozasotska<t>kot ny[it] abban
k el rejtetett
' [1.:] lelegzetetskéket, [2.:] (ut[....]
m <mennyen> a' nedvessegh
II
füvekben.
0
A<vagi>
P Ez
q forgattatot

rursus in obliquum Verso perrumpit aratro,
exercetque frequens tellurem atque imperat arvis.
Umida solstitia atque hiemes orate serenas,
agricolae; hiberno laetissima pulvere farra,
laetus ager: nullo tantum se Mysia cultu
iactat, et ipsa suas mirantur Gargara messes.
Quid dicam, iacto qui semine comminus arva
insequitur cumulosque ruit male pinguis harenae,
deinde satis fluvium inducit rivosque sequentes,
et cum exustus ager morientibus aestuat herbis,
ecce supercilio clivosi tramitis undam
elicit? Illa cadens raucum per levia murmur
saxa ciet, scatebrisque arentia temperat arva.
Quid, qui, ne gravidis procumbat culmus aristis,
luxuriem segetum tenera depascit in herba,
cum primum sulcos aequant sata? Quique paludis
collectum humorem bibula deducit harena?
Praesertim incertis si mensibus amnis abundans
exit et obducto late tenet Omnia limo,
unde cavae tepido sudant humore lacunae.
Nec tamen, haec cum sint hominumque boumque labores
versando terram experti, nihil improbus anser
Strymoniaeque grues et amaris intiba fibris
officiunt, aut umbra nocet: Pater ipse colendi
haud facilem esse viam voluit, primusque per artem
movit agros, curis acuens mortalia corda,
nec torpere gravi passus sua regna veterno.
Ante Iovem nulli subigebant arva coloni;
ne signare quidem aut partiri limite campum
fas erat; in medium quaerebant, ipsaque Tellus
Omnia liberius nullo poscente ferebat.
Ille malum virus serpentibus addidit atris,
praedarique lupos iussit pontumque moveri,
mellaque decussit foliis ignemque removit,
et passim rivis currentia Vina repressit,
ut varias usus meditando extunderet artes
paulatim et sulcis frumenti quaereret herbam,
et silicis venis abstrusum excuderet ignem.
Tunc alnos primum fluvii sensere cavatas;
navita tum stellis numeros et nomina fecit,
Pleiadas, Hyadas claramque Lycaonis Arcton;
tum laqueis captare feras et fallere visco
inventum et magnos canibus circumdare saltus;
atque alius latum funda iam verberat amnem
alta petens, pelagoque alius trahit humida lina.
Tum ferri rigor atque argutae lamina serrae
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fö[ld ....................... ..] köszöl forgatvan [....................... ..] fa' mezokonf mint egy
par[ancsol ....................... ..] a teli tiszta üdökert [ ....................... ..] telkor bövebbs
: ....................... ..] 'Es hannya' mivelesnelku[l]
F'
ı ı 0 O I ı ı ı ı ı I ı ı ı ı ı O ı O O ı ı O O ı 0 ı ı ı I ı ı O ı O ı ı ı ı O I I G ı ı ı 0 G 0 ı ı O 0 I I O ı O ı ı I I I O ı ı ı ı ı ı 0 ı O I ı ı O 0 O ı I 0 O O ı ı 0 U O ı ı ı ı O ı I I I I 0 I ı O O ı I I ı ı ı I I ı O 0 ı ı 0 ı O ı ı ı O ı I O ı Q ı ı I 0 0 ı ıı

~

.>

6

'Un
.

u

-O ı O O ı ı ı O ı ı O O ı ı Q ı O I 0 I ı U ı I 0 O ı I ı ı ı ı O O O I C 0 O 0 ı ı ı ı ı ı ı ı O 0 ı 0 ı ı O O ı ı I I I ı ı ı ı ı ı ı ı 0 I O ı ı I ı ı ı ı I I ı ı ı Q C ! O ı ı ı ı 0 0 I I I 0 0 O I 0 ı ı O ı I O ı ı O O 0 0 O 0 ı O I ı 0 O I Q I ı I 0 U O 0 Q ı ı O 00]

Mihelt a' barazdakot fel veszik a' vetemenyek
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kivalykeppen, ha veletlenül nemelly holnapokban a' folyo vize megh aradvan
ki terjed [....................... ..] hónnan az ures arkok szivarganak haszontalan nedvesseggel;
[ ....................................................................................................................................... ..]
mellyek a' földet forgatvan megh probaltak
[ ....................................................................................................................................... ..]
[bo]lond
[ ....................................................................................................................................... ..]
fel osztani a' mezot
[ ....................................................................................................................................... ..]
[nem ken]szerittetven
[
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[7r:] a' tuzet. [Akkor jartak] legh elsobben a folyó vizeken [eger] faból [csinalt]
csónókókon; Akkor kezdettek a' ha[josok] a' csillagoknak szamokat es neveket
megh tartani [a Fiast]yúknak,V22 “'Esözoknek az darvak hugyaW23 es a Xvilagos
medvejenek, U. m. Gönczöl szekerenekx csillagat;24 Akkor talaltatot a'Y vadakat törrel megh fogni es a'Z madarakat leppel megh csalni, esa környül venni
agarakkal a' [n]agi ligeteket; Es eggyk közüllok a' mely vízekben bemenven
[im]mar turbokallya25 turboklojaval,b26 [E]s a masik vonnya Ca' vízben lenbol
kötött vizes halojat.° [A]kkór talaltatot a' vasnak dmegh edzesed es a' “fogas
r
S
'
“

a' földeknek
örvendetes[eb]b
<megh>
[A kézirat 6. és 7. levele között egy levél hiányzik, így a 6v lapra leírt 1,109-131. sorok magyar
fordításából csak a latin sorok közé írt töredékek maradtak meg.]
V P[leiadas]t,

W Hyadast
X
Y
Z
3

<fenyes> LicaOn<nak> Arcton nevü
[Fölöttez] (hogj)
[Fölöttez] (hogy)
[Fölöttez] hogy
turboklojaval a' <szelyes vizet>:
° a' vízben vizes lenbol kötött halojat.
d <kemenysege>
e ravasz <lakatnak> [p]elehe

(nam primi cuneis scindebant fissile lignum),
tum variae venere artes. Labor Omnia vincit
improbus et duris urgens in rebus egestas.
Prima Ceres ferro mortales vertere terram
instituit, cum iam glandes atque arbuta sacrae
deficerent silvae et victum Dodona negaret.
Mox et frumentis labor additus, ut mala culmos
esset robigo segnisque horreret in arvis
carduus; intereunt segetes, subit aspera silva,
lappaeque tribolique, interque nitentia culta
infelix lolium et steriles dominantur avenae.
Quod nisí et assiduis herbam insectabere rastris
et sonitu terrebis aves et ruris opaci
falce premes umbram votisque vocaveris imbrem
heu! magnum alterius frustra spectabis acervum,
concussaque famem in silvis solabere quercu.
Dicendum et quae sint duris agrestibus arma,
quis sine nec potuere seri, nec surgere messes,
vomis et inflexi primum grave robur aratri,
tardaque Eleusinae Matris volventia plaustra,
tribulaque traheaeque et iniquo pondere rastri,
virgea praeterea Celei vilisque supellex,
arbuteae crates et mystica vannus Iacchi:
Omnia, quae multo ante memor provisa repones,
si te digna manet divini gloria ruris.
Continuo in silvis magna vi flexa domatur
in burim et curvi formam accipit ulmus aratri.
Huic a stirpe pedes temo protentus in octo,
binae aures, duplici aptantur dentalia dorso.
Caeditur et tilia ante iugo levis, altaque fagus
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füresznek [l]apja:°27 Mert elein a hasado fat hasittyak vala eksze[g]ekkel. 'Az
utan talaltatanak sok fele mesterségek' [A]z szüntelen valo munka mindeneket megh gyöz, es a' paraszti [d]olgokban a' szüksegh kenszeritven.
[A]' Ceres szerzette elsobben, hogi a' halando emberek vas[sa]l szantsanak
a' [ ........ ..] mikor a' makkok elfogy[tak vo]lna [....] szente[lt ..... .. v]ad almat, es
a' Dodona Va[ ...... ..]knek [..........] szólgaltatnni, Majd aztg osztan [.................. ..]
adatikh a' gabonakhozis [ .................. ..] emesztenei a' Ígabona szarokot.Í Es a'
ha[szontalan ...... .. a'] mezökben meghk fojtyak a' vete[seket ............ ..]k, tövisses
lapuk es boj[torjanok ...... .. a' megh] mivelt föld között a ha[szontalan ............ ..]
a' sovany vadzabok. Ha [.................. ..]eled a' foldet, Es kialta[soddal ........... ..]
fejszevel le nem' nyesended a'
[
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[8r:] Es az Eleusinae aszszonynakzs forgom kesö29 <szekere>, -s-a' “haromszegü
tsep3Ü es szán,“ -s-mind pedigh az° igen nehez borona;31 Ennek? felette Celeusnak veszszöböl kötött kosara, es könnyü ezközej, qlegyenekf szironybol kötöt32 kasoczkakfl es a' Iacchusnak Sszenteltetet33 vas rosta.S 'Mellyeket mind
sokkal annak elötte igyekezzel, hogi el keszits, Ha aszt akarod, hogi a' ditseretes mezei munkanak illendö ditsösege te rajtad maradgyonf Legh elöszször
“az erdöben a nagi erövel megh horgasztatot szil fa doltetik, Es horgas eke
formaju leszen;“ VEnnek egy tesola,34 melly a' tobol fogva nyólcz`^' labnira
ny[ulil<] fel, Es kettös hatu eke talp keszittetikf' Az eke talpnak *ket fülekx
egyengettetnek kettosy óldalaban. Es annak elötte levagattatik a' hars fais,
mely a' jaromnak könnyü fa? Es a' magos bükfais, Es az eke afogantyuja, a'
f Vegezetre sok fele mesterségek talal<kOz>anak.
g [Beszúrás]
h
<kevantatnak>
i
_ emeszt<i>
3 gabona<t>.
k [Korrektúrajellel a margóra vetett olvashatatlan szavak]

1 [Beszúrás]
m forg<athato>
H
Vasas talyga -s-mind eke kabala
O
[Beszúrás]
P <a>Ennek
C1 legyen alma fa agabol kötött kas,
r legyen [Ebbőljavítottuk]
s
<myrtusbol czinalt szoró lapattya>. [A 7v lap margóján jegyzet az 1,166. ,,mystica" szaváhozz]
Misteriuın
t
[1.:] Ha az Istenek hatalmaban levö mezönek meltó tisztesseget varod, annak elötte sokidövel
megh emlekezzel hogi mindeneket el keszits -s-el-<tegi> [2.:] [...] hogi mindeneket hagj el-keszitve -s-el-<tegi>
U
[1.:] a nagi erövel megh <hajtatot> <..> az erdöben <haszonra fordittatik> doltetik <Es a'> szil
fa <...> Es horgas eke<nek> formaj<ara> leszen; [2.:] [...] formaju leszen;
V
Ennek (ti. az ekenek) a' fanak gyükeretöl fogva meri nyolcz labni rudat,
W
<Tiz>

X ketfülök
Y <a'> kettos
Z [Beszúrás]
a szarva a' melly<el> hannya ve<sse> hatol a' törpe <sze> talygakot;

stivaque, quae currus a tergo torqueat imos,
et suspensa focis explorat robora fumus.
Possum multa tibi veterum praecepta referre,
ni refugis, tenuesque piget cognoscere curas.
Area cum primis ingenti aequanda cylindro
et vertenda manu et creta solidanda tenaci,
ne subeant herbae, neu pulvere victa fatiscat,
tum variae illudant pestes: saepe exiguus mus
sub terris posuitque domos atque horrea fecit,
aut oculis capti fodere cubilia talpae,
inventusque cavis bufo, et quae plurima terrae
monstra ferunt, populatque ingentem farris acervum
curculio atque inopi metuens formica senectae.
Contemplator item, cum se nux plurima silvis
induet in florem et ramos curvabit olentes:
si superant fetus, pariter frumenta sequentur,
magnaque cum magno veniet tritura calore;
at si luxuria foliorum exuberat umbra,
nequiquam pingues palea teret area culmos.
Semina vidi equidem multos medicare serentes
et nitro príus et nigra perfundere amurca,
grandior ut fetus siliquis fallacibus esset,
et quamvis igni exiguo properata maderent.
Vidi lecta diu et multo spectata labore
degenerare tamen, ni vis humana quotannis
maxima quaeque manu legeret: sic Omnia fatis
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melly hatol hannya veti a' törpe talygakotf' bEs hogj a'“ tüz feliben kotöt faknak
erejet a' fust proballyafb A' regieknek sokfele rend tartasokat hozhatomd te
neked elö, eha nem altallodf es effele alaczon dolgokat nem neheztesz megh
tudni. 'Legh elöszszöris az szerüt egy [...]f kezzel kel megh forgatni, es gmegh
kel egyengetni,35 annak elötte [...] szükeres3Ő földel megh kemenyitven,3 Hogj
fel ne nojjek a' füvek, se megh pórlodvan hszet ne romollyon,h Akkor tsúfollyak
megh sók fele artalmak. Mert gyakorta a kitsiny eger a föld alatt helyheztetet
'hazat czinal es czürt epitt,Í Avagy a' Ívak szemüÍ vakontagok kott turasokot
asnak, sötk varas beka is talaltatik a' föld üregiben
so]k czúdalatos allatokat terempt a' fold, Es [p]usztittya a' gözü37 a' nagi búza asztagot, [es fel] a'
hangya a' szükelködo vensegtol. Szemle[llyed] ismet midön
[
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[9r:] 'Ha viragja [ .................. ..]gya szinte ugi a' ga[bon]anakis,' mEs a' nagi melegseggel nagi es böv csepelesis38 leszen; Ha pedigh a' leveleknek haszontalan
bövsegek miá “[az e]rdonek“ arnyeka igen nagi leszen, [i]ngyen tapottatik a'
szürun a' polyvanak eresztö°39 szara.““ Bizonyara lattam, hogi [...] vetni keszülok megh órvoslottak a' magokat; Es elöszszor Pmegh öntöttek saletrommalP4Ü
es fekete qolaj seprölekkel,q41 Hogj a' fbeli” nagyob lenne' a' megh trefalo
hajaknal, Es SHogi jollehet kitsiny tüznel hertelen megh fözettettenek is; Es
lattam a' nagi szorgalmatossaggal ki valogatot es sok munkaval megh probaltatot magokot, Mind az altal el fajulnakﬁ 'ha minden esztendokkent az emberi
erö kit kit ujjonnan szorgalmatos kezzel megh nem szed.' “]gi lattyuk, hogy
b
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[1.:] Es proballya megh a' kemenyben fustre fel kottetot toly fat. [2.:] Es Hogi proballya [...]
a' <fel kötöt>
hozhat<na>m
ha tolle nem iszszónyodol,
<(Midön elsöbben>
szükeres <fejer> földel <megh kel> paviınentomozni, -s-az utan a' szürüt megh kel egiengetni
<sulyokkal)>
<megh ne> hasadgyanak,
hazat es czürt <czinalt>;
be húnyt szemü
asnak <mely lyuk[a]kat es a'>
i
'
[1.:] [...................................... ..] hasolokeppen követik. [2.:] Ha viragja [.................. ..]gya szinte ugi
a' [A 8v lap margójánz] [...]l a' ga [bon]anakis,
Es nagi <cseplese> kopacsolasa leszen a' meleghsegnek idejen. De ha a' levelenek [Beszúrász
,,bövsegek mia"] temerdek arnyeki fellyeb bövelködnek, Semmikeppen nem rontya a' szürü<n>
a' tokjanak köver belit;
a' fa
köver
saletrommal megh öntötték
[A 8v laponz] olay seprö
<buzavetes> nagyob <feju> lenne
[1.:] hogj noha kitsiny tüznel de hamarsaggal megh fönenek; Aszt is lattam hogj a kesöre
valasztattak es nagi munkaval szedettek mindazaltal el valtoztak, [2.:] [...] lattam mindazaltal
hogj a kesöre valasztattak es nagi munkaval szedettek el valtoztak, [A 8v lapon latin margójegyzetz] [Da]mnosa [qu]id non [i]nminuit [ae]tas? [l] Aetas parentum [Ho]r. 3. lib. c. 6. [v. 45-46.]
<bar> ha minden esztendok<ben> az emberi erö <megh szedi> szereny kezevel.
Igi az Istenni vegezesekbol mindenek roszszabbakka lesznek es viszsza fordulnak az üdöbe.

in peius ruere ac retro sublapsa referri,
non aliter, quam qui adverso vix flumine lembum
remigiis subigit, si bracchia forte remisit,
atque illum in praeceps prono rapit alveus amni.
Praeterea tam sunt Arcturi sidera nobis
Haedorumque dies servandi et lucidus Anguis,
quam quibus in patriam ventosa per aequora vectís
Pontus et ostriferi fauces temptantur Abydi.
Libra die somnique pares ubi fecerit horas,
et medium luci atque umbris iam dividet orbem,
exercete, viri, tauros, serite hordea campis,
usque sub extremum brumae intractabilís imbrem.
Nec non et lini segetem et Cereale papaver
tempus humo tegere et iamdudum incumbere aratris,
dum sicca tellure licet, dum nubila pendent.
Vere fabís satio, tunc te quoque, medica, putres
accipiunt sulci, et milio venit annua cura,
candidus auratis aperit cum cornibus annum
Taurus et averso cedens Canis occidit astro.

35
mindenek mint egi eröszakmia43 roszszabbakka lesznek es megh veszven viszavitettnek.“ Nemkülomben, mint a' ki a' folyásv ellenneben aligh hajtogtatvanw evezö lapoczkajaval xélébeleb erö csonokot,× hay megh talallya karjat
éreszteni,Z aMindgyart el ragadgya ötöt nagi sebességgel a' viz az ö lementebenf* Annak felette nekünkis szinten bugi kel rea vigyaznúnk az egy kezü
csillagra,” és az szilkes czillag45 idejeire, es az Orias szémoldo[kere,]4Ő mint
szinten azoknak, az kik a' szeles” tengereken vitettetven hazajakban, az
Euxinus tengert megh visgallyak es az alkolmatossagotis.b48 “Midőn a' nap
az mertek czillagband lévén a' napnak és az etzakanak orait egyen[lök]ke
tes[zi,]° eEs immar e vilagot eppen ket fele osztya a vilagossaggal es a setetseggelf 'Emberek, munkalodgyatok az ökrökön,f ga' mezökben vessetek
arpat,g mind az vadh telnek szinteni legh elsö zaporos zúrzavaraigh.49 ÍSot
akkor az idej[e,] hogj a' len vetemenyt es a' Ceresnek szenteltetet makotis [a]'
földben be[ve]sse[d;]Í Es annak elötte mennel jobban rajta
[
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[10r:] A hüvelyes Vetemenyeketisk tavaszszal kel vetni, akkor lvesznekbe magokban a' megh [la]gyult borozdak,1 mSpanyol here;m A' köles “vétésnek esztendonkent valo ideje is akkor erkezik el,“ mikor a' fényes °Bika, darvak hugya
czillagh°50 megh nittya az esztendöt arannyas szarvajval, pes ellennbben az eb
V viz
haj t<ya>
X
a' sebes hajot,
Y ha <törtenetbol>
Z nyugatni (szünni),
a
El ragadgya ötöt nyakra föré a' hajo a' viz lé méntébén;
b
[1.:] ugi <ınégh> kel tartanunk az Arcturus csillagat, es a' Haedusoknak föl jöveteleket, és a
fényes Angvist, mint azoknak az kik a' széles tengereken mennek hazajakban, <és a' kikét> megh
probalnak <a' sok> cziga termö Abydos varosa<nak> szorossagok. [2.:] ugi kel rea vigyaznúnk
az egy kezü csillagra, és a' Godolyéknék idejeire, és a fényes Kigyora, mint szinten azoknak az
kik a' szeles tengereken vitettetven hazajakban, <az Euxinust> az Euxinus tengert <visgallyak>
es a cziga terıno Abydos városa mellet valo szorossagokot.
c
Midön a' ınertek <nevü jegh> nap <és éjj égyénlökké teszi,>
d
[A 8v lapon latin margójegyzét:] [.................. ..] meridies
e
Es iınmar vilagossaggal <megh valasztya> a vilagot,
f
<ékkor> szantsatok férfiak az ökrökön,
g vessetek a' mezökben arpat,
h_ <megh zabolazhatat[la]n>
Í [Beszúrás]
Í [1.:] A' lennék véteset is <akkor kel csélékedni> es akkor vagyon ideje [a'] fö[ldbén] bocs[..]atan[...]k a' Ceresnek szenteltetet ma[kot] [2.:] Söt akkor az ideje a' len vétesenek is és akkor
vagyon [...]
k
vetémeny<t>
l
vettessek tetölled is a' jól megh kevert rothat foldben
m
[1.:] a' Médica fü [2.:] az Spanyol here [Ebbõl a névelő élhagyäsával formáltunk az előző javítás
ınegkövetelté vocativust]
11
vétésnek ideje is <el> érkezik,

W

O

Taurusis [A 9v laponzl Bika czilag

P Es <az Canis czillagh> [Fölötté: ,,(Eb nevü harmas hahnu)"] <el> enyészik <helyt advan> az utanna
lévö czillagnak; [A 9v lapon latin margójegyzétzl [cé]dit ergo [Ca]nis Argvae [n]avi

Li

_

At si triticéam in méssem robustaque farra
exercebis humum solisque instabis aristis,
ante tibi Eoae Atlantidés abscondantur,
Gnosiaque ardentis decedat stella Coronae,
debita quam sulcis committas semina quamque
invitae properes anni spém credere terrae.
Multi ante occasum Maiae coepéré, sed illos
éxspectata séges vanis elusit aristis.
Si vero viciamque seres vilemque phaselum,
nec Pelusiacae curam aspernabere lentis,
haud obscura cadens mittet tibi signa Bootes:
incipe et ad medias seméntem extendé pruinas.
Idcirco certis dimensum partíbus orbém
per duodena régit mundi sol aureus astra.
Quinque tenent caelum zonaé: quarum una corusco
semper sole rubens et torrida semper ab igni;
quam circum extremae dextra laevaque trahuntur
caeruleae, glacie concretae atque imbribus atris;
has inter mediamqué duae mortalibus aegris
munere concessae divum, et via secta per ambas,
obliquus qua se signorum verteret ordo.
Mundus, ut ad Scythiam Riphaéasque arduus arces
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nevü czillagh51 néki engedven el megyen? “lDe ha czak azert szantod a' földet,
hogi búzat es afféle nagy gabonat aras, Es csak szinten gabona vetesre igyekezel, 'Az elöt reggel a' fiastyuk52 le megyen," es a' ragyogo Koronanak Gnosia
czillaga, Orias verme53 ellenben sel enyeszszikf 'Minek elötte el vetnéd' a'
földben a' vetni valo magot,'-1 es “minekelötte ugy siess osztanu követkozendö
esztendöre valo “magot vetni az engedetlen földbenf' Sokan a' Wfías diszeW54
czillagh el Xmenetele elöt* kezdettek vetni, de a' remenlett gabona megh csalta
ökot hitvan vadzábbál. Ha pedigh vad lenczet vetszy es ólczoz török babot,
aha nem utalod Peliusiai lenczevel bajlodnif bAz el ménö Pasztor55 teneked
vilagos jeleket mutat,b kezdd el immar es mind egesz teligh Cnyuts a' vetest.°
Annak okaert az Arannyas dnap a' 12 czillagzati jegyeken igazgattyad ez vilagnak bizonyos reszszekre ósztátót kérekseget. Ot ekerulete[kre]f56 osztatik az
egesz eghf Mellyeknek egyke a' sütosg naptol mindenkor veresellö es a'
tüz[töl]h mindenkor egett;' A' melly körül Íjobra es balra a' melly kettö legh
meszszebb iratik, azok fagylalottanak egyben jéggel es fekete [viha]rokkal bövelkednek.Í Ezekk es a' közepsö közöt czák 'ketto [en]gedtetet a' nyomorek
embereknek az Jstennek jo voltabol,Í Es ma' ketto között ut keszitetet, mellyen
a' j[egy]eknek tek[ .... ..]57 forgana;m ez vilag
[
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q De ha a' földet mind búza aratasigh szántod Es a' Vastagh fejes gabona aratasigh, »s-czák az
arátason legy Minek elötte el enyésznenek te elötted az Eoae Atlantidés czillagok, [Fölöttez „keleti
fjas czillag"] és a' kórónajaval egö rágyógo Gnosia [Fölöttez ,,Ariadne"] czillagh fel-jöne (engedne
a' napnak) annak elötte el vesséd a' szantasokban az el vetendö mágót,
<Annak élötté> a' fiastyuk reggel le megyen [A margónz] <Az elott lémennyen>
<neki éngéd>
<az utan vesd el>
<minel hamarebb> siess <az el>
V
[1.:] <eletet, a' mindent akarattya ellen hozó földben be vetni>: [2.:] <eletet> az engedetlen
földben <bevetni (tennj)>
W
Maja
X
enyeszese <utan>
Y akarsz vetni
F1

crpﬁﬂ

Z <a'> bõvõlkõdõ

'Í
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e
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Í
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A' Peliusia<cae> lencze<nekis> véteset el ne hadgyad;
A' fenyes Bootes [Fölötter „az egj kezü"] czillagh el enyeszven erre jelt ad te neked;
vess.
nap igazgattya a' 12 jegyek <altal> Uegyzet a 9v laponz] 12 eghi jegyek
plagak vagi mintegi kötelek veszik környul az eget;
Uegyzet a 9v laponz] övedzet
vilagoskodo
<napnak hevsegétol>
melegh.
[1.:] job es bal <felol valo szelyen> mindenkor kik egh szinü <egyben fagyot> jegek es fekete
[viha]rok vadnak: [2.:] <ketfelol> jobra és balra <kettö vonatik> mindenkor [...]
Ezek <kÖzött>
ket <ill[en]dö lakasok engedttettek> a' halando embereknek az Istenneknek jo akarattyokb[ol]
<mind a kettöre út> [............. ..] fordittana [ma]gat a' jegyeknek horgas re[ndje szer]int

consurgit, premitur Libyae devexus in Austros.
Hic vertex nobis semper sublimis, at illum
sub pedibus Styx atra videt Manesque profundi.
Maximus hic flexu sinuoso elabitur Anguis
circum perque duas in morem fluminis Arctos,
Arctos Oceani metuentes aequore tingi.
Illic (ut perhibent) aut intempesta silet nox
semper et obtenta densentur nocte tenebrae,
aut redit a nobis Aurora diemque reducit,
nosque ubi primus equis Oriens afflavit anhelis,
illic sera rubens accéndit lumina Vesper.
Hinc tempestates dubio praediscere caelo
possumus, hinc méssisque diem tempusque serendi,
et quando infidum remis impellere marmor
conveniat, quando armatas deducere classes,
aut tempestivam silvis evertere pinum;
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[llrz] len Lybia felöl fuvó deli szél fele. Ez az “resz° mindenkor felettünk vagyon,“ amazt pedigh a'P miq labunk alatt ellenben' a'S fekete pokol' népek” es
a' Vföldalatti kisértö lelkekV58 latty[ak.] Wltt (felettünk) egi nagi kigyoszabasu
czillagzat59 kebeles tékergesevel a' két medveóû körul es rajtok folyo viz modgyara ki sikamlik, A' medvek körul,× mondom, kikY nem mernek az Oceanum
tengereben martodnj;W ellénnunkbenz (a' mint mondgyak) Avagia örökösb szómorúc etzaka' vagyon, dEs etzakaval be fed[éz]ven az etzaka ugyan megh
surudikfl Avagj “mi töllünk a' haj[nal] hozzajok visza megyen es a' napnak
vilagossagot viszsza viszif* Es fmikor minket' a' napnak fel jövetele geloszször
megh fúvalg az hö piheczgél[ö] lovaival,h ott a' Veresello ÍVenus61 megh gyujtya
a' kesö üdökor vilagoskodó tsillagokoti Ílnnen az üdö jarasat ki tanulhattyuk
az egh kétes abraza[ttyabol,]Í mind kaz aratasnak napjait, -s-mind a' vétésnek
idejet,k innen tanolhattyuk megh Es asztis,' mikor millyek a' hitetlen tengert
evezö lapocskakkal verni,m “Es asztis, mikor kel belevin[ni] a' fegyveres hajokot,“ Avagi °mikor kel fenyö fat az erdöben udejekoran a' hajonak le vagni.°
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<egnek reszsze> nékünl< mindenkor fenn megh lattzik,
ZA 10V lapon jegyzet az I,242. „vertex” szaváhozz] polus
<a' Hórizonnak megh lattyak> a'
[Beszúrás]
<lakok> ellenben
Beszúrás]
:Beszúrás]
:A 10v lapon jegyzet az I,243. ,,Styx atra" szavaihozz] pokoli fekete viz
f1.:] melysegben lévö pokolbeli lelkek [2.:] pokolbeli mélységben lévö lelkek
[1.:] A nagi Angvis csillagh itt ki tekeredik kebeles hajlasaval es a' két czillagok között mint egi folyo
viz modgyara ki hajol; Az Arctos nevü tsillagok nem memek az Oceanum tengereben be merülni;
12.:] az Orias szemöldöke itt ki tekeredik kebeles hajlasaval es a' ket czillagok között mint égi folyo
viz modgyara ki hajol; Az Gönczöl szekere az öcczivel az Orcus tengereben soha le nem megy [A
10v lapon az 1,246. sor mellett latin margójegyzetz] Caephej [pa]rs
[Beszúrás]
ki
[1.:] <ott> [2.:] < .... ..>
[Beszúrás]
ınindenkor
alkolmatlan
es a' setetsegek megh sürüdnek a' be setetedet etzaka'.
<hozzank fel> jon az hajnal [A 10V lapon: ,,haynal"] es a' napot <elö hozza>.
minket mikor
ınegh lehel
[1.:] lehelö lova<kkal> [2.:] pihelö lova<kkal>
estveli setetseget szerez. [A 10V lapon jegyzet az I,251. ,,Vesper" szaváhozz] esthaynal
[1.:] Ezekböl (t.i. a czillagoknak megh tartasabol) <minden ketsegnelkül> megh tanolhattyuk
<az> üdöknek valtozasit, [2.:] Ezekböl (t.i. a czillagoknak megh tartasabol) joelöre megh tanolhattyuk a' kétséges egbol származott üdöknek valtozasit,
az aratas<ra> -s-mind a' vetes<re valo> üdökot
[Beszúrás]
illyé<ndöbb> evezö lapocskakkal <megh zavarni> a' hitet<et>len tengert;
mikor batorsagos fegyveres hajok<kal él menni rajta,>
a' hajonak <alkahnatos> fenyö fat [A 10v lapon: ,,fénnj fa"] az erdöben le vagni;

nec frustra signorum obitus speculamur et ortus
temporibusque parem diversis quattuor annum.
Frigidus agricolam si quando continet iınber,
multa, forent quae mox caelo properanda sereno,
maturare datur: durum procudit arator
vomeris obtunsí dentem, cavat arbore lintres,
aut pecori signum aut numeros impressit acervis
Exacuunt alii vallos furcasque bicornes,
atque Amerina parant lentae retinacula viti.
Nunc facilis rubea texatur fiscina virga,
nunc torrete igni fruges, nunc frangite saxo.
Quippe etiam festis quaedam exercere diebus
fas et iura sinunt: rivos deducere nulla
religio vetuit, segeti praétendere saepem,
insidias avibus moliri, incenderé vepres,
balantumque gregem fluvio mersare salubri.
Saepe oleo tardi costas agitator aselli
vilibus aut onérat pomis, lapidemque revertens
incusum aut atrae massam picis urbe reportat.
lpsa dies alios alio dedit ordine Luna
felices operum. Quintam fuge: pallidus Orcus
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-s-Nemis hejjaban nezzuk az czillagoknak? elenyeszeseket es fel keleseket, és a' negi egyaranyuq üdökré ösztatot eszténdötf SHa mikor a' szanto veto
embert dolgatol el fogja a' hidegh esso, Sokat vihet akkor jo üdejen koran
vegben, mellyekkél tiszta [üd]ökor hir[tele]nseggel élni kel;S '(Akkor) vereti ki
a' “szanto vetöu azö megh kopot szanto vasanak' kemény elit, fakbol” cs[olnak]okat vaj, “'Avagi marhait belyegz[i,] Avagi kalangyaitóz csóvalvaŐ3 szamlallya.W Néméllyek hegyéznek szöl[lökarokat]
[
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[12r:] könnyü szürö kósar a' Rubos varos mellet termö64 veszszok[bol.] Most
“szarazszatok megh a' tüznélx a' búzát, mosty örollyetek megh a' Malom kövön.

i

.

ZSöt néméllj dolgokot megh innepnap okonis megh engedi mind a' kegyessegh, -s-mind az igassagh, hogi csélékedgyük. Az vizét elarkolni semmi ]steni
tisztelet (kégyéssegh) megh nem tilt,Z séma a' vetemeny körül sövenyt fónni,
semb a' madaraknak keleptzét hanni, sem° a' tövisbokrokotd fel gyujtani, seme
a' begetö juhnyajat' gaz egességés vízben megh feretsznig Gyakorta a' szamar
hajtois megh terheli hatat a' lassú szamarnak avagi olajjal, avagi oltsóh almakkal, Es viszsza terven la' varosbol faragot követ avagi kezi malınot hoz) a'vagi
a' fekete kaszuÍ65 szúrkotk 'Maga is az hold, rendit valtoztatvan, nemelly napokot a' munkara szérénczésebbékke tött.' A' hold ujsagnak ötödik napjan
semmit né dólgozzal (Ujsagh utan az ötödik napot el kerüld); mA' Sargitto
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egi jegyeknek
külombözö
<.... ..> esztendöt.
Hogi ha valami rnodón a' hidegh éssö el rekeszti a' paraszt embert: Sok dolgokat a' mellyeket
tiszta ılfdőkor vegben kellene Vám (link, későn keszszerrˇttetunk Vegfıez Vriılj:
a' szánto megh kalapacsollya a tompa szánto vasnak
szantoember
<a'> fakbol
Avagi süt bélyeget a' ba[rm]okra [ ............. ..] szamok szérent;
a' melegen szarazszatok megh
mikor
Mért szabad némely dolgokat gyakorlani meg[h] innepnapokban is es az emberi törvények is
megh engedik az öntözgetest semmi Jstenni tisztelet nem tiltya, [A 11V lapon latin margójegyzet:] Religio erat.
[Beszúrás]
[Beszúrás]
[Beszúrás]
tövis<sekét>
<es>
juh<okat>
megh férétszni az egessege<t szerzö> vízben;
könnyü
hoz a' varosb<an> faragot követ,
[Beszúrás]
szúr<oknak tésztajat>;
Maga az hold szerzett külömb napokot valtoztatvan a' rendet: a' <munkaknak szérenczeseb>
mivéleset
A' Sargitto pokolbeli Plutot és az ördogh Isten aszszonyoknak léanyt

Eumenidésqué satae; tum partu Terra nefando
Coeumque Iapetumqué créat saevumque Typhoéa
et coniuratos caelum rescindére fratrés.
Tér sunt conati imponere Pélio Ossam
scilicet atque Ossae frondosum involvere Olympum:
ter Pater exstructos disiécit fulminé montés.
Septima post décimam félix et ponere vitem
et prensos domitare boves et licia télae
addére; nona fugaé melior, contraria furtis.
Multa adeo gelida melius se nocte dedére,
aut cum sole novo terras inrorat Eous.
Nocte leves melius stipulae, nocte arida prata
tondentur: noctes lentus non deficit humor.
Et quidam séros hibemi ad luminis ignés
pervigilat, ferroque faces inspicat acuto.
Interea longum cantu solata laborem
arguto coniunx percurrít péctiné telas,
aut dulcis musti Vulcano decoquit humorem,
et foliis undam trepidi déspumat aheni.
At rubicunda Ceres medio succiditur aestu,
et medio tostas aestu terit area fruges.
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Pluto ordogh Es a' pokolbeli furiakóó ekkor téremptettek,m ekkor “némzetté a'
föld amaz ö atkozott szülésevel -s-a'“ Coéust,° ]apétustP és a' kegyetlen Typhoéustﬂ és az égnek el bontasaraf egyben eskütt attyafiakat; Skik is Haromszor igyekéztekf hogi az Ossa-hegyet a' Pélius' Hégjre tennék, Es“ az Ossa
hegyerol Va' zöld agas Olympus hegyet felfordittaniý' Haromszor hanyta az
`^']stén is el“' menykövel az egi masra rakott hegyeket. ×[H]etedik napis szerencsés, de nem annyira, mint a' tizédik,× mind szölöt ültetni, -s-mind a' ki
fogott tulykokat megh szeleditteni, -s-mind pedigh a' mellyek Yfonalat a' tékérö fara tékérni.Y67 ZA' 9-dik nap jo utat fel venni, de lopni szerencsétlen?
“Sok dolgok ennekfelette hidegh etzaka hasznosabban vitéttéthetnek végben,a
Avagi midon az b[hajnal]csillagh a' [........ ..]kor a' földet harmatt[al.]b “Az el
aszótt szarú gabonak [ ............. ..] éjjel Vagattatnakc [.................. ..] [13r:] akkor
[s]ikérésŐ8 nedvessegh. Es nemelly daz éjjeli tüznek vilaganal virikkél,dŐ9 eEsf
éles vassaval (késivél) apro faklyacskakot szalkazf Azonkozben az gö felesége
danolasaval könnyitvén hószszas munkajatg vagy hméllyék me[..]töfeyés bordajaval7° vasznát vig[an] hajtya,h Avagi az édes Ímusnak nyérséseget ki fözi
a' tuznel,Í Es Ímidon az üst beli mustk lagy melegh, annak tajtekjat szölö levéllel
hannya él.Í De a' veres buza lszinténm a' hévsegh közepibén arattatik le,Í es “a'
szerüis a' megh aszszot gab[ona]kot szintén a' hévsegh közepibén nyomtattya

'Í <szülte> a' föld szentsegh törö szülés<s>el, -s-<mind> a'
O
Coeu<mot>, [A 11v lapon:] Oriast
P ]apetu<mot>
`
C1 Typhoe<at>,
C vesztesere
S
Haromszor igyekeztek <ezek>, [A 11V lapon latin jegyzetz] llludit illis
' Peli<o>
Í' <T. i. hogi>
V be borittanak a' zöldélö Olympust;
ˇ' <]upiter> Isten
X
17 <napok utan> szeréntsés leszen,
Y fonala<khoz> belsö fonalakat adni
Z A' 9 napot job ha eltavoztatod, a' lopoknak ellenséges;
3
Az igen hidegh étzak[a .... ..] vett [...... ..] jobbak lesznek
b
[Eo]us még[h harmato]zza reggel a' földet;
C Ejjel konnyebben nir[............. ..]nék a' [........ ..]
CÍ vigyaz az <ésti> éjjeli tüznek <vérkotek> vilaganal.
C [Beszúrás]
C Es <hegyéz faklyat> Es
3 Aszszony ember vigasztalva magat eneklesivel
h
mellyek <fonalat> me[..]töfeyés bordajaval <altal öltögetven> vasznat <szö>,
i
<bornak seprojet megh> fözi a' tuznel; [A 12V lapon latin margójégyzét a hosszú és rövid
szótagok jélölésével is ellátott I,295. sor mellétt:] adundat [!] ultima syllaba [Uo. jegyzet a
_ ,,Vulcano" szóhoz:] az kovacz isten
li <az lagy> melégh üstnék habjat el veszi levelékkel
<vız>
<le arattatik közép nappal>,
B..
<megh> szinten
D
<ugyan> nappal megh tsépel<tetik> a' szürön az jol megh aszalt buzakot.

Nudus ara, seré nudus: hiems ignava colono.
Frigoribus parto agricolae plérumque fruuntur,
mutuaqué inter sé laeti convivia curant.
Invitat genialis hiems curasque resolvit,
céu préssae cum iam portum tetigéré carinaé,
puppibus et laeti nautaé imposuére coronas.
Sed tamen et quérnas glandes tum stringéré tempus
et lauri bacas oléamqué cruentaqué myrta;
tum gruibus pédicas et retia ponere cérvis
auritosqué séqui lepores, tum figére dammas,
stuppéa torquentém Balearis verbéra fundae,
cum nix alta iacet, glaciem cum flumina trudunt.
Quid tempestates Autumni et sidera dicam,
atque, ubi iam breviorque dies et mollior aéstas,
quae vigilanda viris? vel cum ruit imbriférum ver,
spicea iam campis cum méssis inhorruit, et cum
frumenta in viridi stipula lactentia turgent?
Saepe ego, cum flavis messorém inducéret arvis
agricola et fragili iam stringerét hordea culıno,
omnia ventorum concurreré proélia vidi,
quae gravidam late segetem ab radicibus imis
sublimém expulsam éruerent; ita turbine nigro
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megh.” Tsák égi ingbén” Üszancs (egy ingbén vess);° a' Phidégh megh restitti a'
munkas é[mbert;]P qaz szántó emberek az gyujtött keresménynyel többiré telbén
szoktak elnifl Es 'vigadozvan készitnek költsönözo lakodalrnakotf A' véndégéskédö tél hozzas édesget 'és a" szórgalmatossagokot “elmekböl ki üti;“ Vszinten
Akképpén, mint midönv a' megh térheltétét hajok a' partra erkezténék,W Es az
örvéndozö hajosok kórónakot tesznek fel a' hajok farara. De mind az altal Xa'
czere makkokotis akkor ideje szedni,× SötY a' borostyan fanak Zapro gyumolczé[it,]Z aza olajjatb és a' Myrtus fanak verés gyümölcsét; akkor kel kéléptsékét
hanni a' darvaknak, és a' szarvasoknak halot vetni, és a' fulés nyulakot kérgetni; “Akkor kel a' Balearis szigeti parittyanak szörbol72 csinalt kötéléit feje
felett tékérgétönék altal szégézni az özékétf Midön nagi hó vagyon, és midon
a' fólyód vizek tolynak73 a"* nagi zajokat.74
Mit szollyak az öszi' üdokrol és a' czillagokrol?3 hEs azokrol, a' mellyékre
mind mikor mar rövideb az [nap] és mind az hévsegh szénvedhétöbb, szór[galmatosan] vigyazniok kel a' férfiaknak?h avagi [midön megh e]rkezik az éssös
[tavasz,] vagj mikor immar a' [kalaszos vetés] réngdegél a' mézokön,
[ .................. ..] [14r:] [sz]arokban lévén a' [....] gabona vetések [............. ._ h]ogi
mindenfélöl a' szelek zugassal egyben ütközténékf [m]idön a' Munkasl ember
az aratot be allitna a' sár[g]a mezökben, és midön az arpat romlandó szara[r]ul
le arattat:na;Í< A' mellyek szerte szellyel Í[leg]h elsö gyükérékböl ki szaggatvan
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vétkezvé szants véss.:
tel hivalkodasara szolgal a' szantó embernek;
<Es> mindenkor az emberek <élnek> telbén <a' nyarban> gyujtött keresménynyel;
[1.:] <egymas között> viga<k leven> készitnek költsön <valo> lakodalmo<zast>; [2.:] viga<k
leven> <egymas között> készitnek [...]
<el>
<a' g> és <mindén>
ki üti élmékböl;
Akképpén szintén mindön [I Ebból javítottuk] <immar>
érkeznek
akkor <rékeszti el az üdö> a' czere makkokotis
<Es>
<somait, az>
[Beszúrás]
olaj <fakot>
Akkor kel <az özékét> altal szégézni a' feje felett megh csavargattatott csüpoböl csinalt paritytyaval a' Balearis szigétvén [I] az özéket.
[Beszúrás]
[Beszúrás]
[A 12v laponz] éösz
[A 12V laponz] czillagzatok
[1.:] Es a' holott m[ar] rövideb az [nap] és <mélégéb> a' <nyar>; <A' mé[llyék]ré> szór[galmatosan] vigyazniok <kel> a' férfiaknak? [2.:] [...] <A' mé[llyék]ré> <kel> szór[galmatosan] vigyazniok a' férfiaknak?
ütköztek
paraszt
aratna;
_
ki szaggat<[t]at>tak a' termett vetemenyt és <gyükeréstol fel féle> [h]ajtottak

ferret hiems culmumque levem stipulasque Volantes
Saepe etiam immensum caelo venit agmen aquarum,
et foedam glomerant tempestatem imbribus atris
collectae ex alto nubes: ruit arduus aether
et pluvia ingenti sata laeta boumque labores
diluít; implentur fossae, et cava flumina crescunt
cum sonitu, fervetque fretis spirantibus aequor.
Ipse Pater, media nimborum in nocte, corusca
fulmina molítur dextra, quo maxima motu
terra tremit, fugere ferae et mortalia corda
per gentes humilís stravit pavor; ille flagranti
aut Atho aut Rhodopen aut alta Ceraunia telo
deíícít; ingeminant Austri et densissimus imber;
nunc nemora ingenti vento, nunc Litora plangunt
Hoc metuens, caelí menses et sidera serva,
frigida Saturni sese quo stella receptet,
quos ignis caelo Cyllenius erret in Orbes.
In primis venerare deos, atque annua magnae
sacra refer Cererí, laetis operatus in herbis,
extremae sub casum hiemis, iam Vere sereno.
Tune agní pingues et tunc mollissima Vina,
tunc somni dulces densaeque in montibus umbrae
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az egh fele hajtottakm a' termett vetemenytf “(Es) igy (lattam, hogy) a' fekete
forgo szelben a' haboru az konnyü gabona szarat es annak° lappago75 leveleit
hurtsolta.“ PGya[k]orta a vizeknek veghetetlen sokasagais szal ala az egbol,
[e]s az magossagbol egyben gyül[t felllegek az rusnya zurzavart megh elegíttik
fekete zaporokkal;P “la magas fellegh le szakad rettenetes essövel s az örvendetes veteseket, es a' marhaknak egyeb munkajt el mossaﬂ megh telnek az
ar[k]ok es nagj zúgassal aradnak' a' melly fólyó vizek; Es [a]' tenger Sbelsö
reszsze fel haborodik fuvattatvan az ö szines Maga az Isten' [j]ob kezevel
“villogó meny köveket keszittu a' felhöknek [s]etetsege közepiben ülven;
Vmellynek dorgese miav a' nagi föld rengh,“' -s-futkosnak× a' vadak, es a' megh
szóntyo[l]odast szerzö retteges76 Yminden nemzetsegek között el olvasztya a'
halando szíveket;Y Zö penigh langozo nyilaval vagj az Athost, vagj a' Rhodopet,
vagj [a'] magos Ceraunia hegyet rontya megh;Z sokasodnaka a' Deli szelek es
a' szürüsegesb77 zapor; Neha a' berkek ropognak° a nagy szel[t]o1, -s-neha a'
partok. Ezektöl felven dvigyaz ra [a]z holnapokra es az egnek jegyeire,d A'
Sa[t]urnusnak fagyose tsillaga hová rej [tezhetik,]f es az egnek mellyk kerül[etei
........ .. a'] gtüzes csillagh: Merc[urius.]g78 Ezeket megh
s a'
nagj [Ceresnek]
l
[
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m hajtottak <egymast>
“ [1.:] ugy hogy hordozza a' szelvesz könnyü szal[m]at es a' fen repülö kalaszít fekete haboruval
[2.:] ugy hogy hordozna a' szelvesz könnyü szal[m]at es a' fen repülö kalaszit <fekete forgo
szelben>
O
az <lap> annak
P Ga[k]orta [I Ebből javítottuk] a' <felhoknek szüruseges zurzavarais jöt> az egbol [e]s az egyben
gyulo felhök hombölygetnek eszak felöl [oltsmany szel veszet; <a' fekete zaporokban:>
q <nagi> fellegh szakad le; Es el mossa az essö <a' nagi> örvendetes veteseket; es a' marhaknak
munkaj<okat>:
r
nönek
s

t
u
v
w

<forr megh> haborodik a' szelek fúvan;
[A 13v lapon jegyzet az 1,328. „lpse Pater” kifejezéséhezzl Iupiter
hany ala villogó meny köveket
melly iszszonyusaga<tol>

reszket <ingassal>,

X -s-futnak
Y <megh alazza> minden nemzetsegek<nek> halando sziveket;
Z Ö <lerontya (elham1ya)> langozo <(tuzes langolo)> nylaval <mind> az Atho<n>t, <-s-mind> a'
Rhodope<n>t <-s-mind> [a'] magos Ceraunia hegyet;
<Sok felöl funak>
szürü
I
Q-nO"nı

csattognak
tarts megh [a]z holnapok<nak csillagait egeit,> es a' czillagokot.

e hidegh
f rej[tezhetik] <a' tsilla[g]ok között>
3 tüzes Cyllenius. [Jegyzet a 13V lapon:] kiczin jaro czillag

Cuncta tibi Cererem pubes agrestis adoret,
cui tu lacte favos et miti dilue Baccho,
terque novas circum felix eat hostia fruges,
omnís quam chorus et socíi comitentur ovantes
et Cererem clamore vocent in tecta; neque ante
falcem maturis quisquam supponet aristis,
quam Cererí, torta redimitus tempora quercu,
det motus incompositos et carmina dicat.
Atque haec ut certis possemus discere signis,
aestusque pluviasque et agentes frígora ventos,
ipse Pater statuit, quid menstrua Luna moneret,
quo signo caderent Austri, quid saepe videntes
agricolae propius stabulis armenta tenerent.
Continuo ventis surgentibus aut freta ponti
incipiunt agitata tumescere et aridus altis
montibus audírí fragor, aut resonantia longe
litora misceri et nemorum increbrescere murmur.
Iam sibi tum curvis male temperat unda carinis,
cum medio celeres revolant ex aequore mergi
clamoremque ferunt ad litora, cumque marinae
in sicco ludunt fulicae, notasque paludes
deserit atque altam supra volat ardea nubem.
Saepe etiam stellas vento impendente videbis
praecipítes caelo labi, noctisque per umbras
flammarum longos a tergo albescere tractus;
saepe levem paleam et frondes volitare caducas,
aut summa nantes in aqua colludere plumas.
At Boreae de parte trucis cum fulminat, et cum
Eurique Zephyríque tonat domus, Omnia plenis
rura natant fossís, atque omnís navita ponto
humida Vela legit. Numquam imprudentibus imber
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gabonaknak istenaszszonyat [.................. ..] kinek csinaly te tejjelh es gyenge
borral megh elegyttetet mezes ita[lt] is, Es haromszor kerüllye megh a' te
aldozatod az uj veteseket, [........ ..] enekes tabor [........ .. kia]ltasok[kal] hijja'
[.................. ..] Neis m[ere]szelly[e .................. ..] sarlot [............................ ..] font
[............................ ..] rendkívül valo tanc[.................. ..] ezeket megh tanolhassuk
bizonyos [........ .. hev]segetÍ -s-essöt es a' hide[g]k fúvó [szeleket,] Maga [...... ..]
el rendelte, hogj' mint jelen[ten]<enek> az [...... ..] -s-mitsoda mcsillagzat hozna
a' Deli szeleket;m “mi volna az, a' mit gyakor[ta] latvan a' Munkas emberek a'
marhajokot az istallokhoz közel terengetnekf' °Mihelt szel akar tamadni, legh
ottan avagj a tenger vizej kezdenek izgattatvan felemelkedni,° es Pa' magos
hegyekenis szaráz reczeges kezdetik hallatni,P avagj a' meszszünnen viszszahangozóq partok kezdenek megh zendülnif es Sa' berkeknek murrogasa megh
nevelkednis Immar akkor ta' viz roszszúl akar banni a gorbe hajokkalf midön
a' gyórs buárok79 ki repdösoknek [!] a' tenger kozepibol es kialtast tesznek a'
parton, Es mikor a' tengeri szartsák jatzodnak a' szaraz fövenyben, Es mikor
a' Gem el hadgya “az Ö" szókótt tavatv az magos felhoben fel repülven. Gyakorta megh latod Wszel akarvan lenni, hogi a' tsillagok az egbol hirtelenseggel
leesnek,W *[e]s hogy etzaka setetin a' langoknak hoszsz[u] nyulasix [........ ..]
[16r:] es Ydarab agacskakatl' lats fen levegni,Z Avagj aa viz szinen jaro pelyhek
allanak? De midon ba' kegyetlen eszak felöl menykö esik,b Es mikorc dörögh
mind az Eurusnak -s-mind a Zephirusnak haza: minden mezök dmegh töltik
az ö arkokotfl Es minden hajos ea' tengeren egybe szedi az Ö vizes vitorlaitf*

*Í <iia1> tejjel
Í
1
k
1
m
"
°

ker[je]
[A 14V lapon:] heseg
hide[g]<eket>
[Beszúrás]
[1.:] jegyek alatt tamadnanak a' [De]li szelek, [2.:] jel hozna a' Deli szeleket,
Mellyet gyakorta eszekben veven a' parasztok: tudnak csordajokat az akólhoz koszeleb hajtani:
[1 .:] Mindgyarast a' szelek funi kezdven a' megh haborittatot tengemek partyai kezdenek megh
nöni: [2.:] Legh ottan a' szelek [...]
P <iszszonyú> szaráz csattogas kezdetik hallatni a' magos hegyekenis
q zengö
' haborodni,
S megh <kettosodni> a' berkeknek <zugasa>.
Í [1 .:] nem kedvez a' hab a horgas hajofenekeknek, [2.:] roszszúl akar banni a' viz a gorbe hajokkal,
“. [Beszúrás]
V tavait
W a' tsillagokat [nyak]raföre le esni az egböl a' szelektol megh [........ ..]
X [e]s a <setet> etzaka langh[...............]
Y csonka darab agakot
Z [A lap első sora fölé és a margóra írtjavításokat nagyrészt levágták; a kivehető töredékek szerint
ezt a függő tagmondatot is, mint a következőt, főnévi igeneves szerkesztésűből tbsz. 3. személyű
cselekvővé alakították átz] hogj [........ ..]nek
a [1.:] lebegni a viz színen <uszó> pelyhek<et>; [2.:] a viz színen jaro pelyhek <megh> allanak
b menykö esik a' hidegh eszak<i szel> felöl,
C [Korrektúrajellel a margóra vetett olvashatatlan szavak]
d usznak tele leven az arkok:
e <tereget> a' tengeren fel von nedves vitorl<yakot>,

obfuit: aut illum surgentem vallibus imis
aeriae fugere grues, aut bucula caelum
suspiciens patulis captavit naribus auras,
aut arguta lacus circumvolitavit hirundo,
et veterem in limo ranae cecinere querelam.
Saepius et tectis penetralibus extulit Ova
angustum formica terens iter, et bibit ingens
arcus, et e pastu decedens agmine magno
corvorum increpuit densis exercitus alis.
Iam variae pelagi volucres et quae Asia circum
dulcibus in stagnis rimantur prata Caystri;
certatim largos humeris infundere rores,
nunc caput obiectare fretis, nunc currere in undas
et studio in cassum videas gestire lavandi;
tum cornix plena pluviam vocat improba voce
et sola in sicca secum spatíatur harena.
Ne nocturna quidem carpentes pensa puellae
nescivere hiemem, testa cum ardente viderent
scintillare oleum et putres concrescere fungos.
Nec minus ex imbri soles et aperta serena
prospicere et certis poteris cognoscere signis.
Nam neque tum stellis acies obtunsa videtur,
nec fratris radiis obnoxia surgere Luna,
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Soha az essö nem fartot maga megh jelentése elött;f (Mert)g Avagy “elötte a'
magossan repulö darvak el futnakh a' ködokkel eggyut a' melly' volgyekbol
fel kelven, avagj (akkor)Í az üszö az kegh felek nezven, 'vaskos orraval szija a'
szellököt be,1 Avagy a' fitserghelöm fetske na' tok körül repdes,“ Es a' bekak
°a' sarban azö regi regjeketsû eneklik.° Gyakorta a' Phangyais azö szoros? utatskajan qki s-bejarvan az ö mely lyukaibol ki hordgya monyaitflgl es a' nagi
szivarvany vizet szíj; es a' 'holloknak [se]rege [na] gi sokasaggal az etelrol el
menven czattogatnak' szürü szarnyokkal. “Neha megh latod, hogy sok külömb
külömbgz fele tengerj madarak, es azokis, a' mellyek a' Caystrus edes tavaiban
az Asiai reteket barkaszszak,83 vetekedves hogj lotsollyak valokra a't böv “viz
czeppek[et]:“ “hol a' fejeket le utik a' vízben, -s-hol a' vízekben befutnak,V Es
Wörvendezn[ek] a' haszontalan feredesnek szorga]matossagaban,:W akkor a'
szüntelen korrogó varju84 Xtellyes tórokkal hijjax az essöt, Es tzák egyedul
Ysetaldogal [ma] gabany a' szaraz fövenyen. “Söt megh tsakz az et[zakai .... ..]t
le fonni akaro leanyok is “megh tudgyaka [ .......... .. a'] mets égven lattyák szikrazni az o[lajat es ......]tokot egiben nönib “Nem kevesbe ism[.................. ..] es
a' tiszta eget az [....] udobol es bizonyos je[lekbol ............. ..]*Í Mert a[kkor] nem
tettzik
[
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E <jött> ugi hogj elsobben jelekkel megh nem intette volna az embereket:
g [Beszúrás]
'Í az egh fele repulnek a' darvak

Í Msi

ll [Beszúrás]
egre
1 be fogja vaskos orraval a' szellököt
m <ravasz>
n
körül repdes<i> a' to<t>,
0
regelik a' sarban regi regeleseket. [A 15V laponz] zengedeznek
P hangya soros [! Ebből javítottuk]
q szürgolödven belsö rejetek [I] hazabol ki hozza költesit:
Í [1.:] czórda a' legeltetö helyröl el tavozvan a holloknak sokasaga egyben czattognak [2.:] czórda
a' nagi legeltetö helyröl el tavozvan a holloknak sokasagj egyben czattogatnak
s
<]mmar tekénts> megh <a'> tenger<t, ottis> külömb külöb [I Ebből javítottuk] fele <szarnyas
allatit>; es a' mellyek az Asiai retek <körül> etelt keresnek <es az> edes Caystrus tavaiban;
seregenkent <latod>
t
[Beszúrás]
“ vizeket:
V <Neha latod hogi> fejek le ut<ni> a' tengerben -s-neha ismeg me[...]ni a' vizen.
W
[1.:] <vigyaz> rea hejjaban örül<ni> a' nagi mosodasban; [2.:] <vigyaz> rea hejjaban hogj örül a'
nagi ınosodasban;
X
kialtya tel<i> tórokkal
Y [ma]gaban setal
Z <Megh>
a
eszekben veszik
b
tekeredni
° Mind a' tiszta [............. ..]get megh [....]l<ed es megh is [...............]

tenuia nec lanae per caelum vellera ferri;
non tepidum ad solem pennas in litore pandunt
dilectae Thetidi halcyones, non ore solutos
immundi meminere sues iactare maniplos.
At nebulae magis ima petunt campoque recumbunt,
solis et occasum servans de culmine summo
nequiquam seros exercet noctua cantus.
Apparet liquido sublimis in aere Nisus,
et pro purpureo poenas dat Scylla capillo:
quacumque illa levem fugiens secat aethera pennıs,
ecce inimicus, atrox, magno stridore per auras
insequitur Nisus; qua se fert Nisus ad auras,
illa levem fugiens raptim secat aethera pennis.
Tum liquidas corvi presso ter gutture voces
aut quater ingeminant, et saepe cubilibus altis
nescio qua praeter solitum dulcedine laeti
inter se foliis strepitant: iuvat imbribus actis
progeniem parvam dulcesque revisere nidos.
Haud, equidem credo, quia sit divinitus illis
ingenium, aut rerum fato prudentia maior,
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[17r:] fürtyei nem lattatnak da' levegö egend czavarogni; Sem a' Thetise 'tengeri
aszszonyf kedves Halcyoni385 nem terjesztik kih Ía' tenger partyan szarnyakot
a' melegh napon;1 sem az ótsmany disznok nem emlekeznek megh, hogi órrókkal fel hannak a' megh oldott k[év]éket; Ía' ködökis penighl inkab sietnek
alacson helyekre es kel terjednek [a]z mezon;k Es la' magas helyrol (epület
tetejerol) a napnak le menetelit vartaz[o] bagoly azö etzakai húhollasit semmintigh sem gyakorollya' mMegh jelenti magat a' magossan repülö kar[valy]
a' high levegöben,m Es az Scylla” megh° büntettetik [....] az Attyap bársóny
szinü hajaertzq fMert valamely fele Ö szaladva szarnyaival hasittya a' vekony
egetf Ime “Nisus, azö kegyet[len]S ellensege üldözi nagi *zugassal az levego
egen repülven,' “A' mely féle a Nisus az egen fordul,“ “elötte futvan nagy
sebességgel hasittya szarnyaival a' gyenge levegö egetf' Ennekfelettew Akkor
a' Hollok xbeszóritvan torkokot hangozó szavokat haromszor negyszer megh
ketöztetik;× YEs gyakorta azö magos feszkekben, nem tom, micsoda szokatlan
edesseggel vigadozvan magok közöt levelekkel suhognaký' illik Zaz essök el
mulvan megh latogatni azö kitsiny fiokotz es kedves feszkeket; “nem hiszem
Bizony,a hogi “az Isten nekik ehnet adot volna,“ avagj “hogi szükseges keppen
nagyob okossagok v[olna] a' dolgokban, mint az embereknekf “Hanem ha
d
e
f
3
'Í
Í

az egen
Theti<dideseknek>
[Beszúrás]
[A 16V lapon:) hoyszak
[Beszúrás]
szarnyakot a' melegh napon a' parton,

1 <Es> a' ködök
k [a]z mezon el terjednek;
1 <az> napnak le menetelit <megh varvan a'> bagoly <hejjaban> rijja kesön valo huholasit a' <haz
tetejeröl>:
H1
fenlik a' fen jaro <karvaly> a' high áérben.
“ [A 16V lapon latin jegyzetek e szóhoz:] galerita [A margőnz] [fi]lia Nisi [a]mavit [hos]tem
Mi[no]em
O
[Beszúrás]
P Attya<nak> a
q hajanak el vagasaert;
Í minden fele el fútvan a' könnyü áérben repül az attya elott)
S

a' kegyetlen <Nisus>

I

<szarnyanak> zuhógásaval

U
V

<vala>mely féle <fogja magat> Nisus az repulesben

onnét <gyorson el szaladvan repül a' könnyü áérben.>
W
[Beszúrás]
X
haromszor negyszer megh ketöztetik <be fogot torokkal> hangozó szavokat;
Y Es gyakorta nem tudom mitsoda szokatlan gyönyörüseggel örvendezven egymas között zergetnek a' nagi magos faknak leveleivel
Z
megh latogatni az essök el mulvan kitsiny fiokot
a
Bizony<ara> nem<is> hiszem
b
Isteni elmejek volna nekiek,
c
<a' dolgoknak> tudasa melly nagyob az Istenni el rendeleseknel; [A 16V lapon latin jegyzet az
I,416. sorhozz] sed tamen abjecta movent [......] si erunt grata
d
Midön pedigh az üdö es az egnek fellegi megh valtoztattyak (utokat) jarasokat [A 16V lap latin
margójegyzetéből csak töredékek olvashatókz] [praelsagia [...] serenita_[tem] et tempestatem
[....................]

verum, ubi tempestas et caeli mobilis humor
mutavere vias, et Iuppiter uvidus Austris
denset, erant quae rara modo, et quae densa, relaxat
vertuntur species animorum, et pectora motus
nunc alios, alios, dum nubila ventus agebat,
concipiunt: hinc ille avium concentus in agris
et laetae pecudes et ovantes gutture corvi.
Si vero solem ad rapidum lunasque sequentes
ordine respicies, nimquam te crastina fallet
hora, neque insidiis noctis capiere serenae.
Luna revertentes cum primum colligit ignes,
si nigrum obscuro comprenderit aera cornu,
maximus agricolis pelagoque parabitur imber,
at si virgineum suffuderit ore ruborem,
ventus erit: vento semper rubet aurea Phoebe.
Sin ortu in quarto (namque is certissimus auctor)
pura, neque obtunsis per caelum cornibus ibit,
totus et ille dies, et qui nascentur ab illo
exactum ad mensem, pluvia ventisque carebunt,
votaque servati solvent in litore nautae
Glauco et Panopeae et Inoo Melicertae.
Sol quoque et exoriens, et cum se condet in undas,
signa dabit: solem certissima signa sequentur,
et quae mane refert, et quae surgentibus astris.
Ille ubi nascentem maculis variaverit ortum
conditus in nubem, medioque refugerit orbe,
suspecti tibi sint imbres, namque urget ab alto
arboribusque satisque Notus pecorique sinister.
Aut ubi sub lucem densa inter nubila sese
diversi rumpent radii, aut ubi pallida surget
Tithoni croceum linquens Aurora cubile,
heu! male tum mites defendet pampinus uvas,
tam multa in tectis crepitans salit horrida grando.
Hoc etiam, emenso cum iam decedit Olympo,
profuerit meminisse magis, nam saepe videmus
ipsius in vultu varios errare colores:
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mikor az üdö es a' levego egnek valtozando nedvessege akarattyokot megh
valtoztattyak,“ °Es a' nedvessegh ado ]sten86 azokot, a' mellyek most ritkak
valanak, deli szel[ekkel] megh [szüritti,] a' mellyek szürük, megh ritkittyaf
'El valtoznak azoknak lelkeknek allapoti es [........ .. ami] kor a' szel [.....] külomb
külöb fele mozdul [ ........ ..]f Innen vagyon a' madaraknak
[
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[18r:] Ha pedighg a' sebes napot es a' követkozendö hóldnakh jarasit rendel
okoson megh nezeled, soha teged megh nem czál a' hóhﬁapi üdo, nem is
csalattatol megh a' tiszta ettzaka be fellegzet setetseggel. Midon elsöbben a'
hold viszsza kezdi szedni az ö vilagat, Ha ho[ma]lyos áért foglal homalyos
szarvai kozze, Nagi essö (kesz[ül)] proballya a' szantó embereket es a' tengeren
jarokot; Ha pediglen 'az ö szineröl szemermetes veresseget önt ki,Í szel leszen,
a' aranyszinnül hóld mindenkor veresellik a'k szellel; Ha pedigh ujsaganak
negyedik napjan (mivel a' legh bizonyosab jel) tiszta, -s-nem is megyen az igen
suta szarvakkal, Mind ez a' egesz nap, -s-mind a' követközendok egi egesz
holnapigh essök es szelek nélkül lesznek. Az bekesegben megh tartatott tengeren jarok a parton fogadasokat a' Glaucus 'tengeri kek isten,l Panopeam es
Jnnousi Melicertan tengeri Istenneknek megh adgyak. Az napis mind az ö fel
jövetelivel, -s mind le menetelivel jeleket ad; a' napot bizonyos jelek követik,
mind a' mellyeket a' reggeli idö hoz, -s-mind az estvej. Ez° midon Pujjonnan
fel jöven a' fellegvetkek mia megh tarkasodik87 (es) rejtven maga[t] ki mulni
lattatik az ö kerületinek közepibol,P Essötöl fely; Mert a' deli szel ónnán felyül
tamad (rohan ala), a' mely mind az elö faknak, -s-mind a' barmoknak, -s-mind
a' vetemenyeknek artalamas [!]. Avagj midön a' külömb kü. fele nap sugari
“vilagossagal le ereszkednek (ki ütnek) a' surü felhok közottfl Avagi midön a'
safranygs szinü hajnal' fel jö ot hagyvan a' Tithonusnaks safrany szinü agyas
hazat, NB akkor [a' szölö levele nem] oltalmazza megh a' gyenge gerezde[ket
........ .. <sz]örnyü> nagi jegh essö 'czattogvan szögdosi[k]* [...............]rról megh
majd hasznalato[sabb ........ ..] midön az egesz Egen valo jarasat [ ............. ..] gyakorta latunk <valtozni> [ ........... .. sz]ineket azö abrazattyan; ha egh[.....]
E es a' ned[v]es áe[r] ınegh szürüdik szelekkel; a' mellyek mos[t ritkasok val]anak, es a' mellyek
ritkasok, megh [ ............. ..]yabbakka lesznek.
f
Es mikor szelek [.................. ..]ak neha külo[mb] külömb fele for[....................... ..]
g pedigh <okosón tek vigyasz>

*Í hõ1a<õf>

Í magaban fogh piros veresseget
1 <.....>

R [Beszúrás]
1
m
“
°
P
q
'

s
t

[Beszúrás]
Panopea<s>
Melicerta<s>
<amaz>
fel jövetelit megh valtoztatlya a' homaly (rejtözö setetsegekkel es viszsza verettetik e földrol;
a' surü felhok közott le ereszkednek (ki ütnek) vilagossagal
[A 17V lapon jegyzet az I,447. „Aurora” szaváhozz] haynal. Synecd[....]

<MemnOn attyanak>
patogva ug[ral]

caeruleus pluviam denuntiat, igneus Euros;
sin maculae incipient rutilo immiscerier igni,
Omnia tum pariter vento nimbisque videbis
fervere: non illa quisquam me nocte per altum
ire, neque a terra moneat convellere funem.
At si, cum referetque diem condetque relatum,
lucidus orbis erit, frustra terrebere nimbis
et claro silvas cernes Aquilone moveri.
Denique quid Vesper serus vehat, unde serenas
ventus agat nubes, quid cogitet humidus Auster,
sol tibi signa dabit. Solem quis dicere falsum
audeat? Ille etiam caecos instare tumultus
saepe monet, fraudemque et operta tumescere bella;
ille etiam exstincto miseratus Caesare Romarn,
cum caput obscura nitidum ferrugine texit,
impiaque aeternam timuerunt saecula noctem.
Tempore quamquam illo tellus quoque et aequora ponti
obscenaeque canes importunaeque volucres
signa dabant. Quotiens Cyclopum effervere in agros
vidimus undantem ruptis fornacibus Aetnam,
flammarumque globos liquefactaque volvere saxa!
Armoriun sonitum toto Germania caelo
audiit; insolitis tremuerunt motibus Alpes.
Vox quoque per lucos vulgo exaudita silentes
ingens, et simulacra modis pallentia miris
visa sub obscurum noctis, pecudesque locutae,
infandum! Sistunt amnes terraeque dehiscunt,
et maestum illacrimat templis ebur aeraque sudant.
Proluit insano contorquens vertice silvas
fluviorum rex Eridanus, camposque per omnes
cum stabulis armenta tulit. Nec tempore eodem
tristibus aut extis fibrae apparere minaces,
aut puteis manare cruor cessavit, et altae
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[19r:] [mindene]ket egyben zavarodni“ szellel es zaporral; azon az ettzakan
ennekem senki ne jovallya, hogj a' m[ely] tengeren j[ar]jak, se hogj a' foldröl
a' hajo köteleket [el] oldgya[m.] De ha, midon a' nap “fenyes talnirjaV89 feljön
es el megyen, -s-tiszta lesz[en] az egh, hejjaban ijesztetelw zapor essövel, Es
megh [latod] xaz erdöt a' tisztasagot szerzö eszaki szellel megh lengedeztetni*
Vegezetre mit hajtson a' Ykesö estue,Y avagi a' szel hónnan hajtson tiszta felhökot, mit forgasson a' nedves Zdelszaki szel,Z A' nap neked jeleket ad; ki
mereszlene a' napot megh czalonak mondani? “Ö Gyakorta megis mutattyaa
el közelgetni az eszeveszet zena bónat,9° mind az embereknek csalardsagokat,
-s-mind az allattomban valo hadakat fel indulni. Öb azis, a' ki megh szanta
Romat, Augustuscgl megh halvan, midön tündoklö“ fejet esetet rosda sZin[ne1]
fest[ette:]e ugi, hogy az Istentelen vilagh örökkevalo etzakatol felt.f Iollehet
abban az üdöbeng mind a' föld, -s-mind a' tengernek vizei, mind a' fajtalan
ebek, -s-mind pedigh a' kelletlen madarak h(Bagolyok) jeleket adnak va[la];h
menyszer lattuk, hogi tüzet kib[........ ..]Í a' szikrazo AEtna hegye kemenye [ ...... ..
a'] Ínagj szemü Oriasokl mezejere, '<Es hogy a' langoknak [.... .. es a' megh
o]lvasztatot köveket hömp ölygette;k [ ........ ..] fegivereknek ze[nge]set 'az egesz
egen' [.... ..]knek serege [... s]zók[atlan] fo[ld] ing[a]sok[ka]l r[esz]kett[ek .... ..]
az
emb[erek
........ ..]
hallatsz[ott
...................................... ..]
sokfele
[............................ .. b]eszelli el: A [............................ ..] szantó földeket
[
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[ ....................................................................................................................................... ..]
[k]özött valo
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borulni
[Beszúrás]
ijeszt <engem>
megh lengedeztetni az erdöt a' tiszta Eszaki szel<töl>;
setet estve
deli szel.
çakorta [I Ebből javítottuk] megis mutattyá ö
O <maga>
a' Czaszar
tündoklö <meltosagos>
[1.:] <megh homalyosittotta>: [2.:] fest[ette] homalyos ver szinü rosdaval: [A 18V laponz] rozda
fel<ne>:
üdöben (adnak vala jeleket)
[Beszúrás]
o[kad .... ..]
Cyclopsok
es hajtot val [a ........ .. la]ngokat es megh olvatt köveket:
<minden eggel>

per noctem resonare lupis ululantibus urbes.
Non alias caelo ceciderunt plura sereno
fulgura, nec diri totiens arsere cometae.
Ergo inter sese paribus concurrere telis
Romanas acies iterum videre Philippi,
nec fuit indignum superis bis sanguine nostro
Emathiam et latos Haemi pinguescere campos.
Scilicet et tempus veniet, cum finibus illis
agricola incurvo terram molitus aratro
exesa inveniet scabra robigine pila,
aut gravibus rastris galeas pulsabit inanes,
grandiaque effossis mirabitur Ossa sepulcris.
Di patrii lndigetes et Romule, Vestaque mater,
quae Tuscum Tiberim et Romana Palatia servas,
hunc saltem everso iuvenem succurrere saeclo
ne prohibete! Satis iam pridem sanguine nostro
Laomedonteae luimus periuria Troiae;
iam pridem nobis caeli te regia, Caesar,
invidet, atque hominum queritur curare triumphos,
quippe ubi fas Versum atque nefas: tot bella per orbem,
tam multae scelerum facies, non ullus aratro
dignus honos, squalent abductis arva colonis,
et curvae rigidum falces conﬂantur in ensem.
Hinc movet Euphrates, illinc Germania bellum;
vicinae, ruptis inter se legibus, urbes
arma ferunt, saevit toto Mars impius orbe:
ut, cum carceribus sese effudere quadrigae,
addunt in spatia, et frustra retinacula tendens
fertur equis auriga, neque audit currus habenas.
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[20r:] Farkasoknak órdittasok. Egyebkor soham az egh tiszta leven nem hullottak le annyi menykövek, se a[nnyiszor] nem [eg]tenek az “romlast hozo
üstokösök.“ “Azert a' Philippibeliekis lattak, [hogy a' Ro]mai hadak ö magok
között megh ütköztek hason[lo] nylakkal es fegyverekkel? Igj nem nehesztellettek am? az Istenek ketszer megh köveritteni a' mi verunkel a' Macedo tartomanyatgz es az AEmus kiralynak93 szelyes mezeiet? Tudni illik el[jön] megh
az az idöis, midön a' szanto ember megh [aka]rvan aszt a' födet hórgas ekevel
szantani, talal [a' da]rabos vas rosdatol megh emesztetet szeges dardakot,
[avagi] megh zerditti a' nehez boronakkalq94 az üres sisako[kat,] Es csúdallya
a' be asótt vermekbol ki fordult [sok cs]ontokat. Ti honnyos'95 “Istenek, es te
Romulus, es teis [Vesta] aszszonyf 'melly a' Tusciai Tyberis vizet [es a'] Roma
varosat9Ő oltalmazodf n[e] legyen nehezseg[tekr]e, hogj bár csak “ez az if[fiu]
legyen ez el for[dult] vilagnak segetsegere.“ [Im]mar [...... ..] elegge megh [fize]ttunk tulajdón ve[runkel ...... .. a'] Laom[edonnak] hüt szegeseert
[................................. ..] az egh [................................. ..] Augustus97
[ ....................................................................................................................................... ..]
el elegyede[tt]
[
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[20v:]
P. VERGILII MARONIS GEORGICON
Liber II.

Argumentum
Iam transit ad proximam rei rusticae partem, quae est de plantatione seu
insitione, quam Graeci cjıuroupyiocv vocant. Atque aliarum quidem arborum
fruticumque curam aut omnino praetermittit aut eatenus tantum attingit, quatenus aut vitibus pedamenta, aut vincula subministrare, aut ad similem aliquem rusticorum usum adhiberi possunt, fructiferarum autem arborum cultum, olearum praesertim et vitium exequitur, et quemadmodum ad finem
superioris libri in mortem Caesaris prodigiaque, quae necem eius antecesserunt, digreditur, ita et hic ad ruris amoenitatem vitaeque rusticanae laudem
paulo fusius expatiaturf'
m [Beszúrás]
Il
iszszonyú kegyetlenseget mutato Ustökös csi[llagok]
° <Tovabba ismetlen> a' Macedo videk beliek lattak [a' Ro]mai hadak<ot> egi mas között megh
ütköz<ni> hason[lo] nylakkal:
P [Beszúrás]
q bórónaval
F [1.:] emberböl lött [2.:] haza fiai
S Istenek <Attyak> es teis [Vesta] aszszony es Romulus
' <kik> a' Tusciai [...] varosat oltahnaz<zatok>,
“ eszt [........ ..]t ez veszendö vi[lagb]ol ki ne szolitsatok;
V
[Paulus Manutius eredeti argumentiuna: ,,Absoluta superiori libro prima operis huius parte, quae
est de cultura agri sativi, servato eodem ordine, quem in operis initio proposuit, transit ad proximam

LIBER II.
Hactenus arvorum cultus et sidera caeli.
Nunc te, Bacche, canam, nec non silvestria tecum
virgulta et prolem tarde crescentis olivae.
Huc, pater o Lenaee (tuis hic Omnia plena
muneribus, tibi pampineo gravídus autunmo
floret ager, spumat plenis vindemia labris),
huc, pater o Lenaee, veni nudataque musto
tinge novo mecum dereptis crura cothurnis.
Principio arboribus varia est natura creandis,
namque aliae, nullis hominum cogentibus, ipsae
sponte sua veniunt, camposque et flumina late
curva tenent, ut molle siler lentaeque genistae,
populus et glauca canentia fronde salicta.
Pars autem posito surgunt de semine, ut altae
castaneae, nemorumque Iovi quae maxima frondet
aesculus, atque habitae Graiis oracula quercus.
Pullulat ab radice aliis densissirna silva,
ut cerasis ulınisque; etiam Parnassia laurus
parva sub ingenti matrís se subiicit umbra.
Hos natura modos primum dedit, his genus omne
silvarum fruticumque viret nemorumque sacrorum
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[21r:]
P. VIRGILIUS MARONAK
A' GEORGICONROL VALO

II. KÖNYVENEK
Summaja

Immár altal megyen a' paraszti múnkanak masodik reszszere, a' mely
vagyon az ültetesrol es az óltasrol, mellyet a' Görögok cjımtoupyíocv-nak hinak.
Es nemelly elö faknak es czemeteknek gondgyokat pedigh avagi tellyesseggel
el hadgya, avagi tsak annyban emlitti, a' meniben avagi a' szölö veszszokhoz
karokat es kötö veszszokot szolgaltatni, avagj egyeb paraszti munkahoz, mikeppen tudnának; a' gyümolcs termö faknak pedigh miveleseket, kivalytkeppen az Olajfaknak es a' szöloknek, megh mondgya. Es miképpen az elso
[............. ..] a' Czászarnak halalat megh jelenti [..... ........ ..] vala, ugj ittis egj kevesse bövebben [.................. ..] gyönyörüseges voltok [ .................. ._ di]cseretivel.
Második könnyv
[
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Tsillagokrol [............................ ..] eggyütt [ ....................... .. a' kesön] növö olaj fanak [ .................................. ..] Lenaee [ ............................ _. a' te ajande]kid[dal]
[
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[22r:] [kanyar]gós folyó vizeket szerte szellyel elfogjak,W mint a' hogj a' rekettye fa,98 es a' szijas×99 igliczek (tövissek),1ÜÜ a' nyarfa, [e]s a' kek szinu zöld
agakkal fejerlö füzes; Nemely reszsze pedigh magvarol kel ki, mint a' magos
gesztenye fak, Es a berkekben Ylevö [nag]j magos tolylm fa, a' melly Iupiternek
zöldellik,Y es a' czere fa,1Ü2 a' kibol oraculum szallott a' Görögöknekf nemellyeknek gyükerekrol szürüseges uj nevesek cziraznak ki, mint a' czeresnye
es szilfaknak, A' kitsiny Parnassusia bórostyan fais baz ö annya fajanak nagj
arnyekabol fel veti magat;b “ezeket a' nev[eles]nek m[od]gyo[kot] atta [a' terme]szet,“ Ezekbold zöldellenek minden fele erdös, czömötes es szenteltetet
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rei rusticae partem, quae est de plantatione seu insitione, quam Graeci qıuroupyiıxv vocant. Atque
aliarum quidem arborum fruticumque curam aut omnino praetermittit aut eatenus tantum attingit,
quatenus aut vitibus pedamenta, aut vincula subministrare, aut ad similem aliquem rusticorum
usum adhiberi possunt, fructiferarum autem arborum cultum, olearum praesertim et vitium, quae
duae inter frugiferas procul dubio principatum obtinent, tot fere hoc libro diligentissime exequitur.
Finem vero huius libri, quemadmodwn et trium reliquorum, liberiori quidem, non tamen ab
argumento aliena digressiuncula concludit et quemadmodiun” etc.]
birjak;
<lanyha>
<legh nagyob> toly fa<k> a' melly<ek> Iupiternek zöldell<enek>;
Görö<k>öknek;
Parnass<iai>
<ki veti magat az Isten aszszonyoknak nagi arnyel<okbol>;
[1.:] <legh elöszször szereze> a' termeszet ezeket a' rend tartasokot: [2.:] <legh elöszször> ezeket
a' rend tartasokot <szereze> a' termeszet:
Ezek<ke>l

Sunt alii, quos ipse via sibi repperit usus:
hic plantas tenero abscindens de corpore matrum
deposuit sulcis, hic stirpes obruit arvo,
quadrifidasque sudes et acuto robore vallos.
Silvarumque aliae pressos propaginis arcus
exspectant et viva sua plantaria terra,
nil radicis egent aliae, summumque putator
haud dubitat terrae referens mandare cacumen.
Quin et caudicibus sectis (mirabile dictu)
truditur e sicco radix oleagina ligno,
et saepe alterius ramos impune videmus
vertere in alterius, mutatamque insita mala
ferre pirum et prunis lapidosa rubescere corna.
Quare agite, o, proprios generatim discite cultus,
agricolae, fructusque feros mollite colendo,
neu segnes iaceant terrae: iuvat Ismara Baccho
conserere atque olea magnum vestire Taburnum.
Tuque ades, inceptumque una decurre laborem,
o decus, o famae merito pars maxima nostrae,
Maecenas, pelagoque volans da Vela patenti.
Non ego cuncta meis amplecti versibus opto,
non, mihi si linguae centum sint, oraque centum,
ferrea Vox. Ades, et primi lege litoris oram;
l
in manibus terrae: non hic te carmine ficto
atque per ambages et longa exorsa tenebo.
Sponte sua quae se tollunt in luminis oras,
infecunda quidem, sed laeta et fortia surgunt,
quippe solo natura subest. Tamen haec quoque si quis
inserat aut scrobibus mandet mutata subactis,
exuerint silvestrem animum cultuque frequenti
in quascumque voles artes haud tarda sequentur.
Nec non et sterilis quae stirpibus exit ab imis,
hoc faciat, vacuos si sit digesta per agros:
nunc altae frondes et rami matrís opacant,
crescentique adimunt fetus uruntque ferentem.
Iam, quae seminibus iactis se sustulit arbos,
tarda venit, seris factura nepotibus umbram,
pomaque degenerant, sucos oblita priores,
et turpes avibus praedam fert uva racemos.
Scilicet omnibus est labor impendendus, et omnes
cogendae in sulcum ac multa mercede domandae.
Sed truncis oleae melius, propagine vites
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berkeknek nemejf' Vadnak mas fele modokis,' mellyeket maga a' vele való
banas1°3 [o]kossaggal talalt magának. Ez a' nagi fanak gyen[g]e reszszerolg le
metzven [........ ..]kat, le rakja [...] hantolni valo veremben;1°4 Ez [........ ..] htöves
fanakh [...... ..]t le assa a' földben; [............. ..] Esi ad a[...]k [..]le megh hasithatoÍ
k[arokat
.......................... ..]kokot;
Es
[............................... ..]
okaert
[.................................... ..] kel plantalk olto ag[......................................] ez ne1kü[l]
[ ....................................................................................................................................... ..]
[23r:]

[ ....................................................................................................................................... ..]
A' tenger[en]
[
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[e]l[öl ja]ró beszede[.................................... ..] tarto[........]' [....................... ..] huza[.... ..]dttattyak [.................................... ..] de bövse[ges .................... .:...]ban az
földben mmagaban benne vagyon azöm ereje. [................ .. Megh] is ha valaki
be oltya,“ [ava] gi elvaltoztato[tt ...... ..] megh [as]ott arkokban [..] ultetven, vad
ter[mesze]teket el vetik, Es° a' szor[ga]lmatos miveles alta[l n]em [ne]hezen
követnek tege[de]t, vala hova akarod igazgatni. Az meddüp elöfais, [m]ely az
“lö len valoq gyükerebol nö ki, eszt cselekszi, ha el [va]n rendeltetve szellyel
az Ures mezön; Neha a' magos [zö]ld agak es öregh fanak agai 'arnyekot
tartanakf [..] a' fel növönek el veszik gyümölcsét, es megh foj[tya]k a termöt.
Tovabba a' melly elöfa az el ül[tete]t magokbol nevekedet, lassan nö fel, es az
uta[no]k követközendokrıek keson kezd arnyekot tartani; [es] a' regi almak el
valtoztattyak elöbbi jó ízeket, [es] a' szölö tö hoz praedauls a' rut madaraknak
gerezdeket.1“5 [.... ..] kel mindeneket munkaval veghez vinni, Es [m]indeneket
rakni* kel barazdakban, es megh szele[di]tteni sok fele mivelessel. De jobban
szolgálnak az ó[laj]fak “tökejk es a' szölö tökek homlittasok,“1°Ő Esv a'
e <helyeji>
' rendekis
g agarol
h
<fanak>
i
_ [Beszúrás]

1 hasit<t>ato<tt>
k [Beszúrás]
' bantala[...... ..]
m <vagyon>
H
ülteti<js>,
0
<mind>
P <sovany>
q <legh also>
' tartanak amyekot:
S
praeda<t>
t
.
kapalnı
“ tökej<ben> es a' homlittas<ban> szölö tökek
V
[Beszúrás]

respondent, solido Paphiae de robore myrtus,
plantis et durae coryli nascuntur et ingens
fraxinus Herculeaeque arbos umbrosa coronae,
Chaoniique patris glandes; etiam ardua pahna
nascitur et casus abies visura marinos.
Inseritur vero et fetu nucis arbutus horrida,
et steriles platani malos gessere valentes,
castaneas fagus; ornusque incanuit albo
flore piri, glandemque sues fregere sub ulmis.
Nec modus inserere atque oculos imponere simplex
Nam qua se medio trudunt de cortice gemmae
et tenues rumpunt tunicas, angustus in ipso
fit nodo sinus: huc aliena ex arbore germen
includunt udoque docent inolescere libro.
Aut rursum enodes trunci resecantur, et alte
finditur in solidum cuneis via, deinde feraces
plantae iınmittuntur: nec longum tempus, et ingens
exsilit ad caelum ramis felicibus arbos,
mirata estque novas frondes et non sua poma.
Praeterea genus haud unum nec fortibus ulmis,
nec salici lotoque, neque Idaeis cyparissis;
nec pingues unam in faciem nascuntur olivae,
orchades et radii et amara Pausia baca,
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Pa[ph]usi “'Myrtus azö erös törsökerol [........ ..]“' plan- [24r:] taltatott
[ .................. ..] -s-a kemeny mogyoro fa,× Y-s-mind a' nagi körisfa,Y -s-mind a
Hercules Zkoronajanak arnyekos (fejer) nyarfaja,Z1°7 -s-mi[nd]a Iupiter Chaoniai bmak termö fajab makjaiwg nönek, Igi° nevekedik a' magos pahna fais,“ es
ea' szep jegenyee fais,109 a' mely a' tengeri haborukot megh fogja megh kostolni;
a' dio fa agat a' vad alma fabanlw kel oltani, es a' termeketlen platan fakis
hatahnas jo almakot hoztanak, a' Bikfak' gesztenyeketﬁ a [gyer]tyan faism
megh viragzott körtövely fejerh Viraggal, Es a' szil fak alatt a' disznok makkot
portzógattak.112 Nem csak egj modgyok vagyon az oltasoknak, se a' fa' szemeknek be' helyhezteteseknek. Mert a' melly lfele a'l bimbok ki jönek a' fa
haj aknak közepettek es ki tollyak gyenge hartyajokot, szórosk helyecske leszen
abban a' csómoban, 1-s-ide rekesztik be az' idegen fabol valom agat, “-s-igy
szoktatty[ak] a' vizenyos fa hejjabanm be forradni;“ avagj viszontagh °a' tökek,
a' me[llyeknek] agok nincsen, el vagattatnak,° es Pa' kemeny faban be oltó
ekecskevel melyen ut hasittatik,P annak utanna a' termö qolto agakfl bele bocsattatnak: -s-nemis sok idö múlva derekas elöfa nö fel az egh fele ekes termekeny aggaivalf es Scsudalkozik az ö leveles again, -s-mind az ö gyümölcsenf*
Tovabba nem minden elö faknak egi nemek vagyon: nem az erös szilfaknak,
sem a' füz faknak, sem az Affricaim Lotus' faknak, sem az Idaeaj“ Cyprusoknak; sem a' köver olaj fak nem nönek egi formara,V(u. m.) a' kerek, magos es
a' keserü gyümölcsü olaj fak;V “'(-s-hasonlokeppen) azw almaknak Es az *AlW
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erös]............................ ..]
fa<k>
[Beszúrás]
ko<szoruja> arnyekos fajanak,
<es a'>
<fajanak>
<Ultetesbol>
fa<kis>;
<fenyö>
Bikfak<ban>
gesztenye<t>. <Söt>
[Beszúrás]
be<le>
[Beszúrás]
kitsiny
Es a' hova tesznek
[Beszúrás]
<es> vizenyös mezgevel szoktattyak fel nöni,
<le nyesettetnek> a' csutakoknak czomoj;
melyen <megh> hasittatik oltó ekecskevel a' keıneny fa
olto<vanyok>
agga<l>
<mind nem> az [..] leveles again -s-mind nem az ö gyümölcsen csudalkozik:
<edes> [jegyzet a 23V laponz] indiai viragh
Idaea <hegi>
sem az Orchites nevü faknak gyükerek sem a' keseru Pausiaj apro gyümolcsöknek,
es
Alci[noi] erdoknek:

pomaque et Alcinoi silvae; nec surculus idem
Crustumiis Syriisque piris gravibusque volaemis.
Non eadem arboribus pendet vindemia nostris,
quam Methymnaeo carpit de palmite Lesbos.
Sunt Thasiae vites, sunt et Mareotides albae;
pinguibus hae terris habiles, levioribus illae;
et passo Psithia utilior tenuisque lageos,
temptatura pedes olim vincturaque linguam;
purpureae preciaeque, et quo te carmine dicam,
Rhaetica? Nec cellis ideo contende Falemis.
Sunt et Aminneae vites, firmissima Vina,
Tmolius assurgit quibus et rex ipse Phanaeus,
Argitisque minor, cui non certaverit ulla,
aut tantum fluere aut totídem durare per annos.
Non ego te, dis et mensis accepta secundis,
transierim, Rhodia, et tumidis, bumaste, racemis.
Sed neque quam multae species, nec nomina quae sint,
est numerus, neque enim numero comprendere refert:
quem qui scire velit, Libyci velit aequoris idem
dicere, quam multae Zephyro turbentur harenae,
aut ubi navigiis violentior incidit Eurus,
nosse, quot Ionii veniant ad litora fluctus.
Nec vero terrae ferre omnes Omnia possunt.
Fluminíbus salices, crassisque paludibus alni
nascuntur, steriles saxosis montibus orni;
litora myrtetis laetissima; denique apertos
Bacchus amat colles, Aquilonem et frígora taxi.
Aspice et extremis domitum cultoribus Orbem,
Eoasque domos Arabum pictosque Gelonosz

67

ci[nous] Ytünder kiralyY alma erdej[nek]× sem csemetejek nem egyenlöl<;115
[........ .. es] Siriai Zmarokban foghatoz körtövelyfaknak
nem egy termesek vagyon;'“ [............. ..] leveles szölö veszszöröl “Lesbos szigetiek szednek
a' Metymna [................. ..]b [Th]asiai szölö tövek, Vadnak fejer Mareo[............. ..]dok “köver földben jokc
[
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[25r:] ınegh köti a' nyelvet; Bársony festek szinüek es ide[jeben] erök.1'6 De
mitsoda versekkel ditserjelek en tegedet, [Ra]eciai“ sz[öl]ö? mind azon altal
megh is ne veteked[je]l a' [Fa]lerpanumbeli [I] pinczekben levö borokkal. Az
[A]minea tartomanybeli szölökis erös bórt terempte[ne]k, Az minemüekkel fel
ekesittetik a' Thomlus [I] he[gy]e is, es a' kikhez jarul Phanaeus, a' hegyeknek
Ki[ra]llya, es a' kissebbik Argitis, a' mellyel czák egyik [se]m vetekedik, hogj
avagi czák annyirae bövelködhetnekf avagj [e]ppen anny esztendökigh megh
maradgyong En tege[de]t, Rhodia, ki kedvezöh vagi a' sz. Istennek es holna[po]k'17 elöt, es tegedet, kecske tsetsü szölö,118 ki tellyes [ge]rezdeket hoszsz,
el nem halgatlak; de szama szin[ts]en azo sok nemeinek es annak neveinek:
mert [ .... ..]lansagh aszt elö szamlalni, mellynek szamat [a'] ki megh akarja
tudni, ugyan az tudgja megh a[...]nal, meny szamú fovenyej hanyattatnak
szellyel [a'] Libyai' tengernek;Í avagi asztis tanollya megh, [ho]gi midön az
eröszak tevo kkeleti' szelk rea utközik [a'] hajokra, es a' Iupiternekm meny
habjai jonek [a'] partra. Nemis minden földek hozhatnak mindeneket. [F]olyO
mvizek melletm füzfak, es az nagy” allo “tok mellet° temerdek eger [fa]k nönek,
meddüp gyertyán fak a' köveczes hegyeken, 'la' Myrtusfak a' pártoknak gyönyörködnekfl Ve[gez]etre a' szölök a fel nyult hahnokot szeretik, a' tisza [fa]k
a' hidegeket es az eszaki szelet. Tekencs megh fa' vilagh vegen lakoktol megh
szeledittetet földet, Es az Arabsoknak keletis lako helyeketf -s-mind a' tarka'
Y [Beszúrás]
Z öregh
El
[............. ..]veneknek nem terem egyenlö bövseg[gel]
" szednek[............. ..]
C köversegevelalkolma[tOsOk]

d [Ra]e<t>i<ca>i
e
'
5
'Í

[Beszúrás]
[1 .:] bövelködhe<ssek> [2.:] bövelködhetenek [Ebből javítottuk]
marad<hasson>;
kedves

' L<y>byai
Í [Hiányzik a lI,106. ,,Zephyro" fordítása. A 24V laponz] lagj szellö
k Eurus
l
<nyugaﬁ>
m
vizek<ben>
H
[Beszúrás]
0
tok<ban>
P sovany
q [A'] partok a' Myrtusj fas helyekkel gyönyörüsegesek
' <ınind> [en]nek szelyen valo lakokkal eggyüt a' megh szeleditte[te]t földet -s-mind az Arabusok
felol valo napkeleti [...]lnek hazat:
5 napkelet felöl valo
' [1.:] festet [2.:] festet kepü

divisae arboribus patriae. Sola India nigrum
fert ebenum, solis est turea virga Sabaeis.
Quid tibi odorato referam sudantia ligno
balsamaque et baccas semper frondentis acanthi?
Quid nemora Aethiopum, molli canentia lana,
velleraque ut foliis depectant tenuia Seres?
Aut quos Oceano propior gerit India lucos,
extremi sinus orbis, ubi aera vincere summum
arboris haud ullae iactu potuere sagittae?
Et gens illa quidem sumptis non tarda pharetris.
Media fert tristes sucos tardumque saporem
felicis mali, quo non praesentius ullum,
pocula si quando saevae infecere novercae,
[miscueruntque herbas et non innoxia verba]
auxilium venit ac membris agit atra venena.
lpsa ingens arbos faciemque sirnillima lauro,
et si non alium late iactaret Odorem,
laurus erat; folia haud ullis labentia ventis,
flos ad prima tenax; animas et Olentia Medi
ora fovent illo et senibus medicantur anhelis.
Sed neque Medorum silvae ditissima terra,
nec pulcher Ganges atque auro turbidus Hermus
laudibus Italiae certent; non Bactra, neque Indi,
totaque turiferis Panchaia pinguis harenis.
Haec loca non tauri spirantes naribus ignem
invertere satis immanis dentibus hydri,
nec galeis densisque virum seges horruit hastis,
sed gravidae fruges et Bacchi Massicus humor
implevere; tenent oleae armentaque laeta.
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GelOnokOt.“ [A]' termo heljek igen külombözok egi mastol; egyedül [cz]ák
szinten India Orszaga hoz fekete eben” fat, Es egye[d]ul Sabaeusnak tulajdona
tömjeni veszszokot te[re]mpteni. Miert hozzam elö tenek[ed eze]ket a' jo
il[la]tu balsamum hozo [cse]rjeket, es a' min[denk]Or zöldellö [a]kantus fanak
a' [gyü]molcseit? Miert hozzam (elö) [a' sz]ereczenórszagiW sz[ .... ..,] a' mellyek
fejerlenek lagj gyabju[...] [!]x [26r:]
[ ....................................................................................................................................... ..]
Avagi az Oceanumhoz közeleb valo India, melly [a]' Vilagh vegen valo tenger
kebelen minemü setét berkeket visellyen
[
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ettek. Es az a' nemzetsegh [....,] a' me[lly ............. ..] gyors tegzet veven
kez[e]ben. Media<ban> [ ............. .. m]erghet es a' hásznos almanak kes[erö izet,
a' mellynel] nincsenY használatossáb órvosságh [............ büös] bajos aszszonyok mind az italokat [............. .. art]almas füveket es varaslasokot egyben
[ele]gyitettek, [m]elly hamareb ki üzne a' fekete merget az emberbol. [A]' nagi
elöfa hasonlo formaju a' bórostyan fahoz, Es bóros[tya]n Zfanak mondhatnok/Z
ha szerte szellyel nem teıjesztene ki más [szag]ot; es levelei nem hullanak
semmi szeltol, a' Virag felette ragados; A' Medusok, a' kiknek szágos a' szajok,
[.... ór]vosollyak, es megh órvosollyak a' nehezen lehel[löket. De sem a' Medu]soknak erdejek, mely “igen böv föld,a se a' Gyö[nyö]ruseges [Gan] ges bindiai viz,'° se az arannyal elegyesc Hermus “[....] Italyanakd ditseretivel ki ne
kössenek (fel ne vegyenek), [se] eBactria, se az Indusok, söt egesz Panchaja se,e
a' mely [köv]er fövenyben hoz tömjent. Ezeket fa' helyeket' nem [szan]tottak
megh az órókkong langot fúvóh ökrök, Íkegyetlen allatoknak fogaival vetven
be,' Í [se]m sisakoknak [I] es a' hartzoloknak sürü kopjajokkal a' vetemeny megh
nem elegyttetett;Í hanem a' termet gabonak es a Bacchusnak '<az bor istenek
[Mas]sicus hegi bora töltötte be, Es ott az 'olajfak -s-ekes barmok fogtak el."20
“
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Schythiaj nepeket
[Beszúrás]
[Iegyzet a II,120. ,,Aethiopum" szavához a 24V laponz] szereczenek
[A margónz] lagj gyabju[...] [!]
nicsen [Ebből javítottuk]
fa <volna>
a
igen gazdagh
b
[Beszúrás]
c
<tündöklö>
d
[....] <Az> Italyanak
e
<a> Bactria<is>, Indusok se <az> Panchaja<is>
' <(az India hatarit)>
3 órókk<al>

'T füsfoiõ
Í
1
k
'

<vizi kigyok> kegyetlen <fOgokkal> szantottak a' veteseknek
az embereknek sisakjok es szürü kopjajok altal nem [ter]mett a' vetes,
[Beszúrás]
olajfak es [b]arınok igen tette[..... ..],

Hinc bellator equus campo sese arduus infert;
hinc albi, Clitumne, greges et maxima taurus
victima, saepe tuo perfusi flumine sacro,
Romanos ad templa deum duxere triumphos.
Hic ver assiduum, atque alienis mensibus aestas;
bis gravidae pecudes, bis pomis utilis arbos.
At rabidae tigres absunt et saeva leonum
semina, nec miseros fallunt aconita legentes,
nec rapit immensos orbes per humum, neque tanto
squameus in spiram tractu se colligit anguis.
Adde tot egregias urbes operumque laborem,
tot congesta manu praeruptis oppida saxis,
fluminaque antiquos subterlabentia muros.
An mare, quod supra, memorem, quodque alluit infra?
Anne lacus tantos? Te, Lari maxime, teque,
fluctibus et fremitu assurgens Benace marino?
An memorem portus, Lucrinoque addita claustra,
atque indignatum magnis stridoribus aequor,
Iulia qua ponto longe sonat unda refuso,
Tyrrhenusque fretis immittitur aestus Avernis?
Haec eadem argenti rivos aerisque metalla
Ostendit venis, atque auro plurima fluxit.
Haec genus acre virum, Marsos pubemque Sabellam,
assuetumque malo Ligurem Volscosque Verutos
extulit; haec Decios, Marios, magnosque Camillos,
Scipiadas duros bello, et te, maxime Caesar,
qui nunc extremis Asiae iam Victor in oris
imbellem avertis Romanis arcibus Indum.
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Innen felöl a' sereny hadhoz [va]lo lo gyorsan be nyargal a' mezöben; mamonnan pedigh,m “Clitumnus, Iupiter" fejer juhaj, es a' nagi aldozatra valo
°[ö]krok, (mellyek)° gyakorta a' te sz. folyo vizeiddel megh öntoztetven,P az
Isten[ne]l<nek templomahozq vittenek' Romai Sgyozedehni ajandekokotf' Itt
szun[tel]en valo tavasz vagyon, '-s-ottan ottan nyarfm Ketszer fajzanak egi
esz. a' barmok, s az elöfak ketszer gyümolcsoznek; a' kegyetlen tigrisek nem
[...]lkodnak, sem az óroszlanyoknak kegyetlen kölykök, a' [me]rges füvek sem
trefallyak megh a' szegeny szedököt.
[
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[27r:] szam[ ...................................... ..] modgya[ra
n]em szedi öszve magat.
Add hozza “a' sok szep“ jeles varosokot, es a' mesterséges czinalma[nyokat,]"
és Wa' sok meredek köszalokon kezzel rakot varakot,W es a' regi kö falak alatt
czergedözö folyóvizeket. Avagi a' tengerrol emlekezzeme, a' melly mind alól,
-s-mind fellyul mossa? avagy emlekezzeme a' nagy allo tokrol? XU. m.× te
rollad, nagjy Larius tava? Es tegedetis, Benacus tova, Zki habokkal es tenge[ri]
zugassal emelkednek fel habjai?Z Avagi emlekezzeme a' kikötö helyekröl, es
a' aLucrinus tova gattyairolfl es a' nagj zúgassal valo buskodo tengerrol, A'
melly fele a' Iuliaj folyo víznek zugasa meszsze hallatik a' tengernek viszsza
verettetese miatt, Es az Tyrrhenumi bnyaruz az Avernumi tengerekben szakad.b
Ugyan ez az órszagh “mutat ezüst folyamatokot es ercz nemeket, es arannyal
igen folyt.“ Ez az órszagh hozta ki az kemenyd ferfiakot: a' Marsusokot, a'
Sabinusm' nepekhez tartozó iffiakot, es a' Vitezseghoz szókot Ligurusokot, es
a' kardos Volscusokot; Ugyan az a' Deciusokot, Mariusokot, es a' nagj emlekezetü Camillusokot, es a' hadra tüzes Vitez Scipiadakot (Romai fö embereket),
Es tegedetis,“ felseges Augustus'124 Czaszar, a ki immar most Asianak legh
vegsö hatarin gyözedelmes leveng az gyavah (hadakozni nem tudo) Indusokot
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Innen Vadnak
Clitumnus<nak>
[<bi]ka>
öntozven
templom<ok>hoz
vittek
gyozedelm<eket>
es minden masodik holnapokban [ny]ar.
<ekes> a' szep
epuleteket
anny kezzel faragot kövekbol egyben rakott varosokot
<Kivalykeppen>
[Beszúrás]
<mellynek habjai szinten ugj> emelkednek fel <mint a' tengeri zugasnak> habjai?
<Campaniai tonak el rekesztö árkairól>
<hevsegh botsattatik be a' zugúlo Avernumban>
az ezüst<nek> folyamat<ot> es <az> ercz nemek<nek erekkel ınegh> mutat<tya> es arannyal
legh töbszor folyt.
eros
tegedet
[Beszúrás]
vagj <es>
erötlen

Salve, magna parens frugum, Saturnia tellus,
magna virum: tibi res antiquae laudis et artis
ingredior, sanctos ausus recludere fontes,
Ascraeumque cano Romana per Oppida carmen.
Nunc locus arvorum ingeniis: quae robora cuique,
quis color et quae sit rebus natura ferendis.
Difficiles primum terrae collesque maligni,
tenuis ubi argilla et dumosis calculus arvis,
Palladia gaudent silva vivacis olivae.
Indicio est tractu surgens oleaster eodem
plurimus et strati baccis silvestribus agri.
At quae pinguis humus dulcique uligine laeta,
quique frequens herbis et fertilis ubere campus,
qualem saepe cava montis convalle solemus
despicere (huc summis liquuntur rupibus amnes
felicemque trahunt limum), quique editus Austro
et filicem curvis invisam pascit aratris:
hic tibi praevalidas olim multoque fluentes
sufficiet Baccho vites, hic fertilis uvae,
hic laticis, qualem pateris libamus et auro,
inflavit cum pinguis ebur Tyrrhenus ad aras,
lancibus et pandis fumantia reddimus exta.
Sin armenta magis studium vitulosque tueri,
aut fetus ovium aut urentes culta capellas,
saltus et saturi petito longinqua Tarenti,
et qualem infelix amisit Mantua campum,
pascentem niveos herboso flumine cycnos.
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viszsza vered a' Romai varaktol. Egesseggel,12“ Saturnus földe, 'mind a' gyümölcsöknek nagy [sz]ülöje, -s-mind az emlékezetes ferfiaknakisf az te hasznodra hozza [fogok
elö] szamlalni azokat a' dolgokot, a' [mellyek ...... ..]ek
es mestersegesek legh regibb az [............. ..] nyttani a' sz. kútfökot, es A[scraiÍ
...... ..]eklek a' Romaj városokon. Im [mar ideje, hogy] írjak a' mezoknek is termesze[tekröl ........ ..] minemü erejek -s-minemü [28r:] [ ............................ ..] a holott <az> agyagh vekony, es a' bokros mezökonk kovecz vagyon: 'ott azok az
sokaigh elö olaj faknak Pallasi12“ erdeivel gyonyorkodnekf Innen vagyon, hogj
szamtalan sok mvad olajm fa nö fel abban a' tartományban, es hogj” erdej “apro
gyümolczokkel“ Vadnak beteritve a' mezok. A'P melly föld pedigh köver, es
edes vizenyösseggel termekeny, Es a' mely mezön sok a' fü és böv termesselfl
mellyet gyakorta a' hegynek üregi miatt megh szoktúnk utalni,127 Ide szivarkodnak le a' folyo vizetskek a' m[agos] kö sziklakrol, “es t[erme]keny [sart]
hoz[nak;] es a' ki a' del ellenneben magossan fel emelkedettf es “perjeket12“
terem, melyeket a' gorbe szanto vas nem szeretzs Itt teneked jövendoben hatalmas derekas, 'böv bórral folyo szolö töveid lesznekf itt lesz“ a' termekenj
szolok bövsege, itt az italnakis, “mellyet arannyas tseszekben aldozatra föl
viszünk,“ midön a' pofOs`^'129 Tyrrhenus *az oltarnal az elefant tetembol csinalt
trombitajat'3“ megh futta,× es teszünk aY szelyes serpenyokben fustolgo beleket. Ha pedigh akarsz barmokot es borjakot tartani, avagj baranyokot, avagi
a' mindent megh emeszto kecskeket: a' ligeteketz es “böv Tarentusnak meszsze
valo mezejeta kivand,“ Es “ollyan mezöt, a' mellyet bóldogtalan“ Mantua el
hagyott, az ö füves folyo vizenel legelo fejer hattyukot; Nem szükölkodnek ott“
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a' gyüınölcsöknek nagy [anny]a -s-mind <a'> ferfiaknakis
[Iegyzet a 26V lapon a II,176. ,,Ascraeumque cano [...] carmen” kifejezéséhezz] mikent Hesiodus
ınezökon <a' holot>
[1.:] az sokaigh elö Olaj fa gyonyorkod<ik> a' sargallo erdonek [2.:] ott azok az sokaigh elö olaj
faknak gyonyorkodnek Pallasi erdeivel
vad olyaj
[Beszúrás]
borostyanokkal
<Es> A'
<a> termessel;
es a' ki a' del elleneben magossan fel emelkedett, hompolygetik a' hasznos sárt,
[1.:] <ki irtya a' haszontalan perjeket> a' horgos eke<v>e<l>. [2.:] a' horgos ekenek gyülolseges
perjeket nevel.
<szölö veszszövel folyo> szölöid lesznek; [A 27v lapon jegyzet a lI,191. ,,Baccho" szavához:] bor
istene
lesz<nek>
<mellynek cseszejbol es arany poharaibol iszunk>;
köver
[1.:] futta a' trombitajat az oltarnal, [2.:] az oltarnal a' trombitajat futta,
[Beszúrás]
szigeteket
[1.:] <a' böv> Tarentusnak meszsze valo mezejet [2.:] Tarentusnak meszsze valo <böv> mezejet
<nezd>.
<ha> ollyan mezöt a' boldogtalan
[Beszúrás]

Non liquidi gregibus fontes, non gramina deerunt,
et quantum longis carpent armenta diebus,
exigua tantum gelidus ros nocte reponet.
Nigra fere et presso pinguis sub vomere terra,
et cui putre solum (namque hoc imitamur arando),
Optima frumentis: non ullo ex aequore cernes
plura domum tardis decedere plaustra iuvencis;
aut unde iratus silvam devexit arator
et nemora evertit multos ignava per annos,
antiquasque domos avium cum stirpibus imis
eruit; illae altum nidis petiere relictis,
at rudis enituit impulso vomere campus.
Nam ieiuna quidem clivosi glarea ruris
vix humiles apibus casias roremque ministrat;
et tofus scaber et nigris exesa chelydris
creta negant alios aeque serpentibus agros
dulcem ferre cibum et curvas praebere latebras.
Quae tenuem exhalat nebulam fumosque volucres,
et bibit humorem et cum vult, ex se ipsa remittit,
quaeque suo viridi semper se gramine vestit,
nec scabie et salsa laedit robigine ferrum,
illa tibi laetis intexet vitibus ulmos,
illa ferax oleo est, illam experiere colendo
et facilem pecori et patientem vomeris unci.
Talem dives arat Capua et vicina Vesaevo
ora iugo et vacuis Clanius non aequus Acerris.
Nunc, quo quamque modo possis cognoscere, dicam
Rara sit, an supra morem si densa, requires
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a' barmok folyo [vizek nel]kul es pasintokm nelkul, Es vala[mennyit legel]nek
a' czordal< az egesz hoszszú napon, csak'-` egy [............. ..] annyt nö a' hidegh harmat
[...............] mindenütt 'fekete az a' fold' es a' [...............] kover <a' föld> Es a'
[.......................]k (mert szantvan erreg igye[kezünk) ........ ..] töb gabonat terempt
[
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[29r:] Avagy a' [honnan ............................ .. el hor]dotta; es az sok esztendökigh
allótt haszontalan berkeket ki forditya,“ es a' madaraknak regi lako helyeket
also gyükerektol fogva ki irtotta,' azok feszkeket elhagyvan az egh fele fel
mentek; igjl szepult megh az durva mezö szanto vassal megh szantatvan. Mert
bizonyara az ala valo kövecses meredekk földek, a' mezoknek az alacsOnok,1“2
a' meheknek lszagos viragh' illatot es harmatot aligh szolgaltathatnakfn Es a'
tsóportos morsalekos moso kö,1“3 es a fekete tengeri rakoktol134 megh etetet
Cretais, “tagadgyak (a szanto emberek), hogj a' kigy[onak] Avagy illyen fold
mind edes gyüjtement hózna, es tekerges rejtek helyeket szolgaltathatnaf* a'
melly “ki parolog vekon kodöt es repesö füstöket,“ es mikor akar, nedvesseget
iszik, -s-mikor pedigh akar, ki szarazttya, Es a' melly föld mindenkor maga
tulajdon zöld pasintyaval (rúhazza) ekesitti magat, nem is vesztegeti megh az
vasat azö mocskossagaval, sem sos rOsdajaval:P az a' föld borittya be a' szilfakatq bövseges szolö veszszovel, az' olaj fat termö hely. Eszt mivelven megh
tapasztalod, hogy mind a' baromtartasra, -s-mind pedigh azs hórgas ekevel
szantani illendö leszen. Illyen földet szant a' gazdagh Capua [tar]tomanya, Es
illyent az Vesuvius hegye 'bercze [al]jan' levö tartomanj is, Es a' nem egyenlö
Cla[nius a' pu]szta “Accerre mellett.“
[Most pedigh aszt] mondom megh, hogil' mimódon ismerheddw megh
[ ............. ..] megh akarod tudni, hogi ha sürü legye[ne ........ ..] ritkas (mivel ed° [Beszúrás]
' <a'> fekete fold
Š <ezekre>

_ iriotta;
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szaggatta:
<Es> igj
merek [Ebből javítottuk]
Casia
szogaltathatnak [Ebből javítottuk]
[1.:] <hasonlo keppen a' kigyoktolis nemely mezoköt> megh tiltanak mind edes gyüjtement
hózn<i>; es tekerges rejtek helyeket szolgaltat<ni>, [2.:] tagadgyak (a' szanto emberek emberek
[!]) hogj a' kigy[onak] Avagy <az a' fold> illyen fold mind edes gyüjteınent hózna, es tekerges
rej tek helyeket szolgaltathatna,
11.:] ki gözöl vekony ködöt es <az egi madarak> füstököt [2.:] ki gözöl vekony ködöt es gyors
füstököt
:A 28V laponı] soos rozsdaval bele kap a' vasba
te karoidot
az <az>
a' az
<m>er<e>[dekimel]let
Accerr<aban;>
[Beszúrás]
tanolhadd

(altera frumentis quoniam favet, altera Baccho,
densa magis Cereri, rarissima quaeque Lyaeo),
ante locum capies oculis, alteque iubebis
in solido puteum demitti, omnemque repones
rursus humum et pedibus summas aequabis harenas
Si deerunt, rarum, pecorique et vitibus almis
aptius uber erit; sin in sua posse negabunt
ire loca, et scrobibus superabit terra repletis,
spissus ager: glebas cunctantes crassaque terga
exspecta et validis terram proscinde iuvencis.
Salsa autem tellus et quae perhibetur amara
(frugibus infelix ea, nec mansuescit arando,
nec Baccho genus aut pomis sua nomina servat),
tale dabit specimen: tu spisso vimine qualos
colaque prelorum fumosis deripe tectis;
huc ager ille malus dulcesque a fontibus undae
ad plenum calcentur: aqua eluctabitur omnis
scilicet, et grandes ibunt per vimina guttae,
at sapor indicium faciet manifestus et ora
tristia temptantum sensu torquebit amaror.
Pinguis item quae sit tellus, hoc denique pacto
discimus: haud unquam manibus iactata fatiscit,
sed picis in morem ad digitos lentescit habendo.
Humida maiores herbas alit, ipsaque iusto
laetior. Ah! nimium ne sit mihi fertilis illa,
neu se praevalidam primis ostendat aristis!
Quae gravis est, ipso tacitam se pondere prodit,
quaeque levis. Promptum est oculis praediscere nigram,
et quis cui color. At sceleratum exquirere frigus
difficile est: piceae tantum taxique nocentes
interdum aut hederae pandunt vestigia nigrae.
His animadversis, terram multo ante memento
excoquere et magnos scrobibus concidere montes
ante supinatas Aquiloni ostendere glebas,
quam laetum infodias Vitis genus. Optima putri
arva solo: id venti curant gelidaeque pruinae,
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gyik gabonanak [........ .. Bacchus]nak, az szuru búzanakx inkab, az [ritkas Lyaeusn]ak): legh elöszször szemleld megh az he[lyet ............. ..] az ep földben
[............. ..] mint
[
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[30r:] a' taplaloy szölö töveknek illendöb.Z Ha pedigh az ö helyekben be nem
fernek, es a' gödöra megh telven, föld marad megh,“ süru leszen az a'“ föld:
es Vaij ott sokaigh allo13“ galyokot es a' foldnek temerdek1““ szinet (hatat), es
aszt a' földet Vastagh ökrokon szancs megh; a' sos föld pedigh, es a' melly
keserünek mondatik, “-s-nem io“' a' gabonanak (az se szantassal megh nem
szeledül, se megh nem engedi, hogi rajta vagj bor, avagj egyeb gyümolcs teremjen),“ Eszt igy esmerheted megh: te [ma]gad ragad le a' füstös haz hejjarol137 a' surü szirOnybol1“8 kötöt kosarokot es a' sajto fladait, ide nyomassek
osztan' tellyenes tele az az rószg fold, es a' kútakbol valoh edes 'vizekkel töltessek tele, egyben elegytven ököt;' t. i. minden viz ki szivarkózik, es nagy
cseppek mennek altal a' veszszö szalak között, De az Ínylvan valo izek penigh
megh mutatta) Es a' keserüsegh azö megh erzeltetesivel egyben vonnya a'
kostoloknak szajokot. Viszónt a' mellyk föld legyen köver, tovabba illyen modon tanolhattyuk megh: Soha nem hasad megh a' kezzel megh keszittetett,
hanem ujjaid kozze fogvan, szúrók modgyara sükeresnek tetzik; a' nedves fold
temerdekeb füvet nevel, es ugyan az kelletinel többet terempt. Oh, ne legyen
feletteb termekeny az nekem, se ne mutassa magat Vastagh szarúnak a' legh
elsö ki növesere. [A' mellyk] sulyos, az Ö maga knehez voltavalk magat [ ........ ..]
mutattya, es az, a' mely könnyü; kön[nyü szemünkkel megh] latnunk a' fekete
földet, Es [hogy ........ ..] színek (fejere, veresse, avagi fekete). [ ........ .. fagyos]
földet nehez dologh megh ismerni. [............. ..] fennyö fak, es neha az artalmas
tisza[fak]
[
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[31r:] vajass.' Minek elötte az örvendetes szölö toveket ültetned,m annak elotte
megh emlekezzel, hogi a' hasokra fel forgattatot galyokot az eszaki szeltöl
megh futasd; jo a' puha földü föld, annak használnak az szelek, a' fagyos
X
[A 28V lapon jegyzet a II,229. „Cereri” szavához:] gabona
Y [Beszúrás]
Z <kövereb>:
a
godor
b
megh <...>
c
[Beszúrás]
d
termeketlen
e
[A margónzl az ö neveket [.... ..]
f
<altal is szürd megh>: ide osztan hordassek
g sóvány
'Í [Beszúrás]
Í vizek töltesse<nek reja>,
l tapasztolhato ízek bizonyos jelt teszen:
k nehez<segevel>
Í vajni;
m <el> ültetned,

et labefacta movens robustus iugera fossor.
At si quos haud ulla viros vigilantia fugit,
ante locum similem exquirunt, ubi prima paretur
arboribus seges et quo mox digesta feratur:
mutatam ignorent subito ne semina matrem.
Quin etiam caeli regionem in cortice signant,
ut, quo quaeque modo steterit, qua parte calores
Austrinos tulerit, quae terga obverterint axi,
restituant: adeo in teneris consuescere multum est.
Collibus an plano melius sit ponere vitem,
quaere prius. Si pinguis agros metabere campi,
densa sere: in denso non segnior ubere Bacchus.
Sin tumulis acclive solum collesque supinos,
indulge ordinibus, nec secius omnís in unguem
arboribus positis secto via limite quadret.
Ut saepe ingenti bello cum longa cohortes
explicuit legio, et campo stetit agmen aperto,
derectaeque acies, ac late fluctuat omnís
aere renidenti tellus, necdum horrida miscent
proelia, sed dubius mediis Mars errat in armis:
Omnia sint paribus numeris dimensa viarum,
non animum modo uti pascat prospectus inanem,
sed quia non aliter vires dabit omnibus aequas
terra, neque in vacuum poterunt se extendere rami
Forsitan et scrobibus quae sint fastigia, quaeras.
Ausim vel tenui vitem committere sulco;
altior ac penitus terrae defigitur arbos,
aesculus in primis, quae quantum vertice ad auras
aetherias, tantum radice in Tartara tendit.
Ergo non hiemes illam, non flabra, neque imbres
convellunt: immota manet, multosque nepotes,
multa virum volvens durando saecula vincit;
tum fortes late ramos et bracchia tendens
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zuzmarazok, Es a' Vastagh kapás, izgátvann az el veszendo'39 földeket; de hogi
ha “a' melly emberek itt“ vigyázok akarnak lenni, Elsobben keressenek hasonlo
helyet, a' holot á' plantáknakp keszittessek eloszszor ültetö hely, á' hová osztán
plántaltátva tetessenek, hogi hirtelen eszekben ne vegyek az “lültetendö magok“1 az el változtatott ánnyokot; söt megh az 'eghi tajekotf “megh jedziks a'
hajan,' hogj kiki“ akár melly fele állot, mellyk reszszerol vötte magához á deliv
melegeket, melly felöl fordittotta azö hátat a te[n]gelynek,“' (azon keppen kel
el ültetni), annyt teszen am, a' mit gyenge korában reá szoktátnák; keresd fel
elsöbben, hegyekree avagi [sik]ságra jó[b sz]ölöt ültetni. Ha *köver mezöt
akarsz választani, [.....]× szürüen ü[l]tesd, ittY nem sovanyab a' szölö tö [a']
sürü [ ............. .. pe]digh “dombocskakkal h[...... ..] föl[d,]Z hand [<m]egh>
Í .................. ..]deke hálmocskákkál; az [.................. ..] is [....]nek kevesebbe
Z ............................. ..] az el ültetet f[ak ....................... .. gyáko]rta midön a' n[ágy
háborúban ..................... ..] kiterjeszt[........................... ..] kia allot á' seregh
Í ................................ ..] az egesz f[öld ............................ .. fegyver]ektOl;
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helyekre.
De ne talam tan ásztis“ kerded, minemu mellysegek“ legyenek á' gödroknek. A szölö tövet be mernem ültetni csak egi k[i]csiny veremben is; mellyebben á' vagi tellyesseggel a' földben be ültettessek az elöfa; Legh kivalykeppen
a' [to]ly,“ melly á' minemü nagi magossan tetejevel nö az egh fele, szinten
ánnyrá nö gyükerevel áláfele,“' annak ókaert 'nem dojthetik ki ötöt á' zurzavarok,' sem az szelek, sem az záporok ki nem forditháttyak, mozdulhátatlánul
megh all, es sok esztendökigh megh marádván az embereknek sok idejeket el
forgatvan fellyul háládgya, akkor vástágh agáit szellyel, es temerdek nagi resz“
°
P
q

keverven
<itt> á' melly emberek
faknak
<el> ültetendö gyükerek
egnek állásátis (á melly fele allot)
megh kel jedz<eni>
:A 30V laponz] kereg
miképpen
<
Del felöl valo
2
ZA 30V laponz] eszaki gönczöl
á' köver mezö<nek> hatarit megh [.....]
Beszúrás]
N`<><
11.:] meredek az hegj [2.:] <a' föld> dombocskakkal h[.... ..]
:Beszúrás]
CT:)
[Beszúrás]
*1

C
ı-1-U5

“ ZA 31V lapon latinjegyzet a II,288. „fastigia” szavához:] pro fundo metaphora

C' [rally <faiS>

e [A 31v lapon jegyzet a II,292. ,,Tartara" szavához:] poklok
' <aszt sem az hidegek>,

huc illuc, media ipsa ingentem sustinet umbram.
Neve tibi ad solem vergant vinetá cadentem,
neve inter vites corylum sere, neve flágellá
summa pete, aut summa defringe ex arbore plantas
(tantus ámor terrae), neu ferro láede retunso
semina, neve oleae silvestres insere truncos.
Nam saepe incáutis pástoribus excidit ignis,
qui furtim pingui primum sub cortice tectus
robora comprendit, frondesque elápsus in altás
ingentem cáelo sonitum dedit, inde secutus
per ramos Victor perque alta cacumina regnat,
et totum involvit flámmis nemus, et ruit atrám
ad caelum picea crássus cáligine nubem,
praesertim si tempestas á vertice silvis
incubuit glomerátque ferens incendiá ventus.
Hoc ubi, non á stirpe válent caesaeque reverti
possunt, atque ima similes revirescere terra:
infelix superát foliis oleaster amaris.
Nec tibi tam prudens quisquam persuádeát auctor
tellurem Borea rigidám spiránte movere.
Rurá gelu tum cláudit hiems, nec semine iacto
concretám patitur rádicem áffigere terrae.
Optima vinetis satio, cum Vere rubenti
candida venit ávis longis invisa colubris,
prima vel autumni sub frígora, cum rapidus Sol
nondum hiemem contingit equis, iam praeterit aestas
Ver adeo frondi nemorum, ver utile silvis;
Vere tument terrae et genitaliá semina poscunt.
Tum pater omnipotens fecundis imbribus Aether
coniugis in gremium laetae descendit, et orrmes
mágnus álit magno commixtus corpore fetus.
Avia tum resonánt avibus virgulta cánoris,
et Venerem certis repetunt armenta diebus.
Párturit almus ager, Zephyrique tepentibus auris
laxánt arva sinus; superát tener omnibus humor,
inque novos soles áudent se gráminá tuto
credere, nec metuit surgentes pampinus Austros,
aut actum cáelo magnis Aquilonibus imbrem,
sed trudit gemmas et frondes explicat omnes.
Non alios prima crescentis origine mundi
inluxisse dies áliumve hábuisse tenorem
crediderim: ver illud erát, ver magnus agebát
orbis, et hibernis parcebánt flátibus Euri,
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szet, ide-s-tova ki terjesztven, á' kozepi iszszonyú nagi arnyekot tart; asztis el
tavoztasd, hogi á' te szolös hegyed ne hajollyon nap nyugotrá, se az szölök
kozze neis ultes mogyoro fát, se nagi veszszoköt ne [va]gdally; avagi az elöfákrol le ne törd az nagi g[........ ..]"10 Enny szeretet kevantatikg á' föld körul,'41
[.................. ..] az eletlen kapaval “az olto[....................]h az olaj fában' erdej
csöm[ ........ _. e] rdokben [a' gond]viseletlen pásztorok [....................... .. e]löszször
[..] rejtodven ala[ttomban .................. ..] be [.... ..]tót erös [................................. ..]
rettene[tes ................................. ..] hátalm[ás]
A
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[33r:] Az gyümölcztelen vád olajfá megh marad azö keseru leveleivel. Bar akar
melly eszes emberis teveled el ne [hites]se, hogi Ígodrot akkor asunk megh,
[mikO]r az Eszaki szel fú:Í akkor rekeszti el a' tel á' mezököt faggyal, nem[is]
szenvedi el, hogj kosztan el ültettetvenk az egiben fagyott gyükereket be botsáthássá a' földben. Akkor vagyon az szölönek álkáhnatos ültetese, mikor az
virágos tündöklö tavaszkor megh jo 'az esztrág,"42 a' hoszszú kigyoknak ellensegek; avagi az ösznek elsö hideghsegekor, midön megh az sebes ragyogo
nap a' telet el nem erte szaguldo lovaival, immár akkor el mulik az nyar.
Ennyerem A tavasz hasznos a' berkeknek againak, [e]s hásznos az erdöknek
is, Tavaszszal “dágadnak megh á' földek, es vetni valo mágokot (akkor) kevannak.” Akkor a' mindenható “Attya, a' fellegh“ le szál az egböl bövseges
essökben szellyel a' termeken Pföld, azö felesege kebele[re,]P “Es azö nagi volta
szerent,“l -s-[na] gi testetis [e]legytven eggyüve minden tenyeszeteket [ta]plal.
Ak[kor] zengedeznek [a'] szürü, ut nelkulvalo veszszös [helyek] az hangos
száv[u]
madarakkal;
-s-[............................ ..]
az
[bármo]k
futn[ak
............................ ..] “lagj szellö'
keb]lere [.... m]ezö
sz[......................................]Os vesz]......................... bator]ságoson merik bi[zni
................................ .. szöl]ö ág, Es
[
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[34r:] “lent vádak az erdokben, a czillagok az egben.“ Nemis szenvedhetnek el
eszt [a' mun]kat á' gyenge dolgo[k,] ha az hidegh es melegh [k]özö[tt] annyszor valo engedelmessegh nem lenne, es ha az földet ehiem fogna az lev[e]gö
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[............. ..] nagi szeretet kevantatik
a' vetem].................. ..]
fa <kozze>
a' kemeny földet <szántánod> az Eszaki szel fú[.... ..]
t
[1.:] <tövet el> ültet<ven> [2.:] <tövet el> <ákarva> ültet<ni>
az Golya
[Beszúrás]
<idövel hiznak> a' földek, es <örvendetes vetemenyeket> kevannak;
Isten
föld<nek> szinere
<Ö magais nagi leven>
[.... ..]usi sze[...]
[Beszúrás. A 33V lapon latin margójegyzet:] [........] mundus [.....]ari

cum primáe lucem pecudes hausere, virumque
terrea progenies duris caput extulit arvis,
immissaeque ferae silvis et sidera caelo.
Nec res hunc tenerae possent perferre laborem,
si non tantá quies iret frigusque cáloremque
inter, et exciperet caeli indulgentiá terras.
Quod superest, quaecumque premes virgulta per agros,
sparge fimo pingui et multa memor occule terra.
Aut lapidem bibulum, aut squalentes infode conchas
inter enim lábentur áquae, tenuisque subibit
halitus, atque ánimos tollent sata. Iamque reperti,
qui saxo super atque ingentis pondere testáe
urgerent: hoc effusos munimen ad imbres,
hoc, ubi hiulcá siti findit Canis áestifer árva.
Seminibus positis superest diducere terram
sáepius ad capita et duros iactare bidentes,
aut presso exercere solum sub vomere et ipsa
flectere luctantes inter vinetá iuvencos;
tum leves calamos et rasae hastiliá virgae
fráxineásque aptáre sudes furcasque valentes,
viribus eniti quarum et contemnere ventos
assuescánt summásque sequi tábulata per ulmos.
Ac, dum prima novis ádolescit frondibus aetás,
párcendum teneris, et dum se laetus ad auras
pálmes agit, laxis per purum immissus habenis,
ipsa acie nondum falcis temptanda, sed uncis
carpendae manibus frondes interque legendáe.
Inde ubi iam validis ámplexae stirpibus uhnos
exierint, tum stringe comas, tum bracchia tonde
(ante reformidant ferrum), tum denique durá
exerce imperia et ramos compesce fluentes.
Texendáe sáepes etiam, et pecus omne tenendum,
práecipue dum frons tenera imprudensque laborum,
cui, super indignás hiemes solemque potentem,
silvestres uri ássidue cápreáeque sequaces
inludunt, pascuntur Oves ávidaeque iuvencae.
Frigora nec tantum cáná concretá pruina

83

egnek engedelmes merteklete[sse]ge. A mi hátra vagyon: valamely óltoványokot a' mezön el ültetz, köver ganeval ganeozd megh, es <megh emlekezzel>,
hogi 'hincs meg sok földel,' avagi nagi iháto követ14“ Vági csoportos"'4 “csiga
háját“ ass bele, mert azok között be szivárkodnak a' Vizek, es a' vekóny szellozet el járja, es eröt vesznek a' vetemenyek; V-s-talaltattának már ollyan emberekis," a' kik nagi követ vagy cserepetw töttenek fellyülren, eszt pedigh azert,
hogj á' ki folyámadot záporok ellen otalomul légyen; akkor keszittik pedigh
eszt az oltalmat, midön a' melegh hózó Sirius Czillaga, xá' kit Eb czillágnák
hinak,× megh hasittyay a' földet szomjusággal.'4“
Megh ez hátra vagyon, hogj a' töveket el ültetven gyakorta hannyon á'
tövere földet; es a' kemeny ket águ kapakot verje az galyokhoz, avagi szantani
kel az földet az jolz lenyomatott szanto vassal. Es akkor kel a' szölöt megh
hajtani, mikor á' csintalan túlkókon szántanak,'““ akkor kel osztán “keszitteni
könnyü“147 veszszokot, kópia formaju megh nyeset fakot, körös fabol csinált
perselt karokot es ket águ villakot, mellyeknek erössegek által szókjanak fel
nöni, es az szeleket semminek tartani, es fel menni a' magos szilfabol csinalt
karokon á' lugosok tetejere. Es midön “az uj veszszoknek elsö növesek nevekednek, vigyázni kel mint gyengek[re.]“ Es midön á' szep szölö önnön [m] agat
“a' tisztáson szábadoson“ “fel botsáttya a' levegö egh fele,“ Az kotzor148
kes[nek] az elevel nem kel megh serteni (meczeni), hanem [............................ ..]
közben közben kel
t
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[35r:] gyomláld megh bojtyait,'49 -s-annak [utanna nyrd] megh agáit (annak
elött[e] nem szenvedheti[k vá]la el a' gyomlálo kest), most [.....] az körmös
[.... ..] fogj hozzá,'““ es a' fáttyu szellyel [ter]jedö veszszejt'5' meteld le. Sövenyt
is kel körülette fonni, es minden apro barmot el kel tolle fogni; Kivalykeppen,
mikor“ az veszszök gyengek -s-nem munkához válok, mellyet az erdej ökrök
es vád keczkek, az iszszonyú teli es [a'] 'hathato nyári napokon kivül,“ mondhatatlanul ostromolnak, a' mely körul legeltetnek az juhok es á' kartevö (kevános) ünök.g “Megh az öszi zúzmározzal egyben fagyot hidegek sem, avagj

* sok fõıáeı fakaza be,
“
ˇ
W
x
Y

csiga<kot>
-s-<tovabba> talaltattanak<is> ollyan emberek
teglat
[Beszúrás. A 33V laponz] Eb czillagh
hasit<t>tya

Z jol<l>

á

[Beszúrás]
nevekednek az uj veszszoknek elsö növesek; a' gyengek[nek ked]vezni kel.
c
[Beszúrás]
d
<az aer fele> fel botsáttya a' <tiszta> levegö egh fele;
mi<d>o<n>
ı-1-.fb
<nyari> hathato nyári napok <közott>
3 tulykok;
h <Nem csak> az öszi zúzmározzal egyben fagyot hidegek <ártanak annyt se a'> meglegh [! Ebből
javítottuk] <nyar nem art annyira> kovecses fövenyet rea hordvan,
b

aut gravis incumbens scopulis arentibus aestas,
quantum illi nocuere greges durique venenum
dentis et admorsu signata in stirpe cicatrix.
Non áliám ob culpám Baccho cáper omnibus aris
cáeditur, et veteres ineunt proscaeniá ludi,
práemiaque ingeniis pagos et compitá circum
Thesidae posuere, atque inter pocula laeti
mollibus in pratis unctos saluere per utres.
Nec non Ausonii, Troia gens missá, coloni
versibus incomptis ludunt risuque soluto,
oráque corticibus sumunt horrendá cavatis,
et te, Bacche, vocant per carmina laeta, tibique
oscillá ex alta suspendunt molliá pinu.
Hinc omnís largo pubescit vineá fetu,
complentur vallesque cavae saltusque profundi,
et quocumque deus circum caput egit honestum.
Ergo rite suum Baccho dicemus honorem
carminibus patriis, láncesque et liba feremus,
et ductus cornu stabit sacer hircus ad áram,
pinguiaque in verubus torrebimus extá colurnis.
Est etiam ille labor curándis vitibus alter,
cui nunquam exháusti satis est, namque omne quotannis
terque quáterque solum scindendum, glebaque versis
aeternum frángenda bidentibus, omne levandum
fronde nemus. Redit agricolis labor actus in Orbem,
atque in se sua per vestigia volvitur ánnus.
Ac iam olim, serás posuit cum vineá frondes,
frigidus et silvis Aquilo decussit honorem,
iam tum acer curás venientem extendit in annum
rusticus et curvo Saturni dente relictam
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az egeto köszikla[kon] fekvö sulyos' melegh nem árt annyit,“ Mint a' mennyitl
artanak ezek az nyajak, mert kemeny fogok miat vesztere jut, es törsokeit megh
harapdosvan csonka bonka helyeklsz leszen. 'Es nem egyebert aldoztattak
megh az kecskek a' Bacchusnak minden oltárain, es a' regj jatek nezö helyekre
fel vitettek jadzáni, az Theseus nepei a' nagi falukon Es a' negy fele hasado
utakon töttek erte le jutálomOt,' Es vigák leven, az ital közben, á' sima reteken
ugrándozták a' megh kenetet tomlokon; mnem egyebert az Romai seregekis,m'53 kik Trojabol jottenek ki, paraszt versekkel es szókót1“4 kaczágasokkál
jatzodOznák,“ Es “vesznek fel alorczakat ki vájt keregböl;“ Es tegedet, Bacche,
ditsernek örvendetes? versekq által, es a' te tisztessegedert á' magos fenyö fára
fel függesztnek “kecske börböl csinalt sokfele szinüre festet' gyenge kepecskeket.1““ Ezeknek utanna mindens szölö he[gy] *megh ujjul' böv termessel, mind“
az öblösv [völgyek] es nagi szigetek'““ betelnek, Es akar hová for[dit-] [36r:]
tyá azö tisztesseges fejet [.....] azert illendökep[pen Bac]chusnak az ö tisztessege[t] adgyúk megh hazankb[eli] versekkel, es Wserpenyokben lepenyeket
[vigy]unk fel es egyeb [...... ..]kat,“ˇ Es az szenteltetet bak szarvanal fogva az
oltarra fel vitettetven megh allyon, es köver beleit megh süssuk mogyoro fabol
csinalt nyársakon.
Az szölönek mivelesere más dologh is vagyon, az ki körul soha eleget
nem munkalodhátunk; mert minden földet minden esztendoben ketszer háromszor'57 kel fel szantani, es mind örokke az galyokot rontani kel a' ket elü
kapakkal, es minden berketx zöld ágatol megh kel könnyebbitteni; a' cselekedet munka elö fordul esztendönkent á' paraszt emberekre, Es az esztendois
magában fordul Ysáját nyomain.Y Es midön immár el vegtere á' szölö le teszi
az ö kesön nöt leveleit, Es á' hidegh Eszaki [1] az erdoknek le fujja tisztesseges
leveleket, Immár akkor á' durva paraszt a' jövö esztendö felöl gondolkodik,
es za' Saturnusnak fogákhoz hasonlo kesivelz á' megh szedet szölot irtogátvana
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[Beszúrás]
mellj
[A 34V lapon jegyzet a II,379. ,,cicatrix" szavához:] otvar
Es nem egyeb vetkekert vitettettek fel az kecskek á' Bacchusnak minden oltará<ra>; es a'
regj<eknek a'> jatek nezö helyekre <fel mentenek> jadzáni <es> az Athenás beli<ek> az sok fele
agázot utakon es gyulesebben [I] jutálm<ul> tötte<ne>k <fel>
Es az Deákoknák <is> seregek
jatzodnak;

fa hajakbol csinalt rettentö all órczakot vesznek fel;

<az> örvendetes
vesek [Ebből javítottuk]
[Beszúrás]
miden [Ebből javítottuk]
[A 34V lapon jegyzet a II,390. ,,pubescit" igéjéhezz] pelyhesül
<az> mind
V
üres
W
az aldozatra kenyeret es egyeb [...... ..]kat vigyunk,
X
[A 35V lapon latin jegyzet á lI,401. ,,nemus" szavához:] synecdoc[he]
Y azö rendeltetet helyen;
Z [A 35V laponı] fogas kaczor
3
metzdegelven

persequitur vítem attondens fingitque putando.
Primus humum fodito, primus devecta cremato
sarmenta, et vallos primus sub tecta referto;
postremus metíto. Bis vitibus ingruít umbra,
bis segetem densis obducunt sentibus herbae;
durus uterque labor. Laudato ingentía rura,
exíguum colito. Nec non etiam aspera rusti
Vimína per silvam et ripís fluvíalís harundo
Caeditur, íncultique exercet cura salictí.
Iam Vinctae vites, iam falcem arbusta reponunt,
iam canít effectos extremus Vinítor antes:
sollicitanda tamen tellus, pulvísque movendus,
et iam maturis metuendus Iuppiter uvis.
Contra non ulla est oleis cultura, neque illae
procurvam exspectant falcem rastrosque tenaces,
cum semel haeserunt arvis aurasque tulerunt.
Ipsa satis tellus, cum dente recludítur unco,
sufficít humorem et gravídas, cum vomere, fruges.
Hoc pinguem et placítam Paci nutritor olivaın.
Poma quoque, ut primum truncos sensere Valentes
et vires habuere suas, ad sidera raptim
Vi propria nituntur, opísque haud índiga nostrae.
Nec minus interea fetu nemus omne gravescit,
sanguineisque inculta rubent aviaría baccis.
Tondentur cytisi, taedas silva alta mínistrat,
pascunturque ígnes nocturni et lumina fundunt.
Et dubitant homines serere atque impendere curam?
Quid maíora sequar? Salices humílesque genistae,
aut illae pecori frondern aut pastoríbus umbram
suffíciunt, saepemque satis et pabula melli.
Et iuvat undantem buxo spectare Cytorum,
Narycíaeque picis lucos, iuvat arva videre
non rastris, hominum non ullí obnoxia curae.
Ipsae Caucasio steriles in vertice silvae,
quas animosí Euri assidue franguntque feruntque,
dant alios aliae fetus, dant utile lignum,
navigiis pinos, domibus cedrumque cupressosque;
hinc radios trivere rotis, hinc tympana plaustris
agricolae et pandas ratibus posuere carinas.
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utanna vagyon (dolgozza), es irtogatvan tísztittya. Elsobben takard be az földben, annak utanna le hordvan az saramentat (veniket)158 egesd megh, es ósztan
az karokot hord a' fedel ala, Vegezetre szí.irj osztan; az arnyk ketszer növi fel
az szölötöveket, az burjanokis ketsz[er ...]ak fel sürü tövissekkelb az ultetest:
mind [a' kett]Önek tisztittasa nagi munka. [Az] nagi mez[ököt ditserd u] gyan,
“de te ki[czinyt m]ively. [ ........ ..]° megh da Rusciai éles kötö veszszökis159 a'd
[ ....................................................................................................................................... ..]
[37r:]
[
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sürgetni kell [.................................................................... ..] jeges zapor. [El1en]ben
semmi [................................. .. nem k]iVannak kaczrokatlóo [................................ ..
h]a mar egysz[er]
[ ....................................................................................................................................... ..]
[.... ..]rat midön [....................................... ..] midön az
[ ....................................................................................................................................... ..]
az olajfa gyümolcz[et ................................. ..] a' mikeppen hogj az [a]lm[afakis
.................... ..] megh kezd Vastagodni, es [ ....................... ..] legyözetni, mindgyarost magok er[ejebol ............. ..] “czillagok fele sebesene fel [hu]zalkodnak,
es [nem .... ..]olkodnak a' mi segetsegunkre. Am [........ .. nem] kevesebbe terhelodnek megh gyümölcsokkel [...... ..] a' berkek, Es a' miveles nelkul valo szüruk
vereselnek veres galagonyaval, 'megh szedetnekf az erdej zanotok,3161 a' magos erdö faklyat teremp[t ....,] Es htaplaltatnak az etzakaih tüzek es vi[la] goskodnak: Miert restelkednenek hat az emberek munkalkodni es ültetni? Nagyobbat mondgyak?162 az füzfak es az alacson igliczek163 avagi a' barmoknak
agat, vagi a' pasztoroknak arnyekot szolgaltatnak, Es a' vetemenyeknek sövenyt, es az meznek eledelt (Materiat).Í Es illik megh tekintenünk a' puszpangal habozo Cytorus hegyet, Es a' Naryciumi szúrkóknak berkeit; Megh lathattyuk azokot a' ha[ta]1`okot is, a' mellyek nem szükölkodnek se [emberek,]
se kapak nell<ul. Magok a' Caucasus nagi hegyen termö Ígyümolcstelen erdök,Í
mellyeket szüntelen az erös
[
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iA 35V laponz] iglicze dudva
de a' te kicziny mezödöt jol [mivellyed
Í.................. ..]
az egh fele
le vagatt[atnak]
iA 36V laponz] szanot
<magoktol nönek> az <erdej>
ÍBeszúrás]
<erdök> gyümolcstelen erdök;

Viminibus salices fecundae, frondibus ulmi,
at myrtus validis hastilibus et bona bello
cornus; Ituraeos taxi torquentur in arcus.
Nec tiliae leves aut torno rasile buxum
non formam accipiunt ferroque cavantur acuto;
nec non et torrentem undam levis innatat alnus
missa Pado, nec non et apes examina condunt
corticibusque cavis vitiosaeque ilicis alveo.
Quid memorandum aeque Baccheia dona tulerunt?
Bacchus et ad culpam causas dedit: ille furentes
Centauros leto domuit, Rhoecumque Pholumque,
et magno Hylaeum Lapíthis cratere minantem. N
O fortunatos nimium, sua si bona norint,
agricolas! Quibus ipsa, procul discordibus armis,
fundit humo facilem victum iustissima tellus.
Si non ingentem foribus domus alta superbis
mane salutantum totis Vomit aedibus undam,
nec varios inhiant pulchra testudine postes
inlusasque auro vestes Ephyreiaque aera,
alba nec Assyrio fucatur lana veneno,
nec casia liquidi corrumpitur usus oliviz
at secura quies et nescia fallere Vita,
dives opum Variarum, at latis otia fundis,
speluncae vivique lacus, at frigida Tempe,
mugitusque boum mollesque sub arbore somni
non absunt. Illic saltus ac lustra ferarum,
et patiens operum exiguoque assueta iuventus,
sacra deum sanctique patres: extrema per illos
Iustitia excedens terris vestigia fecit.
Me vero primum dulces ante Omnia Musae,
quarum sacra fero ingenti percussus amore,
accipiant, caelique vias et sidera monstrent,
defectus solis varios lunaeque labores;
unde tremor terris, qua vi maria alta tumescant
obiicibus ruptis, rursusque in se ipsa residant;
quid tantum Oceano properent se tingere soles
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[38r:]
[ ....................................................................................................................................... ..]
könnyü164 [................................. ..] vesznek [................................. .. m]egh vajatnak
ele[s ............................ ..]n a' habzo Padu[s ....................... ..] kel az uresk1Ő5 f[a
.................. ..] fanak valujaban. Mie[rt] <szol[lyak>
Bacchusil ajandeko[ ............. .. ma] ga Baccus okot adótt az vet[kekre ...] megh szeledittette halallal a' dühösködö Centa[uru]sokot,m mint [a'] Rhoe[tust,]“ Trojai hegyet,1ŐŐ -smind [az] Ixion fiat, Es az Lapíthis nagi poharaval fenyegetozö Thessaliaj
nepeket.167 Oh bezzegh boldogok az szantó vetö emberek, °csak tudnak azö
jovokot;° az kiknek maga? az igaz föld könnyü eletet rendelt, tavol leven az
hadakozas; A' kiknek noha nincsen czifra ajtajanq magosf hazok, melly minden
reggel ugyan mint egj ki okadgya a' hazakbol a' Sjáro kelokneks sokasagat,1Ő8
*nem csinalnak* sem külomb kulomb fele czifra bolt haftasu ajto feleketu es
arannyal piperesv ruhakot, se nem hozatnaklóg Velenczej draga kencseket;170
kiknek nem is festik megh a' fejer gyabjat [!] Assyriaí biborw festekkel, az high
olaj sem vesztegettetik megh Casiaval:× de az batorsagos nyugodalom es csaÁardsagnelkül valo elet sok dolgot foglal be magaval; Söt vagyon önekiek szeÁessen ki terjedet joszagok, barlangjok, elöhalas tavok, hives ekes helyek,171
Z39r:]

Í ....................................................................................................................................... ..]
:a]z igassagh [1]eg[h] útolszor el köl[tözven ............ ..] el. Engemet pedighlen
mindene[knel< elötte fogadgyana]k magokhoz a' gyönyörüseges tudomanyok172 [............. .. e]lottem Viselem nagi szeretetömböl búzogv[a]n, hogj [....]
mutassak megh ennekem mind az egnek, -s-mind az czillagoknak jarasit, Ya'
napnak kulömb külömb fele fogyatkozasit es az Holdnak sZenVedesít,Y -s-honnan következik az földnek megh ingasa; mutassak megh asztis, mitsoda erötöl
folynak ki a' mely tengerek hatarokot altal hagvan, es ismetlen ugyan azok
magokban mikeppen folynak viszsza; es asztis, Zmiert, hogjz tsák telben sieti
k

1 a[z] üregh (vajott)
<a' mellyen> Bacchus <hoz>
m [A 37vlapon:] loember
" [Beszúrás]
O
ha az ö gazdagsagokot megh ismernek; [A 37v lapon jegyzet a IL458. „bona” szavához:]
bodogsagh
P [Beszúrás]
q [A 37V laponz] kettös ajto
Í <valo> magos
5 [A 37vlapon:] odvözlök
t [Beszúrás]
u feleleket [Ebből javítottuk]
ˇ megh czifrazot
W veres
X
[A 37V laponz] szagos viragh
Y a' napnak es az Holdnak kulömb külömb fele fogyatkozasit
Z <hog]'> miert hogj

hiberni, vel quae tardis mora noctibus obstet.
Sin, has ne possim naturae accedere partes,
frigidus obstiterit circum praecordia sanguis,
rura mihi et rigui placeant in vallibus amnes;
flumina amem silvasque inglorius. O ubi campi,
Sperchiusque et virginibus bacchata Lacaenis
Taygeta? O qui me gelidis convallibus Haemi
sistat et ingenti ramorum protegat umbra?
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas,
atque metus omnes et inexorabile fatum
subiecit pedibus, strepitumque Acherontis avaril
Fortunatus et ille, deos qui novit agrestes,
Panaque Silvanumque senem Nymphasque sorores
lllum non populi fasces, non purpura regum
flexit et infidos agitans discordia fratres,
aut coniurato descendens Dacus ab Histro;
non res Romanae perituraque regna; neque ille
aut doluit miserans inopem, aut invidit habenti.
Quos rami fructus, quos ipsa volentia rura
sponte tulere sua, carpsit, nec ferrea iura
insanumque forum aut populi tabularia vidit.
Sollicitant alii remis freta caeca ruuntque
in ferrum; penetrant aulas et limina regum;
hic petit excidiis urbem miserosque Penates,
ut gemma bibat et Sarrano dormiat ostro;
condit opes alius defossoque incubat auro;
hic stupet attonitus rostris; hunc plausus hiantem
per cuneos, geminatus enim, plebisque patrumque
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a' nap önnön magat az Oceanum tengerben martanif vagi mitsoda kesedelem
tartoztattya megh nyarban a' napot. Ha pediglen az hidegh ver fogna el körös
környul szívemet, hogj az termeszetnek az illyen reszszeire el nem erhetnek,
A' mezök es az völgyekben levo csergedözo hives patakok fognanak nekem
inkab tetzeni, szeretnem az fólyó vizeket es bminden tisztessegnelkúlb isc az
erdököt. Oh, hol Vadnak a' mezök es az Sperchius folyó vize, es az Lacaeniaj
szüzeknek gyöngyel füzött173 Taygeta hegye? Oh, vajha kicsodad helyheztetne
engemet a' eTraciaikiralynake174 hüvos volgyeben, es kicsoda fedne be az nagi
agaknak arnyekival? Boldogh az, az ki faz termeszet dolgaitf175 megh ismerhette, Es minden felelmeketg megh gyözött, es az megh valtozhatatlan Isteni
vegezeseket laba ala vetette, es az mindent hozzaja varo hpokolbeli vizh felelmet. Oh, boldogh azis, a ki az mezej Isteneket ismeri, U. m. a' Pan Jstenet, es
az Ven Sylvanust) es az Nympha Isten aszszonyokot. Nem bantyak aszt a'Í
kiraly barsony öltözetek, sem az nepek[nek] meltosagokk sem; [40r:]
[
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Nem is busul Ö az sze[geny ...............] iregyli,1 ha valaki[nek .............. ..]em; csak
azokkal el, a' mitso[da gyümölcsököt hozna]k az elöfak, avagi magok a'
me[zök a' magok aka]rattyokbol (önkent), nem is lat[ta ........ ..]ot es az perleködö törvenytevö helyet,176 [es az nep]nek mleveltarto hazat;*“177 nemellyek
hasittyak evezö [la]p[o]czkakkal a' vak zuhogo tengert, es harczokban gyönyörkodnek (kardra kelnek), nemellyek az údvarokban es a' kiralyoknak palotajokban be szinlik rnagokot; “Ez igyekezik“ az szegeny hazi Isteneknek es
varosoknak veszedelmekre, hogi °gyongyos poharbol° ihassanak, es alhassanak a' Tyrus178 Varosban csinalt barsonyban;P Nemelly el rejti gazdagsagat, es
az el asot arannyat örizi; Nemely el remülven csudalkozik az óratoroknak nagj
bötsületin; “1Nemellyet allattomban megh vesztegeti a' tapsolasra valo tisztes[segh] tete[l] (melly mind az kössegtöl, -s-mind a' felsö rendoktol tartozik),Cl
:A 38V laponı] be m[.... ..]
ÍA 38V laponz] diczöseg nelkul valo
[Beszúrás]
ki
ZA 38v1apon_"egyzetaII,488. ,,Haemi" szavához:] havas
az dolgoknak okait
[A 38V Laponzi retteges
pokolnak
ZA 38V Áaponzi erdei mohos ember
<az> a'
[A 38V lapon jegyzet a IL495. „fasces” szavához:] njalab
1
<ingelli> iregyli
m
kaptalannyat
n
E<ınezel<> igyekez<ne>k
o
[A 39V lapon jegyzet a Il,506. ,,gemma" szavához:] napkeleti gyöngj
P [A 39V laponı] bíbor
(1 <Eszt az ki ohajtozza> allattomban <az minden rendektol masnak tetetet tisztessegh kivanas el
bolondittotta>, (melly<el> mind az kössegtöl -s-mind a' felsõ redoktol [! Ebből javítottuk]
<ohajtya>)

corripuit; gaudent perfusi sanguine fratrum,
exilioque domos et dulcia limina mutant,
atque alio patriam quaerunt sub sole iacentem.
Agricola incurvo terram dimovit aratro:
Hinc anni labor, hinc patriam parvosque nepotes
sustinet, hinc armenta boum meritosque iuvencos
Nec requies, quin aut pomis exuberet annus,
aut fetu pecorum aut Cerealis mergite culmi,
proventuque oneret sulcos atque horrea vincat.
Venit hiems: teritur Sicyonia bacca trapetis;
glande sues laeti redeunt, dant arbuta silvae,
et varios ponit fetus autumnus, et alte
mitis in apricis coquitur vindemia saxis.
Interea dulces pendent circum oscula nati;
casta pudicitiam servat domus; ubera vaccae
lactea demittunt, pinguesque in gramine laeto
inter se adversis luctantur cornibus haedi.
Ipse dies agítat festos, fususque per herbam,
ignis ubi in medio et socii cratera coronant,
te, libans, Lenaee, vocat, pecorisque magistris
velocis iaculi certamina ponit in uhno,
corporaque agresti nudant praedura palaestrae.
Hanc olim veteres vitam coluere Sabíni,
hanc Remus et frater; sic fortis Etruria crevit
scilicet et rerum facta est pulcherrima Roma,
septemque una sibi muro circumdedit arces.
Ante etiam sceptrum Dictaei regis, et ante
impia quam caesis gens est epulata iuvencis,
aureus hanc vitam in terris Saturnus agebat;
necdum etiam audierant inflari classica, necdum
impositos duris crepitare incudibus enses.
Sed nos iınmensum spatiis confecimus aequor,
et iam tempus equum spumantia solvere colla.
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Nemellyek gyönyorködnek az attyokfioknak vereknek ki ontasaban; es megh
valtoztattyak szamkivetessel hazokot es edes hazajokotf es keresnek magoknak mas órszagbans levö hazat. Az szanto ember pedigh szantya az földet
horgas ekevel; tInnen, -s-azt esztendö beli j övedelömbol taplallya kicsiny gyermekeit es hazajat, innen tart barom czordakot es eros (botsos) tulykokot. Söt
nemis nyúgszik addigh,“ rnigh az esztendö nem bövelkodik vagj alınakkal,
vagy barmoknak tenyeszesevel, avagj búza kevekkel, es jovedelemmel Vmigh
meghl' nem terhelne a' mezokot, es az czüroköt megh töltene. El jö`^' az tel,
megh töretik a' Sicyoniai *olaj bogjo× a' mal[om]ban sajtókkal, Az makkal
megh szepult (hízott) diszn[ok]is haza jönek, es [41r:]
[

O ı O O ı I O ı ı ı ı ı ı ı I I ı ı I ı O O O ı 0 O I ı ı ı ı ı ı ı O O ı ı ı ı ı ı ı O ı ı ı I ı ı O ı ı ı ı ı ı O ı O ı ı I O ı ı ı ı ı ı ı ı O ı ı O ı O O ı I I O ı O O ı ı ı O O ı ı ı ı O I I ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 0 ı O O O O 0 ı ı ı O O ı ı ı ı ı ı 00]

[az eösz e]rel külombb ku. fele gyümölcsököt, Es megh erik a' gyen[g]e szölö
a' magos kö sziklas hegyeken; azonkozben az kedves [if]fiok forgodnak (hizelkednek) az csokossagok k[ö]rül; Ha[z]okis tiszta leven a' szemermetesseget
megh tartyak; a' tehenek ugyan le botsattyak tejes tolgyokot,179 Es az köver
keczkek (godolyek) ütköznek egi mas között ellenközö szarvok[k] al az örvendetes pasinton. O maga, t. i. az szanto ember, innep napokot szerez, es le
telepedven az füveken, ahol legh közepben tuz vagyon, es azö tarsai töltenek
póharókot, Tegedet, Lenaeus Isten, aldozvan hinak segetsegül; es a' barom
pasztoroknak teszen az szilfakra czelt, a' melyre az ö sebes hajitto dardajokkal
hajitnanak, Es Yle vetkeznekY a' parasztok izmos testeket a' küzködö helyen.18°
Regen eszt az szokast követtek a' regi Sabinusok, Eszt az Remus, es azö battya,
a' Romulus,181 illyen forman epült az erös Hetruriais, T. i. Romais így lett
mindennel szepb varossa, melly egyedul het Varakot környul vött maganak
kerittesül. Söt megh minek elötte uralkodnek az Iupiter,182 es minek elötte a'
gónósz emberek a' megh öletet barmoknak husaval vendegeskednenek: annak
elötte az arannyas Saturnus aszt az eletet eli vala ez földön; mikór megh nemis
hallottak, hogi trombitaval keszülot183 futtanak volna; sem mikorz megh nem
hallottákf* hogj a' kemeny ülökreb tetetet vasat zergettek volna. De mi az megh
merhetetlen °[ .... ..] dolgotc altal -s-megh altal jarvan, ideje immar, hogi a' megh
faratt lovaknakd fustolgö nyakokot fel szabaditsuk.

I'

[A 39V lapon jegyzet a lI,511. ,,limina" szavához:] köszöb
[A 39V lapon jegyzet a II,512. „sub sole" kifejezéséhezz] eghi tajek
<Es> Innen az
u
[Beszúrás]
v
[Beszúrás]
w
jö<ven>
x
apro gyümölcz olaj
5' megh mezittelenittik
Z mikor <hogi>
a hallották <volna>,
s

t

b ü1õ1<<õn>

C [tenge]rt
d [A 40V lapon latin megjegyzés a H,542. ,,equum" szava fölött] or [Értsdz ,,equorurn"]
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[40v:]
P. VERGILII MARONIS GEORGICORUM LIBER III. Summa
Duae auteme sunt argumenti huius partes: [41v:] Quarum prior argumentorum [!],f equorum praesertim et boum curam continet: quales scilicet in utroque genere deligendae sunt [!] matres, quales potissimum parandi sunt admissarii, quibusque indiciis equini pulli generositas possit deprehendi, quaeque omnibus iis cura pro ratione aetatis debeat adhiberi; posterior pars minoris
pecoris pascendi rationem complectitur, ovium práecipue et caprarum; generaque morborum explicat, quibus greges peculiariter infestantur, una cum eorum causis, signisg et remediis. Inter cetera autem morborum genera et pestilentiam enumerat, arreptaque inde occasione Lucretium imitatus ad gravissimam quandam Illyrici, Venetiae vicinarumque regionum pestilentiam digreditur.
Aliud Modestini IVRISCONSULTI
Argumentum
Teque Pales, et te, pastor memorande per Orbem,
Et pecorum cultus, et gramine pascua laeta,
Queis habitent armenta locis, stabulentur et agni,
Omnia divino monstravit carmine vates.
[41r:]

P. VERGILIUS [M.] a' GEORGICON. valo
III-dik könnyvenek Summaja
[
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[42r:] Az elsö summaja pedigh kivalykeppen a' lovak [es a' barmok] körül valo
gondviselest foglallya be: ti. mind [a'] ket fele nemben mitsodas annyak valasztassanak, -s-mi[t]sodas bikakot -s-men lovakot kel keresni, [-s-min]emü
jelekbol ismerhetik megh a' czitkol<nal<184 nemessegeke[t, -s-] mind ezeknek
hnemek szerenth mitsoda gondot kellyen vi[sel]ni eletekrol.Í Az masodik summaja pedigh az apro baromnak [leg]eltetesenek modgyat foglallya be, kivalykeppen az [ju]hoknak es az kecskeknek; nyavalyajoknak külombsegeket
° [Paulus Manutius eredeti argumentumának első mondata hiányzik: ,,Postquam duobus superioribus libris arationis plantationisque rationem absoluit, nunc pastionis curam, quae in generali operis totius propositione tertia erat, hoc libro exequitur."ˇ]
f
[Nyilván saját kezdőmondata „argumenti” szavára gondolva írta le gépiesen ezt a szót a másoló,
a helyes ,,armentorum" helyett]
g [Ez a szó nincs meg Manutiusnál, a leírás alapjául szolgáló kiadás megtalálásában esetleg
segítségünkre lehet. Forrásához vö. III/140.: „morboriun [...] te causas et signa docebo"]
h_ <eletekrol>
' [Beszúrász] <et>elekrol [Ebből javítottuk]

LIBER III.

Te quoque, magna Pales, et te, memorande, canemus,
pastor ab Amphryso; vos silvae amnesque Lycaei.
Cetera, quae vacuas tenuissent carmine mentes,
omnia iam vulgata: quis aut Eurysthea durum,
aut inlaudati nescit Busiridis aras?
Cui non dictus Hylas puer et Latonia Delos,
Hippodameque, humeroque Pelops insignis eburno,
acer equis? Temptanda via est, qua me quoque possim
tollere humo victorque volitare per ora.
Primus ego in patriam mecum (modo vita supersit)
Aonio rediens deducam vertice Musas;
primus Idumaeas referam tibi, Mantua, palmas,
et viridi in campo templum de marmore ponarn
propter aquam, tardis ingens ubi flexibus errat
Mincius et tenera praetexit harundine ripas.
In medio mihi Caesar erit templumque tenebit:
illi, victor ego et Tyrio conspectus in ostro,
centum quadriiugos agitabo ad flumina currus.
Cuncta mihi, Alpheum linquens lucosque Molorchi,
cursibus et crudo decernet Graecia caestu.
Ipse caput tonsae foliis ornatus olivae
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[me] gh mondgya, kivaly keppen mitol vesztegettetnek in[k]ab a' nyajak, azoknak okaival eggyut a' jeleket es az [o]rvossagokot; a' töb nyavalyajoknak pedigh nemej közöt [a'] dogleletessegeket is ele szamlallyá; onnan alkalma[t]ossagot kapvan maganak, Lucretiust követven,185 Illyri[c]ianak, Velenczenek es
szómszed tartomanynak [e]gj közönseges rettenetes dogletessire megyen altal.
Mas Modestinus Iu.18Ő Rendeltetet Summajal

P. v. M. A' (;.111.1<õnyvz-187
Immar te rollad is eneklek, nagy Pales kerdei isten aszszony;k Es terolladis,
Amphrysus vize mellyeki pasztor; tirollatok is, Lycaeus hegynek erdej es gyönyörüseges folyo vizej; az egyeb versek, mellyekben a' henyelö elmek gyönyorkodnenek, iınmar mind vilagra bocsattattak; Avagi kitsoda volna az, a' ki
nem ismeri a' kemeny Eurysthaeust? avagi a' gyalazatos Busiri[sna]k1 oltarit?
kinek nem mondatot megh mégh az [Hylas] iffiu? Es a' [Del]os Szigetbeli
Latonia aszszony? [E]s a Hippodame [........ ..] es az
Pelops] ekes
[.................. ..] ki gyö[........ ..] [43r:] [prob]alnom, a' mellyel mind magamot felemelhessem az por[b]ol, -s-mind pedigh tzelómót el erven az embereknek
szajo[k]on foroghassak. En leszek (ha elek), a' ki a' Beotiajm [h]egyröl188 magammal versekben el hózóm hazambann a' tudomanyo[k]ot;° En leszek elsö,
Pa' ki (csak hogj eletem maradgyon megh) te neked, Mantua, Idumaebolfl Kóronat hózók,P [es] az zöld mezöben a' viz mellet marvany köböl csinalt [t] emplomban helyheztetem, a' hol a' nagi Mincius vize [f]oly flassu tekeresself es
gyenge naddal a' partyait be feddtte. Mellynek közepiben Augustuslsg Czászárs leszen, a ki oltalmazza es birja a' templomot; ki elött en mint (egy
gyö[z]edelmes) czelómot el erven,190 'jo fele biborbant öltözven“191 [sz]áz negi
lóvú szekereket szellyel nyargaltatok a' folyo [vi]z mellet; “az Alpheus vizetw
es a' Molor[c]hus berkeit el hagyvan Az egesz Görögh órszag tisztesseget teven
nekem futva es kemeny botokkalx el jö.V Magamnak pedigh fejemet fel ekesit-
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[A négy sor fordításának leírására hagyott hely üres a kéziratban]
[Beszúrás]
ZFölÖtte:] ember
lA 42V lapon jegyzet a III,11. „Aonio” szavához:] [Be]otzia
[Beszúrás]
IA 42V lapon jegyzet a III,11. ,,Musas" szavához:] az enekles isteni
csak hogj eletem maradgyon megh) <a' [k]i behozom> te neked Mantua Idumae<aj> Kóronat
Fölötte:,,Palma"]
:A 42V lapon jegyzet a IIL12. ,,Idumaeas" szavához:] jo fele
tekere<gv>e [A 42V laponı] kanyarolat
Cszászár [Ebből javítottuk]
-s-papi ruhában
[A 42V lapon jegyzet a III,17. „conspectus" szavához:] tetetes
Az egesz Görögh órszag<ot> az Alpheus es Molor[c]hus <vizeit es> berkeit el hagyvan,
tisztesseget teven nekem futva es kemeny botokkal el jö<nek>;
vizet <el hagyvan>
[A 42V lapon jegyzet a IH,20. ,,caestu" szavához:] vas ököl

dona feram. Iam nunc sollenmes ducere pompás
ad delubra iuvat caesosque videre iuvencos,
vel scaena ut versis discedat frontibus, utque
purpurea intexti tollant aulaea Britanni.
In foribus pugnam ex auro solidoque elephanto
Gangaridum faciam victorisque arma Quirini,
atque hic undantem bello magnumque fluentem
Nilum, ac navali surgentes aere columnas.
Addam urbes Asiae domitas pulsumque Niphaten,
fidentemque fuga Parthum versisque sagittis,
et duo rapta manu diverso ex hoste tropaea,
bisque triumphatas utroque ab litore gentes.
Stabunt et Parii lapides, spirantia signa,
Assaraci proles, demissaeque ab love gentis
nomina, Trosque parens et Troiae Cynthius auctor.
Invidia infelix Furias amnemque severum
Cocyti metuet tortosque Ixionis angues,
immanemque rotam et non exsuperabile saxum.
Interea Dryadum silvas saltusque sequamur
intactos, tua, Maecenas, haud mollia iussa.
Te sine nil altum mens inchoat. En age, segnes
rumpe moras: vocat ingenti clamore Cithaeron,
Taygetique canes domitrixque Epidaurus equorum
et vox assensu nemorum ingeminata remugit.
Mox tamen ardentes accingar dicere pugnas
Caesaris, et nomen fama tot ferre per annos,
Tithoni prima quot abest ab origine Caesar.
Seu quis, Olympiacae miratus praemia palınae,
pascit equos, seu quis fortes ad aratra iuvencos,
corpora praecipue matrum legat. Optima torvae
forma bovis, cui turpe caput, cui plurima cervix,
et crurum tenus a mento palearia pendent;
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tem ólajfarol le metzet agakkal, akkor ósztan ajandekót viszek a' kapolnak
melle: nagi pompakot kel indittani es mutogatni, tulkoknaky is kel megh ölettetni; avagi hogi a' level szin192 mas fele fordittatvan, mint egi elmúllyek es
mas legyen helyeben, Es az Komediai fel öltöztetet Brittannusok el szedgyek
az barsony szönyegeket.193 Azz ajtajat ki csinaltatom arannybol es meroa elephant tetembol: a' bGanges mellek[iek]b harczat, es a' gyözedelmes Augustusnak194 fegyveret, [...] ugyan itt a' Nilus “hadi hajokkal° [ha]bzo nagi folyo vizet,
Es ha[jos fe] gyverekkel fel men[ö] oszlópit. Hozza adom ezekhez [az As]ianal<
megh vetetet varosit, es a' dmegh veretet örmenjd195 Nipha[test, -s-Imind az
futva szalado -s-viszsza lövöldozo Partu[sokat,] Es a' ket vitezseg[nek] jeleit,196
mellyet tulaj[don ....................... ..] külomb külömb fe[le]
[
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Es a' Tros (kiraly) attya [...... ..] Apollo197
pokolbeli kinzo leanyok198
pokolbeli siro viz199

erdei istenaszszonyzm
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a napnak
gyözedel[em]
[ ....................................................................................................................................... ..]
valogassa [ ........ ..] komor
[ ....................................................................................................................................... ..]
szügye
[ ....................................................................................................................................... ..]
Y [A 42V laponz] aldozati tulkok
Z Az <aranybol>
El
[Beszúrás]
b Gangari[d]el<
C hadd [al]
d <haborgo>
e [A kézirat 43. és 44. levele között 8 vagy 9 levél hiányzik. A III,36-53. sorok magyar fordításából
csak a latin sorok közé írt töredékek maradtak meg.]

tum longo nullus lateri modus: Omnia magna,
pes etiam, et camuris hirtae sub cornibus aures.
Nec mihi displiceat maculis insignis et albo,
aut iuga detrectans, interdumque aspera cornu
et faciem tauro propior, quaeque ardua tota
et gradiens ima verrit vestigia cauda.
Aetas Lucinam iustosque pati hymenaeos
desinit ante decem, post quattuor incipit annos;
cetera nec feturae habilis, nec fortis aratris.
Interea, superat gregibus dum laeta iuventas,
solve mares, mitte in Venerem pecuaria primus,
atque aliam ex alia generando suffice prolem.
Optima quaeque dies miseris mortalibus aevi

prima fugit; subeunt morbi tristisque senectus
et labor, et durae rapit inclementia mortis.
Semper erunt, quarum mutari corpora malis,
semper enim refice, ac, ne post amissa requiras,
ante veni et subolem armento sortire quotannis.
Nec non et pecori est idem delectus equino.
Tu modo, quos in spem statues submittere gentis,
praecipuum iam inde a teneris impende laborem
Continuo pecoris generosi pullus in arvis
altius ingreditur et mollia crura reponit.
Primus et ire viam et fluvios temptare minantes

audet ft .ignoto .sese committere ponti,
nec vanos horret strepitus. Illi ardua cervix
argutumque caput, brevis alvus obesaque terga,
luxuriatque toris animosum pectus. Honesti
spadices glaucique; color deterrimus albis
et gilvo. Tum, si qua sonum procul arma dedere,
stare loco nescit, micat auribus et tremit artus,
collectumque fremens volvit sub naribus ignem
Densa iuba, et dextro iactata recumbit in armo,
at duplex agitur per lumbos spina, cavatque
tellurem et solido graviter sonat ungula cornu.

Talis Amyclaei domitus Pollucis habenis
Cyllarus et, quorum Graii meminere poetae,
Martis equi biiuges et magni currus Achilli.
Talis et ipse iubamo cervice effundit equina
coniugis adventu pernix Saturnus, et altum
Pelion hinnitu fugiens implevit acuto.
Hunc quoque, ubi aut morbo gravis, aut iam segnior annıs
deficit, abde domo, nec turpi ignosce senectae.
Frigidus in Venerem senior, frustraque laborem
ingratum trahit, et si quando ad proelia ventum est,
ut quondam in stipulis magnus sine viribus ignis,
incassum furit. Ergo animos aevumque notabis
práecipue; hinc alias artes prolemque parentum,
et quis cuique dolor victo, quae gloria pahnae.
Nonne vides, cum praecipiti certamine campum
corripuere ruuntque effusi carcere currus,
cum spes arrectae iuvenum, exsultantiaque haurit
corda pavor pulsans? Illi instant verbere torto,
et proni dant lora, volat vi fervidus axis,
iamque humiles iamque elati, sublime videntur
aera per vacuum ferri atque assurgere in auras;
nec mora, nec requies, at fulvae nimbus harenae
tollitur, humescunt spmnis flatuque sequentum:
tantus amor laudum, tantae est Victoria curae.
Primus Erichthonius currus et quattuor ausus
iungere equos, rapidusque rotis insistere Victor.
Frena Pelethronii Lapithae gyrosque dedere,
impositi dorso, atque equitem docuere sub armis
insultare solo et gressus glomerare superbos.
Aequus uterque labor, aeque iuvenemque magistri
exquirunt calidumque animis et cursibus acrem:
quamvis saepe fuga versos ille egerit hostes,
et patriam Epirum referat fortesque Mycenas,
Neptunique ipsa deducat origine gentem.
His aniınadversis instant sub tempus et omnes

impendunt curas denso distendere pingui,
quem legere ducem et pecori dixere maritum,
florentesque secant herbas, fluviosque ministrant
farraque, ne blando nequeat superesse labori,
invalidique patrum referant ieiunia nati.
Ipsa autem macie tenuant armenta volentes,
atque ubi concubitus primos iam nota voluptas
sollicitat, frondesque negant et fontibus arcent.
Saepe etiam cursu quatiunt et sole fatigant,
cum graviter tunsis gemit area frugibus, et cum
surgentem ad Zephyrum paleae iactantur inanes.
Hoc faciunt, nimio ne luxu obtunsior usus
sit genitali arvo, et sulcos oblimet inertes,
sed rapiat sitiens Venerem interiusque recondat.
Rursus cura patrum cadere, et succedere matrum
incipit. Exactis gravidae cum mensibus errant,
non illas gravibus quisquam iuga ducere plaustris,
non saltu superare viam sit passus, et acri
carpere prata fuga ﬂuviosque innare rapaces.
Saltibus in vacuis pascunt et plena secundum
flumina, muscus ubi et viridissima gramine ripa,
speluncaeque tegant, et saxea procubet umbra.
Est lucos Silari circa ilicibusque virentem
plurimus Alburnum volitans, cui nomen asilo
Romanum est, oestrum Graií vertere vocantes,
asper, acerba sonans, quo tota exterrita silvis
diffugiunt armenta; furit mugitibus aether
concussus silvaeque et sicci ripa Tanagri.
Hoc quondam monstro horribiles exercuit iras
Inachiae Iuno pestem meditata iuvencae.
Hunc quoque, nam mediis fervoribus acrior instat,
arcebis gravido pecori, armentaque pasces
sole recens orto aut noctem ducentibus astris.
Post partum cura in vitulos traducitur omnis,
continuoque notas et nomina gentis inurunt,

et quos aut pecori malint submittere habendo,
aut aris servare sacros, aut scindere terram
et campum horrentem fractis invertere glebis.
Cetera pascuntur virides armenta per herbas.
Tu, quos ad studium atque usum formabis agrestem,
iam vitulos hortare, viamque insiste domandi,
dum faciles animi iuvenum, dum mobilis aetas.
Ac primum laxos tenui de vimine circlos
cervici subnecte; dehinc, ubi libera colla
servitio assuerint, ipsis e torquibus aptos
iunge pares, et coge gradum conferre iuvencos,
atque illis iam saepe rotae ducantur inanes
per terram et summo vestigia pulvere signent.
Post valido nitens sub pondere faginus axis
instrepat, et iunctos temo trahat aereus orbes.
Interea pubi indomitae non gramina tantum,
nec vescas salicum frondes ulvamque palustrem,
sed frumenta manu carpes sata; nec tibi fetae
more patrum nivea implebunt mulctraria vaccae,
sed tota in dulces consument ubera natos.
Sin ad bella magis studium turmasque feroces,
aut Alphea rotis praelabi flumina Pisae,
et Iovis in luco currus agitare volantes:
primus equi labor est animos atque arma videre
bellantum, lituosque pati, tractuque gementem
ferre rotam, et stabulo frenos audire sonantes;
tum magis atque magis blandis gaudere magistri
laudibus et plausae sonitum cervicis amare.
Atque haec iam primo depulsus ab ubere matrís
audeat, inque vicem det mollibus ora capistris,
invalidus etiamque tremens, etiam inscius aevi.
At, tribus exactis ubi quarta acceperit aestas,
carpere mox gyrum incipiat gradibusque sonare
compositis, sinuetque alterna volumina crurum,
sitque laboranti similis; tum cursibus auras

tum vocet, ac per aperta volans, ceu liber habenis,
aequora, vix summa vestigia ponat harena.
Qualis Hyperboreis Aquilo cum densus ab oris
incubuit, Scythiaeque hiemes atque arida differt
nubila: tum segetes altae campique natantes
lenibus horrescunt flabris, summaeque sonorem
dant silvae, longique urgent ad litora fluctus;

ille volat, simul arva fuga, simul aequora verrens.
Hic vel ad Elei metas et maxima campi
sudabit spatia et spumas aget ore cruentas,
Belgica vel molli melius feret esseda collo.
Tum demum crassa magnum farragine corpus
crescere iam domitis sinito; namque ante domandum
ingentes tollent animos, prensique negabunt
verbera lenta pati et duris parere lupatis.
Sed non ulla magis vires industria firmat,
quam Venerem et caeci stimulos avertere amoris,
sive boum, sive est cui gratior usus equorum.
Atque ideo tauros procul atque in sola relegant
pascua, post montem oppositum et trans flumina lata,
aut intus clausos satura ad praesaepia servant.
Carpit enim vires paulatim uritque videndo
femina, nec nemorum patitur meminisse nec herbae
dulcibus illa quidem illecebris, et saepe superbos
cornibus inter se subigit decernere amantes.
Pascitur in magna Sila formosa iuvenca:
illi altemantes multa vi proelia miscent
vulneribus crebris; lavit ater corpora sanguis,
versaque in obnixos urgentur cornua vasto
cum gemitu, reboant silvaeque et longus Olympus.
Nec mos bellantes una stabulare, sed alter
victus abit longeque ignotis exsulat oris,
multa gemens ignominiam plagasque superbi
victoris, tum quos amisit inultus amores,
et stabula aspectans regnis excessit avitís.

Ergo omni cura vires exercet et inter
dura iacet pernox instrato saxa cubili,
frondibus hirsutis et carice pastus acuta,
et temptat sese, atque irasci in cornua discit
arboris obnixus trunco, ventosque lacessit
ictibus, et sparsa ad pugnam proludit harena.
Post, ubi collectum robur, viresque refectae,
signa movet, praecepsque oblitum fertur in hostem:
fluctus uti medio coepit cum albescere ponto,
longius ex altoque sinum trahit, utque volutus
ad terras immane sonat per saxa, neque ipso
monte minor procumbit, at ima exaestuat unda
verticibus, nigramque alte subiectat harenarn.
Omne adeo genus in terris hominumque ferarumque
et genus aequoreum, pecudes pictaeque volucres,
in furias ignemque ruunt: amor omnibus idem.
Tempore non alio catulorum oblita leaena
saevior erravit campis, nec funera vulgo
tam multa informes ursi stragemque dedere
per silvas; tum saevus aper, tum pessima tigris:
heu! male tum Libyae solis erratur in agris.
Nonne vides, ut tota tremor pertemptet equorum
corpora, si tantum notas odor attulit auras?
Ac neque eos iam frena virum, neque verbera saeva,
non scopuli rupesque cavae atque obiecta retardant
flumina correptosque unda torquentia montes.
Ipse ruit dentesque Sabellicus exacuit sus,
et pede prosubigit terram, fricat arbore costas,
atque hinc atque illinc humeros ad vulnera durat.
Quid iuvenis, magnum cui versat in ossibus ignem
durus amor? Nempe abruptis turbata procellis
nocte natat caeca serus freta, quem super ingens
porta tonat caeli, et scopulis illisa reclamant
aequora: nec miseri possunt revocare parentes,
nec moritura super crudeli funere virgo.

Quid lynces Bacchi variae et genus acre luporum
atque canum? Quid, quae imbelles dant proelia cervi?
Scilicet ante omnes furor est insignis equarum:
et mentem Venus ipsa dedit, quo tempore Glauci
Potniades malis membra absumpsere quadrigae.
Illas ducit amor trans Gargara transque sonantem
Ascanium; superant montes et flumina tranant;
continuoque, avidis ubi subdita flamma medullis
(Vere magis, quia Vere calor redit ossibus), illae
ore omnes versae in Zephyrum stant rupibus altis,
exceptantque leves auras, et saepe sine ullis
coniugiis vento gravidae (mirabile dictu)
saxa per et scopulos et depressas convalles
diffugiunt, non, Eure, tuos, neque solis ad ortus,
in Borean Caurumque, aut unde nigerrimus Auster
nascitur et pluvio contristat frigore caelum.
Hic demum (hippomanes vero quod nomine dicunt
pastores) lentum destillat ab inguine virus,
hippomanes, quod saepe malae legere novercae,
miscueruntque herbas et non innoxia verba.
Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus,
singula dum capti circumvectamur amore.
Hoc satis armentis, superat pars altera curae,
lanigeros agitare greges hirtasque capellas.
Hic labor, hinc laudem fortes sperate coloni!
Nec sum animi dubius, verbis ea vincere magnum
quam sit, et angustis hunc addere rebus honorem,
sed me Pamassi deserta per ardua dulcis
raptat amor; iuvat ire iugis, qua nulla priorum
Castaliaın molli devertitur orbita clivo.
Nunc, veneranda Pales, magno nunc ore sonandum.
Incipiens stabulis edico in mollibus herbam
carpere oves, dum mox frondosa reducitur aestas,
et multa duram stipula filicumque maniplis
sternere subter humum, glacies ne frigida laedat
molle pecus, scabiemque ferat turpesque podagras.
Post, hinc digressus, iubeo frondentia capris
arbuta sufficere et fluvios praebere recentes,
et stabula a ventis hiberno opponere soli
ad medium conversa diem, cum frigidus olim
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[44r:] mit mondgyak? melly nagi futk[osasok ........ ..] az erötlen szarvaso[k
-s-]mind [............. ..] igen nagi szerelemre [.....] indulattya [........ ..] az kanczaknak, es ugyan maga atta Venus aszt az indulatot, melly üdöben a' Potniaj negi
lovu szekere elöt valo lovak a' Glaucus testet szajokkal el ragjak; azokot elragadgya a' szerelem a' Gargara hegyen túl, Es az Czergedözö Ascaniumon altal
altal futnak, úsznak a' hegyeken -s-vizeken. Es mindgyarast, mihelt a' szerelemnek langja az ö kevanatos velejekben beferkezik, Kivalykeppen tavaszszal
(mert tavaszszal indul megh a' gerjedezesg a' csontyokban), ezek allanak
mindnyájan a' magos Kö sziklakon, megh nytot szajjal a' Zephirus szel fele
fordulvan, es szidogalnak be gyenge szellököt, Es gyakorta minden öszve
meneszol nelkül a' szellötöl megh sarlhatnakzûz (csak mondanijs csúdalatos
dologh); Es el futnak a' követses helyeken es a' kö sziklakon es a' lapatzos203
volgyeken; Nem tefeled, Eure, sem nem a' napnak fel költe fele, hanem az
Eszaki szel fele, es a' Corus fele, vagj ahonnan a' fekete deli szel szarmazik,
es hidegh essöjevel be borittya az eget. Es Innen czepegh ósztan le a szemerem
testekröl szükeres [.... ..], mellyet a' paszto[rok igaz nev]vel Hippomanesnek mondanak; mellyet gyakorta fel szednek a' gonosz bujos bajos aszszonyok,2°4 es
elegytnek be[leje] füveket es kúruslo beszédeket. De elfut [es fut azojnkozben az

viszsza hozhatatlan údöis, Midön effelef.... .. szer]elmetol el fogattatvan mindeneket [............. ..] visgalni.
Ez a' nagi [barmokrol] elegh. A' gond viseles[ne]k masodik [reszsze
............. ..] mikeppen ke[l]lyen
[

ı ı 0 ı O ı ı ı O ı ı O ı O ı ı ı I O ı ı ı ı ı ı ı ı ı O ı ı ı O O ı ı ı ı ı ı O ı ı ı I ı ı O ı I O ı ı ı 0 O ı O I ı O ı ı ı ı ı ı ı ı O ı O ı O ı ı ı O ı ı O O ı O ı ı D O O ı ı O O ı ı ı ı O ı ı ı O ı ı O O ı ı ı ı O Q O ı ı ı l I 0 0 ı ı O ı ı O O ı ı ı ı ı ı ı ı oo]

[45r:] magasztalhatnam, mivel igen nehez az [ .................. ..] tisztesseget tulajdon[itta]ni; De enge[met ............. ..] magos puszta Parnassus hegyen [ ........ .. a'
szer]etet; akarok jarni a' berczeken, a' mellyre a' mi eleinknek semmi jart szekere lejtojok nem volt, n[e]m ment a' Castalia hegye feleis. Most kel eggyesz
segetsegul hini a' Palest, most kel nagi teli torokkal enekelní rolla. Legh elöszszöris aszt paronczolom, hogj a' juhok melegh Istalloban egyenek szenat, miglen majd a' zoldellö nyárh el közelget; Es megh kel teriteni a' kemeny földet
alol szalmaval es a' perjekneki kotesivel, hogi megh ne sanyaritsa a' hidegh
fagj a' gyenge Iuhokot, Es megh ne rühösodgyek) se rút Koszvenyben ne essek;
osztan innen elöb menven aszt poroncsolom, hogi zöld leveles vad almaagotk
szerez a' kecskeknek, es aggi innya uj folyo vizeket; Es az aklot a' szelektol
Delre forditvan, a' teli melegeknek2°5 ellennek kel csinalni, midön ósztan a'

f [A 111,54-268. Sorok fordítása hiányziı<.]
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melegsegh
tavasz
[A 44V lapon:] harazt
[A 44V lapon jegyzet a III,299. ,,scabiemque" szavához:] rühet
[A 44v laponz] csiemete

iam cadit extremoque inrorat Aquarius anno. '
Haec quoque non cura nobis leviore tuendae.
Nec minor usus erit, quamvis Milesia magno
vellera mutentur, Tyrios incocta rubores;
densior hinc suboles, hinc largi copia lactis.
Quam magis exhausto spumaverit ubere mulctra,
laeta magis pressis manabunt flumina mammis.
Nec minus interea barbas incanaque menta
Cinyphii tondent hirci saetasque comantes
usum in castrorum et miseris velamina nautis.
Pascuntur vero silvas et summa Lycaei,
horrentesque rubos et amantes ardua dumos,
atque ipsae memores redeunt in tecta suosque
ducunt et gravido superant vix ubere limen.
Ergo onmi studio glaciem ventosque nivales,
quo minor est illis curae mortalis egestas,
avertes, victumque feres et virgea laetus
pabula, nec tota claudes fenilia bruma.
At vero Zephyris cum laeta vocantibus aestas
in saltus utrumque gregem atque in pascua mittet,
Luciferi primo cum sidere frigida rura
carpamus, dum mane novum, dum gramina canent,
et ros in tenera pecori gratissimus herba,
Inde, ubi quarta sitim caeli collegerit hora,
et cantu querulae rumpent arbusta cicadae,
ad puteos aut alta greges ad stagna iubebo
currentem ilignis potare canalibus undam;
aestibus at mediis umbrosam exquirere vallem,
sicubi magna Iovis antiquo robore quercus
ingentes tendat ramos, aut sicubi nigrum
ilicibus crebris sacra nemus accubet umbra;
tum tenues dare rursus aquas et pascere rursus
solis ad occasum, cum frigidus aera Vesper
temperat, et saltus reficit iam roscida luna,
litoraque Halcyonem resonánt, acalanthida dumi.
Quid tibi pastores Libyae, quid pascua versu
prosequar et raris habitata mapalia tectis?
Saepe diem noctemque et totum ex ordine mensem
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hidegh viz öntö jegjl ala szal es harmatoz az esztendönek vegen. Ezekre is
nekünk nem keveseb gondot kel viselnünk, Mert hasznok is nem keveseb
leszen. Iollehet a' Milesia Varosi gyapjak, mellyek mjo felém festekkel festetnek
megh, nagi arron vetetnek: “a' kecs[kektöl] elle[nben]“ szaporab a' faj, ugyan
ezektol vagyon a' bov tejnek bövsege; mennel inkab tajtekzik a' fejö sajtar
megh ürülven a' tölgye, annal inkab szivarkoznak a' folyamatok, csecseket
megh szórongatvan; azonközben megh is nyrik a' pasztorok a' Cinyphusi°
bakoknak szakallait, -s-mind fejer allait, -s-mind bórzas nyakokon valo gyapjokot, a' taboriaknak hasznokra es a' szegeny hajosoknak takaroúl;P megh
eszik az agakot es a' hegyeknek tetejet, Es a' nagi [46r:]
[
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halalos szüksegekkel, annal nagyob [........ ..] ally ellenne a' faginak es a' hava[s
szel]eknek; Es [........ ..] aggi nekik ennikq -s-innyok, [ .... ..] agakotisf n[e] zárd
be egesz teletszakazoó a' szena tartó helyet.
-S-Midon pedigh a' nyar örvendetesse tetetik a' SNap nyugati szeleks mia,

mind a' ket fele nyajat bótsasd be a' ligetekben Es a' legeltetö helyekben. Legh
elöszszor akkor hajtsak ki a' köver mezokre, mikor a' 'hajnal csillagh' reggel
feljön, midon megh jo reggel vagyon es midon A' ãüszak hazmaxgeok, Eau zu

gjenge füvön levö harmat igen kedves a' marhaknak; ósztan midon negi ora
tajban el szaraztya a' hevsegh az egnek harmattyat, Es mikor az panaszosv
ptrucskök2°7 az ö eneklesekkel a' bokros helyeket hasogattyak, a' nyajat hajcsad a' kutakra es a' mely tokra, Es itassad töly fabol csinalt csatornakon
sebessen futó vízben; Es allo Delben kerestes arnyekos volgyes helyet nekiek,
ˇˇValaholot Iupíternek agg törzökü nagy czerfajaw nagi agakot terjesztetki,
avagi a' holot a' sok toly fabol allo fekete berek megh szenteltetet arnyekkal
fekszik; akkor kel ismet adni tiszta vizet, Es ismet legeltetni mind nap enyeszeteigh, midon a' hives estve megh hivesitti az eltetö eget, Es immar a' harmatos hold megh ujjttya a' ligeteket, Es a' partok zengedeznek a' Halcyon
madaraktol, es a' bokrok a' tengeliczektöl. *Miert hozzam elö teneked a' Lybianak pasztorit? miert ditserjem verseimmel annak legeltetö helyeit?× Es a' ritka
borittekú lako Kalyb akot? (Holott)Y A' nyaj mínde[n] kor legeltetík ejjel nappal,
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jeg<h>
Tyrusi
Ezektol
[A 44V lapon:] Affrícaí
vitorla[...] födelül:
enni<ek>,
aga<t is>
S
[A 45V lapon:] nyarí szellö
t [A 45V lapon:] ökör keresö
“ <Mert>
V
eneklö
W
a' holot a' Iupíternek nagi czerfaja regi erövel
X
Hogi ditserjelek megh tütoköt verseimmel Lybianak pasztori? miert enekellyem a' legeltetö
helyeket?
Y [Beszúrás]
'

pascitur itque pecus longa in deserta sine ullis
hospitíís: tantum campi iacet. Omnia secum
armentaríus Afer agit, tectumque laremque
345 armaque Amyclaeumque canem Cressamque pharetram,
non secus ac patriis acer Romanus in armis
íníusto sub fasce viam cum carpit et hostí
ante exspectatum positis stat in agmine castris.
At non, qua Scythiae gentes Maeotiaque unda,
350 turbidus et torquens flaventes Ister harenas,
quaque redit medium Rhodope porrecta sub axem.
Illic clausa tenent stabulis armenta, neque ullae
aut herbae campo apparent aut arbore frondes,
sed iacet aggeríbus niveis informís et alto
355 terra gelu late, septemque assurgit in ulnas:
semper hiems, semper spirantes frígora Caurí.
Tum sol pallentes haud umquam discutit umbras,
nec cum invectus equis altum petit aethera, nec cum
praecipítem Oceaní rubro lavit aequore currum.
360 Concrescunt subitae currentí in flumine crustae,
undaque iam tergo ferratos sustinet orbes,
puppibus illa príus, patulis nunc hospíta plaustris;
aeraque díssiliunt vulgo, vestesque rigescunt
indutae, caeduntque securibus humida Vina,
365 et totae solidam in glaciem vertere lacunae,
stiriaque impexis induruit horrida barbis.
Interea toto non secius aere ningít;
intereunt pecudes: stant circumfusa pruinís
corpora magna boum, confertoque agmine cervi
370 torpent mole nova et summis vix cornibus exstant.
Hos non immíssis canibus, non cassibus ullis
puniceaeve agitant pavidos formidine pennae,
sed frustra oppositum trudentes pectore montem
comminus obtruncant ferro, gravíterque rudentes
375 caedunt et magno laeti clamore reportant.
Ipsi in defossis specubus secura sub alta
otia agunt terra, congestaque robora totasque
advolvere focis ulmos ígníque dedere.
Hic noctem ludo ducunt et pocula laeti
380 fermento atque acidis iınitantur vítea sorbis.
Talis Hyperboreo Septem subiecta tríoni
gens effrena virum Ríphaeo tunditur Euro
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es követkozendö [e]gi egesz hólnapigh, Es igi megjen elöbb elöb a' hoszszú
pusztakon [s]emmi akol nelkul, Es annyera Zszelyesülta a' mezö.Z [47r:]
[
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fegyverben [............................ ..] Es azö ellensege ellen all [...] tabort jartatvan
varakozasa felett (midonb nem vama). Nem igj vagyon a' dologh arra, a' mellyre a' Scythiaí nepek lak[na]k, Es a' holot a' Meotis tova vagyon, Es a' zavar[os]
Duna korul, a' melly csíllamlo fövenyet hany, Es a' mellyre ki nyul a' Rhodope
hegye szinte az eszaki tengely vege ala; ott bezarolva tartyak a' nyajat az
akolban; “sem füvek a mezon nem nönek, sem a fan zold agakf Hanem dfekszik hohalınazokkal elkietlenitvefl Es a' föld mindenfele be fagy, es a' fagj mia
a' föld het singnire kel fel. Mindenkor tel vagyon, mindenkor eeszak nyugatie
hidegh szel fuj; fosztan a' napis' soha szellyel nem veri a' sarga fellegeket; sem
akkor, mikor az ö lovain a' legh magossab egre feljö, sem mikor gaz ö rohano
szekeret az öregh tenger2°8 veresellö vízebe mostaﬁ Hirtelen a' sebes vizbenís
zajok2°9 fagjnak egben, Es immar a' jegh megh tartya azö hatan a' Vasas kerekeket: hmely elobb szeles hajofarakot, most tartogat szekereketh Es az ertznemekbol csinaltatot eszközök' szellyel szakadoznak, Es a' fel vött ruhak megh
fagynak (zuzmarazosodnak), a' nedves melegh termeszetü borokotís fejszekkel vagjak, Es mind az egesz tók merö jegge valtoznak, Es a' jegczapÍ czudalatos füsöletlen agbogakkal megh kemenyedet;21Ü azonkozben mindenütt
knem kevesbek havaz: El vesznek az apro nyajak, Az ökröknek nagi testeket
fen alvan [a'] zúzmaráz fogta el; Es a' szarvasok reszketnek, seregenkent egyben alvan, az uj tereh alat el lankadnak, Es nagi szarvokkal aligh tetzenekkj.
Ezeket nem ebeket bótsatvan reajok, se halot nem vetven elejkben, sem veres
tollakkal nem íjegetven bantyak, [48r:]
[
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[ba]torsagoson; Es az egiben gyüjtetet toly fakot es az' egesz szilfakót a' tüzhelyre hordgyak, e[s me] gh egetik. I[tt] az etzakat jatekban töltik el, es vígak
leven szinten ugi iszszak a' savanyu es berkenyebol fözött italt, mint ha bort
innanak. Ez a' hidegh eszakm alatt lako kor[latl]an embereknek nemzetsegekn
Z

hogi minden fele mezö vagyon
selyesült [Ebből javítottuk]
mindon [Ebből javítottuk]
-s-az mezon s<z>incsen semmi fü: se a' fakon zöld agh:
keptelenul fekszik a' hó a' havasokon:
Eszak es nap nyugot felol
<akkoris> a' nap
az ö sebes szekeret az Oceanum tengernek vizeben megh mossa
Ugyan azónón elöszször vala szeles hajoknak szullya: most a' szekereknek:
[Beszúrás]
czöpp
eggyarant
1 [Beszúrás]
m [A 47V lapon jegyzet a III,381. ,,Septem [...] tríoni" kifejezéséhezz] Gönczöl szeke[re]
" nem<e>
3
b
C
d
e
f
g
'Í
Í
li

et pecudum fulvis velatur corpora saetís.
Sí tibi lanitíum curae, primum aspera silva,
lappaeque tribolique absint; fuge pabula laeta,
continuoque greges villis lege mollibus albos.
Illum autem, quamvis aries sit candidus ipse,
nigra subest udo tantum cui lingua palato,
reiíce, ne maculis infuscet vellera pullís
nascentum, plenoque alium circumspice campo.
Munere sic niveo lanae, si credere dignum est,
Pan, deus Arcadiae, captam te, Luna, fefellít
in nemora alta vocans, nec tu aspernata vocantem.
At cui lactís amor, cytisum lotosque frequentes
ipse manu salsasque ferat praesaepíbus herbas.
Hinc et amant fluvios magis et magis ubera tendunt,
et salis occultum referunt in lacte saporem.
Multi iam excretos prohibent a matribus haedos,
primaque ferratis praefigunt ora capistrís.
Quod surgente die mulsere horísque díurnis,
nocte premunt; quod iam tenebris et sole cadente,
sub lucem: exportant calathis (adit Oppida pastor),
aut parco sale contingunt hiemique reponunt.
Nec tibi cura canum fuerit postrema, sed una
veloces Spartae catulos acremque Molossum
pasce sero pingui: nunquam custodibus illis
nocturnum stabulis furem incursusque luporum
aut impacatos a tergo horrebis Hiberos.
Saepe etiam cursu timidos agitabis onagros,
et canibus leporem, canibus venabere dammas;
saepe volutabris pulsos silvestribus apros
latratu turbabis agens, montesque per altos
ingentem clamore premes ad retia cervum.
Disce et odoratam stabulis accendere cedrum,
galbaneoque agitare graves nidore chelydros.
Saepe sub immotis praesaepíbus aut mala tactu
Vipera delituit caelumque exterrita fugit,
aut tecto assuetus coluber succedere et umbrae
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futatnak a' Ríphaeus felöl fuvó szeltol, Es a' juhoknak fejer gyapjakkal fedezik
be testeket.
Ha teneked a' gyapju szerzesre vagjon gondod: Elsöbben ne legyen ott
sürü haraszt, bogacskoro es tövises lapu,211 tavoztasd el velek a' böv legeltetö
helyet; Es szüntelen valasz° fejer juhokot a' gyenge aklokban, aszt pedigh
(jollehetp maga a' Kos fejeris) vesd megh, a' kinek nedves inye alatt ha tsak
fekete nyelve vagyon is, hogi megh ne tarkasittsa a' baranjoknak gyapjokot
fekete tarkaval;212 Es a' szeles (tagas) mezöben keres mas Kost. Igí 'laz mezei
mohos ember, a' ki Arkadia istene, teged, Hold, raszedven megcsaltfl fejerszinü gyapjujaval megh ajandekozvan, a' berekben hivan, kit te se utaly megh,
midon hiv.213
A' ki pedigh tejet szeret gyüjteni: Vigyen az Iaszolyhoz maga kezevel
zanotot, böv falmafa agakotf es sós füveket; Innen Sa' lesz, hogi inkab kivanynyak öks a' vizeket, -s-inkabis feszesulnek' a' tolgyok, Es alattomban sos izt
“adnak a' tejben.” Sokan pedigh neha az immar felnöt gödölyeket annyoktól
el valasztyak, es hegyes vasu kalafintat214 kötnek azö orrokra; az melly tejet
jo reggel fejtek es del tajban, ejjel nyomjak aszt megh, az mellyet immar estve
es nap le menetele utan fejnek, el hordgyak jo reggel a' desakban (a' pasztor
a Varosban elmegyen avval), avagi czinnyanv megh sozzak es telr[e] elteszik.
Az ebekre se legyen te neked legh utolsób gondod, Hanem egyut a' Iuhokkal taplaly Spartiaj sebes futo ebeket, Es [49r:]
[
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a' felemlet vad szamaroko[t, es] az Ebekkel a' nyulat es az özeket vadaszod;
Gyakorta [színt]en f[el]rezzented ugatasokkal az erdej fetrengö he[lyekröl] ki
mozdittatot vad kanokot; Es üzöd cziholasokkal215 [a' ma] gos hegyeken haloban a' nagi szarvast.
Tanold megh asztis, hogi jo illatos Cedrusfat gyúts megh az Istalloban, Es
W(tanold megh) a Galbanumbol eget szaggal onnan kergetni a' gónósz kigyokot.`^' Gyakorta* Ya' megh mozdulhatatlan jaszlyok alat avagi az artalmas tapasztolasuzló Vipera l<igyo lappangh, es az vilagossagtol el fút;Y avagi az arnyekban es Zaz istallo feliben217 szokottz kurta kigyo jarul oda, nagi veszedelme
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<nyrjed a'>
(jollehet <ha>
csalt megh tegedet magos hold Pan az Arcadianak Istenne
[A 47V lapon jegyzet a HL394. „lotosque” szavához:] Egyiptomi fü
<ugjan> hogi inkab szeretik
.
<telnek>
vesznek be magokban;
keves soval
[1.:] <hogi> a' gónósz tekenös bel<a<t> kerge<ssed> a Galbanumbol eget szaggal: [2.:] (tanold
megh) a' gónósz tekenös bekakot onnan kergetni a Galbanumbol eget szaggal:
Gyakora [Ebből javítottuk]
[1 .:] <az> artalmas tapasztol<hato> Vipera kigyo lappangh a' megh mozdulhatatlan Istallokban:
es fel rezzentven elfut <az Istallo hejjan:> [2.:] avagi az artalmas tapasztolasu Vipera kigyo
lappangh a' megh mozdulhatatlan jaszlyok alat: es az vilagossagtol el fút
a' fedelek alat lakni szókót

(pestis acerba boum) pecorique aspergere virus,
fovít humum. Cape saxa manu, cape robora, pastor,
tollentemque minas et sibila colla tumentem
deiice: iamque fuga timídum caput abdidit alte,
cum medíí nexus extremaeque agmina caudae
solvuntur, tardosque trahit sinus ultimus orbes.
Est etiam ille malus Calabris in saltibus anguis,
squamea convolvens sublato pectore terga,
atque notis longam maculosus grandibus alvum,
qui, dum amnes ullí rumpuntur fontibus, et dum
Vere madent udo terrae ac pluvialibus Austris,
stagna colit, rípisque habítans hic piscíbus atram
improbus íngluviem ranisque loquacibus explet.
Postquam exusta palus, terraeque ardore dehiscunt,
exsilit in síccum, et flammantía lumina torquens
saevit agris, asperque siti atque exterritus aestu.
Ne mihi tum molles sub divo carpere somnos,
neu dorso nemoris líbeat iacuísse per herbas,
cum positis novus exuviis nitidusque iuventa
volvitur, aut catulos tectis aut Ova relinquens,
arduus ad solem et linguis micat ore trisulcis.
Morborum quoque te causas et signa docebo.
Turpís Oves temptat scabíes, ubi frigidus imber
altius ad vivum persedit et horrida cano
bruma gelu, vel cum tonsís inlotus adhaesit
sudor, et hirsuti secuerunt corpora vepres.
Dulcíbus idcirco fluvíis pecus omne magistri
perfundunt, udisque aries in gurgite villis
mersatur, missusque secundo deﬂuit amni;
aut tonsum trísti contingunt corpus amurca,
et spumas miscent argenti vívaque sulpura
Idaeasque píces et pingues unguine ceras,
scillamque helleborosque graves nigrumque bítumen
Non tamen ulla magis praesens fortuna laborum est,
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eza a' marhanak,b Es a' nyajra hint merget, ótt a' földben lakik. Te, pasztor,
ragadgy követ kezedben es kapj palczát, es eszt az fenyegetözöt, -s-ez temerdek nyaku süvöltöt verd° megh; dki osztan az ö feltö fejet el rejti futasakor,
midon immar a' belsö egyben füzödölesekzls es azö farka vegenek keruletej
fel óldozodnak, es az utolso kerület lassan lassan ballagh elo.d219 Amaz Calabriaj ligetekben levö kigjo is igen gónósz, epíkelyes hatat czavargatvan fel
emelt melyevel,'°` es 'azö nagi tarkakkal pettegettetet hoszszú hasat,f a' kik
midön valamely vizek ki aradnak gazö forrasOkbol,3 es midön ha nedvesh tavaszkori a' föld Ívizes, Es az essöt hozó deli szelekkor,Í a' tokban laknak, Es a'
partokot tartvan. Ez az gónósz allat az ö fekete begyet halakkal es rekegözzo
bekakkal megh töltj. Minekutanna a' to el szarad, es a' földek megh hasadnak
a' hevsegtöl, ki ugrik az szarazra, Es meregetvenk azö tüzes szemeit kartekonykodik a' mezökön, a' szomjusagh mia kegyetlenkedik, es a' hevsegtol el
retten. Ne tessek bar nekem [50r:] akkor gyenge ahnokot alunni az egh alat
(n[em] alusz[om] akkor [edes]deden, ha lehet), se hannyatta akkor nem fekszem a' ber[k]eknek füvein. T. i. ki búvan azö börebol, uj es fe[nyes] leven azö
iffiudot koraban, tekeregh, avagi kölykeit es tojasit a' házakban hagivan, A
napnak ellenneben fel emelkedvenl villogtattya szajaban az ö hármas nyelvet.
Immar megh tanitlak tegedet azoknak betegsegeknek okaíram es [j]eleire
is: a' rusnya rüh felette megh vesztegeti a' Iuhokot (rutul megh rühösodnek),
midön a' hidegh essö “es az fejer faggyal valo iszszónyú tel el hattya egesz
testeket,“ Vagi mikor megh nyrettetven moczkos veritek tapadot reajok, es ha
megh sertettek testeket a' sürü tövis bokrok. Ennek okaert a' pasztorok megh
mossak (öntözik) edes vizzel az egesz nyajat, Es megh vi[z]ülven a' Kosnak
gyapja örvenyben nyomattatik be, Es el [b]otsattatvan ala megyen a' viz menteben; avagi a' megh nyret[t]etet testet megh kenik csipos Oólaj seprölekkel,°
es egiben elegittik a' kenösöt (az ezüstnek tajtekit),221 az eleven ken kö[v]et es
az Idaj szúrkót, -s-kenesre a' köver viaszszot es Pkígyohagyınatﬂz es lohunyort,
megh büdös fekete czipat;P223 mind[a]zonaltal semmi vele valo dajkalkodasnak
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<az>
marhanak <es az apro nyajnak>
öld
<es> ınidon imınar a' belsö egyben füzödölesek es azö farka vegenek keruletej fel óldozodnak
<azö fejet kit igen felt: felette igen be rejti futasakor> es az utolso kerület lassan lassan ballagh
elo;
a' ki fel emelven azö fejet egiben vonnya hal hajas hatat
<amellynek> hoszszú hasa nagi tarkakkal pettegettetet <megh>,
[Beszúrás]
[Beszúrás]
tavasz<szal>
<nedves levekkel es essözö deli szelekkel>
forgatvan
emekedven [Ebből javítottuk]
orvossagira
el hattya egesz testeket es az fejer faggyal iszszonyú <valo> tel:
[A 49V lapon:] olajseprö
[s]cyllat es az erös bóróstyant; es a' feketö szúrkot

quam si quis ferro potuit rescindere summum
ulceris os: alitur vitium vivitque tegendo,
dum medicas adhibere manus ad vulnera pastor
abnegat et meliora deos sedet Omnia poscens.
Quin etiam, ima dolor balantum lapsus ad ossa
cum furit atque artus depascitur arida febris,
profuit incensos aestus avertere et inter
ima ferire pedis salientem sanguine venam,
Bisaltae quo more solent acerque Gelonus,
cum fugit in Rhodopen atque in deserta Getarum,
et lac concretum cum sanguine potat equino.
Quam procul aut molli succedere sáepius umbrae
videris, aut summas carpentem ignavius herbas
extremamque sequi, aut medio procumbere campo
pascentem, et serae solam decedere nocti,
continuo culpam ferro compesce príus, quam
dira per incautum serpant contagia vulgus.
Non tam creber agens hiemem ruit aequore turbo, k
quam multae pecudum pestes. Nec singula morbi
corpora corripiunt, sed tota aestíva repente,
spemque gregemque simul cunctamque ab origine gentem
Tum sciat, aerías Alpes et Norica si quis
castella in tumulis et Iapydis arva Tímavi
nunc quoque post tanto videat, desertaque regna
pastorum et longe saltus lateque vacantes.
Hic quondam morbo caeli miseranda coorta est
tempestas totoque autumni incanduit aestu,
et genus omne neci pecudum dedit, ornne ferarum,
corrupitque lacus, infecit pabula tabo.
Nec via mortis erat simplex, sed ubi ignea venís
omnibus acta sitis miseros adduxerat artus,
rursus abundabat fluidus liquor, omniaque in se
ossa minutatim morbo collapsa trahebat.
.
Saepe in honore deum medio stans hostia ad aram,
lanea dum nivea circumdatur infula vítta,
inter cunctantes cecidit moribunda ministros.
Aut si quam ferro mactaverat ante sacerdos,
inde neque ímpositis ardent altaria fibris,
nec responsa potest consultus reddere vates,
ac vix suppositi tinguntur sanguine cultri,
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ollyan hasznalattya nincsen, mint mikor ember a' fekelynek tetejet el metzhette: az seb epül; es el fedettetven eled, nö, Midön a' pasztor azö orvoslo kezeit
nem akarja a' megh órvoslasra es a' sebre vetni, es az Istentol Iobbulast varvan
czak henyel. Söt megh mikor a' bögö juhoknak belsö testekben be hatott a'
fajdalom, fenekedik, es megh emeszti az el szaraztó hidegleles tagait, Ió volna
a' felgyuladot hevsegeket megh elözni, es megh szürni a' bokaja között levö
verrel pesgö eret; a' mikeppen szoktak a' Bisaltak nemzetsegí, es a' vaj[... Gelo]nusok, midon megyen a' Rhodope hegyere es a' [Geta]knak pú[szta hely]eire, es iszik loverrel megh elegittetett alútt [te]jet. A' melly juhot qlatandasz,
hogyq
[
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[51r:] kesö ejszakan egyedül elbolyong[ani, .................. ..] Minek elötte a' veszedelmes el ragado betegsegh a magat oltalmazni nem tudo nyaj[on] el hatalmaznek; ollyan sokszor szelveszt inditto forgó szel nem dol a' tengerre, mint
a' mennyen Vadnak a' juhoknak betegségek. Nem csak [e] gesz tagokot vesztegetík megh a' nya[va]lyak, lhanem az egesz dellöt224 hirtelen, az megh remeny alat levöket es nyayat is, eleytöl az egesz faytf Tovabba ha vagyon valaki,
a' ki tudgja azokot a' Galliaj magos hegyeket,225 Es a' Noricai dombokon allo
Castelyokot,226 es a' Velenczesek227 Timaus folyo vizenek tartomanyt: Mostis
anni idö mulvan lassa megh smind az pasztoroknak el hagyattatot púszta
helyeket, es mi[nd] a' mindenfele kiterjet ligetekets 'Itten regen* a' megh vesztegetetu áer mia felette karos zurzavaros szel228 tamadot, es az ösznek egesz
folyasaban tartott,229 Es mind a' barmoknak, -s-mind a' vadaknak minden
nemeket megh ölte, Es megh vesztegette a' tokot, es Vmegh metelyeztettev a'
legeltetö helyeket metellyel. Nem is egi fele neme vala halaloknak: Hanem
minek utanna a' heves szómjusagh el jarvan mind az ereket, -s-a' beteges
tagokot egiben vonta volna, ismet megh bövül vala a' megh veszet folyo nedvessegh, Es lassan lassan a' nyavalya miatt el lankatt tagokot egiben vonnya
vala. Gyakorta aldozatul az oltarra az Istennek tisztessegere fel allittatvan,
midön a' gyapjubol valo patyolat fejer kötövel Wfel köttetnekw környul: halo
felben le esik a' kesedelınes papok között; hogy ha nemellyket annak elötte
megh nyuzta is a' pap az ö kesivel, Az óltarokon valo tüz sem gyultmegh az
ónnan reajok tetetet darabok mia, sem a' megh kerdettetet ókos eszes jövendölo megh nem [fe]lelhet azokbol; Es a' meszarlo kes is aligh veresedik, Es a'
q <la[...... ..>]
P [1.:] hanem hirtelenseggel az egesz dellö he[lyek]et -s-baranyokot -s-mind a' nyajat <egyenlö
keppen> fogva az egesz sereget [2.:] hanem hirtelenseggel az egesz dellö he[lyek]et -s-mind a
baranyokot -s-mind a' nyajat es mindenestol fogva az egesz sereget
S
azokot <hogi menny> el hagyattatot púszta helyek <vagyon> a' pasztoroknak es a' hoszszú
-s-szelyes Ures berkeket.
lt
I<nn>en
P vesztegegetet [Ebből javítottuk]
V mergesettette
W Vetetnek

summaque ieiuna sanie infuscatur harena.
Hinc laetis vituli vulgo moriuntur in herbis,
et dulces animas plena ad praesaepia reddunt;
hinc canibus blandis rabies venit, et quatit aegros
tussis anhela sues ac faucibus angit obesis.
Labitur infelix studiorum atque immemor herbae
Victor equus, fontesque avertitur et pede terram
crebra ferit; demissae aures; íncertus ibidem
sudor et ille quidem moriturís frigidus; aret
pellis et ad tactum tractanti dura resistit.
Haec ante exitium primis dant signa diebus:
sin in processu coepit crudescere morbus,
tum vero ardentes oculi atque attractus ab alto
spiritus, interdum gemitu gravis; imaque longo
ilia síngultu tendunt; it naribus ater
sanguis, et obsessas fauces premit aspera lingua.
Profuit inserto latices infundere cornu
Lenaeos (ea Visa salus morientibus una),
mox erat hoc ipsum exitio, furíisque refecti
ardebant, ipsique suos iam morte sub aegra
(di meliora piis erroremque hostíbus illum!)
discissos nudis laniabant dentibus artus.
Ecce autem duro fumans sub vomere taurus
concidit et míxtum spumis Vomit ore cruorem,
extremosque ciet gemitus. It trístis arator,
maerentem abiungens fraterna morte iuvencum,
atque opere in medio defixa relinquit aratra.
Non umbrae altorum nemorum, non mollia possunt
prata movere animum; non, qui per saxa volutus
purior electro campum petit amnis; at ima
solvuntur latera, atque oculos stupor urget inertes,
ad terramque fluit devexo pondere cervix.
Quid labor aut benefacta iuvant? Quid vomere terras
invertisse graves? Atquí non Massica Bacchi
munera, non illis epulae nocuere repostae:
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fövenynek szine genetseggel, -s-avvalis kevessel rutit[ta]tik be. Innen vagyon,
hogi szellyel a' jó füben is megh [hol]tak a' borjuk,
[
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[52r:] [torko]kot fel dagasztya. Es a' gyözedelmeskedö indulatiban boldoghtalanul elö meh[...] lo le esik, [es megh] feletkezik a' fürol, -s-az Viztöl irtoz[ik,
es a'] labaval [kapa]ldogallya a' földet, füleit leeresztven; Ugyan itt, t. i. a'
fulinel minden ók nelkul (faradsagnelkul) veritek vagyon, -s-az is pedigh,
mivel majd megh hal, hidegh; El szarad a' böre, Es ha ki hozza nyul, kemenynek tetzik. Az ö halalok elöt valo elsöbb napokon illyen jeleket mutatnak; Hogi
ha a' betegsegh elöbb elöb menven el kezdett hatalrnozni, Akkor pedigh* azö
szemek fenlenek,Y Es igen belöl veszen lelegzetet, Z-s-azonban nehez sohajtassal,Z azö belsöa beleket vonnyak hoszszúb hiricsölessel,230 fekete ver megyen
ki orrabol, es fojtogattya szaraz nyelvevel be dagadot torkat.° Hasznalt neha
dLaeneus italatd be tölteni akar micsodas szárvon (tölcseren) is, tsák ez egyedul
a' megh eholni akaro betegekneke órvossagok; Neha pedigh ez veszedelınekre
szolgalt, Es dühössegekkel megh ujjulvan gerjedeztenek, Es immar azö nehez
halalos kenjokban önnön magok szaggattak eles fogokkal tulajdon szakadozot
tagokot f(Istenek, engedjetek jobbat a' kegyeseknek, és ezt a nyavalyat ellensegunknek).f Ime pedighlen a' nehez eke elöt gözölo ökör le döl, Es Veres
tajtekot tur szajan ki, Es halalra Vonagik. Szómoruán elmegyen a' szanto ember, ki fogvan a' megh keseredet ökröt halallal megh valo parjatolﬁ Es feligh
megh szantatot földeben el hadgya le szegezet ekejet. Nem [vi]gasztalhattyak
megh azö szívet a' magos berkeknek arnyeki, Sem az ekes retek, s[em] a' kö
szalakon ára csergedözö,h gyantanal tisztab, mezöre [l]e folyo Vizis; Hanem el
roskadnak az ö oldal czontyai, es a' busulos szemeit megh homalyosíttya, a'
f[öld]re le függeszti
[
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[53r:] Mit hasznal ekevel szantani a' kemeny földet? Maga semi a' Massicus
heg[yen] t[erm]et bor, sem a' fris etkek nem artottak nekiek: csák szi[n]ten
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P
°
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P
f

<osztan>
egnek
<a' melly pedigh a' fel hirícsölö zugas> es
besö [Ebből javítottuk]
<fen> valo
gegejet:
nedves borokot
hol<tol<nak>
[1.:] (Istenek adgyatok nagyob kegyelmeteket híveíteknek es aszt az nagi szörnyu esetet forditsatok a' mi ellensegunkre) [2.:] (Adgyon Isten job tanacsot azö híveinek es eszt az bolond
orvossagot fórditsa azö ellensegere)
g tarsatol;
'Í folyo
1 <n>em <hasznahiak>

frondibus et victu pascuntur simplícís herbae,
pocula sunt fontes liquidi atque exercita cursu
flumina, nec somnos abrumpit cura salubres.
Tempore non alio dicunt regionibus illis
quaesitas ad sacra boves Iunonis, et uris
imparibus ductos alta ad donaria currus.
Ergo aegre rastris terram rimantur et ipsis
unguibus infodiunt fruges, montesque per altos
contenta cervice trahunt stridentia plaustra.
Non lupus insidias explorat ovilia circum,
nec gregibus nocturnus obambulat: acrior illum
cura domat; timidi dammae cervique fugaces
nunc interque canes et circum tecta vagantur.
Iam maris immensi prolem et genus omne natantum
litore in extremo, ceu naufraga corpora, fluctus
proluít; insolítae fugiunt in flumina phocae.
Interit et curvis frustra defensa latebris
Vipera, et attoniti squamis adstantibus hydrí.
Ipsis est aer avibus non aequus, et illae
praecipites alta vitam sub nube relinquunt.
Praeterea iam nec mutari pabula refert,
quaesitaeque nocent artes; cessere magistri,
Phillyrídes Chiron Arnythaoniusque Melampus.
Saevit et in lucem Stygiis emissa tenebris
pallida Tisiphone Morbos agit ante Metumque,
inque dies avidum surgens caput altius effert.
Balatu pecorum et crebris mugitibus amnes
arentesque sonant ripae collesque supini.
Iamque catervatim dat stragem atque aggerat ipsis
in stabulis turpi dilapsa cadavera tabo,
donec humo tegere ac foveis abscondere discunt.
Nam neque erat coriis usus, nec viscera quisquam
aut undis abolere potest, aut vincere flamma;
ne tondere' quidem morbo illuvieque peresa
vellera, nec telas possunt attingere putres.
Verum etiam invisos si quis temptarat amictus,
ardentes papulae atque immundus Olentia sudor
membra sequebatur, nec longo deinde moranti
tempore contactos artus sacer ignis edebat.
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csupa agakkal es füvel taplaltattanak, es azö i[ta]lok Íamaz high kútfök es a'
folyni szokot p[atak]ok;1 Nemís szakasztyak felben a' gondviselesek egesseges
almokot. Akkor az üdö tajban, mondgyak, hogi kerestenek abban a' tartományban ökrökot, hogik Iupiternek231 megh szentellyek; De nem talaltatvan,
Erdej egyenetlen ökrokön vittek a' szekereket az aldózatnak magos helyere.
Minek ókaert nagi munkával hásogattyák kapaval a' földet, es beássak magok
kezekkel a' vetemenyeket, Es a' nagi hegyeken vonnyak a' csikorgo szekereket
ipárkodo nyakokkal. Az ejjel jaro farkas nem hány leseskedeseket az akol körul, se a' nyaj körül nem jar: Nehezebb gond Vágion rajta; lillyenkor járnak a'
felelmes özek, -s-a' futo szarvások,l most az ebek es á' házak körül gomolyognak. Ekkor immár a' hab ki mossa a' megh mersekelhetetlenm tengernek hálait
Es minden úszó állátít a' külsö part szinere, mint Valami hájotörest szenvedett
testeket; a' folyo vízhez szokatlan tengeri borjuk232 abban úsznak; megh hal
“a' kurta kigyo” is, a' ki tekergos rejtek helyeiben hejjaban oltalmazza magat;
°es íedten pikelyek felborzadvá á' vizi kigyok.° Onnön magoknák a' madaraknakis nem egesseges akkor az levegö egh, Es azok sebessen szárnyalván a'
magos fellegekben czak megh halnak. Ekkor osztan megh az etelnek [megh]
változtatása sem használ, Es az külsö órvossagok is artanak; PNem hasznalnakp itt az doctorokzq a' phillyridesf Chyron loembers es az Amythaonius Melampus. Es az Styx sötetsegebol világra ki bocsattatot Tisiphone kegyetlenkedik, Es hajt[tya] [54r:]
[
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[fejet fel]lyebb emeli. A' juhoknak b[egetesek es sz]üntelen valo zengesek miá
zugnak a' [foly]o vizek, [a' szar]az partok, es a' domború halmok. E[s imm]ar
<ugjan> [........]val veszti el ököt, Es ugyan megh tölti rut fekelyekkel a' le
ómlótt testeket magokban a' Iászolyokban, miglen azokot el temetnek, es vermekben be asni szoknak. Mert semmi haszna nem vala böröknek, Nemis moshattya megh senki belekett vizzel, sem pedigh langal megh nem tisztithattya
vala; Nemis nyrhetik vala megh pedigh nyavályájatol es á' fekelytöl elvesztegetö gyapjokot, Nem is illethetik vala aszt az büdös gyapjuból csinalt ruhakot,233 de megh csák ha valaki hozza nyul valaís ahoz a' gyülölseges ruhahoz,
tegö fekelyek* es, megh budösodven annak tagai, otsmanj veritek jö vala ki
belölle, Es ósztan nem sok üdö mulva á' megh illetet234 tagokot á' “szent Antal
tüze“235 faggattya Vala.23Ő
Í [1.:] aınáz <szep> kútfök es a' <sebessen> folyni szokot p[átak]ok: [2.:] amaz kútfök es a' <high>
folyni szokot p[átak]ok:
k [Beszúrás]
l
<Nemis> járnak illyenkor a' felelmes özek <se> a' futo szarvasok:
m mersekelhetelen [Ebből javítottuk]
P a' Vipera kigyo
P Megh halnak hájok fel borzadvá á' Vizikigyokis
P Engednek
q órvoslo Mesterek
' phillyrides <es a'>
S
[Beszúrás]
lt
tüzes kelevenyek
L1
sz: antal tüze
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[53v:]
P. VERGILII MARONIS GEORGICONV LIBER IIII.
Argumentumw
Quarto hoc libro apum curaın mellificiique rationem (quáe pars in generali
operis totius propositione postrema erat) copiosíssime exequitur; cumque argumentum hoc adeo angustum* esset, ut intra paucos versus posset consumi, variis
id digressionibus dilatat iucundisque translationibus aınplificat et exornat. Nam
et suam quandam apibus Rempublicaın ássignat, reges ipsis tribuens, castra, praetoria, urbes, populos, officia, studia et mores, ídque tantá dexteritate, ut nusquam
immemor suarum translationum a proposito excedat.
Potest autem et hic liber in duas partes secari. In priori enim eius parte
propagandarum conservandarumque apum curam exequitur. In posteriori rátionem, qua, cum funditus interierint, denuo possint reparari. Huius inventi
authorem Arístaeum [quendam pastorem facit, qui primus amissas apes, iugulatís aliquot boum iugis, credítur reparasse.]Y
[54V:]
ALIUD IMODESITINI IVRIS
con[sulti] Argumentum
Protinus aerii mellis redolentia regna,
Hyblaeasque et apes alveorumque et cereá tecta,
Quique apibus flores, examina quaeque legenda,
Indicat, humentesque favos, caelestia dona.
[54r:]
P. VERGILIUS MARONAK A' GEORGICONROL
valo IIII. könnyve
Summaja
Ez 4-dik könnyvben a' meheknek gondviseleset es a' meznek modgyat
(melly reszsze a' közönseges feltött czelbán utolso vala) bövon le irja. Mivel
ez az summa igen derekas,237 külömb külömb fele himezzessel238 ekesgeti
(b övitgeti),Z es gyönyörüseges megh fordittasokkál239 öregbitti es szepitti. Mert
a' meheknek mint egi közönseges tarsasagot240 tulajdonít: minda Kiralyokot,
hádákozasokot, törveny tevö helyeket, varosokot, nemzetsegeket, tiszt viseleseket, igiekezeteket es erkolczokot.
V
W
X
Y

GEORGICO<RUM>
<Summa>
[Páulus Manutius eredeti argumentumában: ,,angustum"]
[A levél alját levágták, á jelölt rész hiányzik á kézirátból]

Z (bõvit<ti>
P [Beszúrás]

LIBER IV.

Protinus aerii mellis caelestia dona
exsequar: hanc etiam, Maecenas, áspice partem.
Admíranda tibi levium spectacula rerum,
magnanímosque duces, totiusque ordine gentis
mores et studia et populos et proelia dicam.
In tenui labor, at tenuis non gloria, si quem
numiná láeva sinunt, auditque vocatus Apollo.
Principio sedes apibus statioque petenda,
quo neque sit ventis aditus (nam pabula venti
ferre domum prohibent), neque Oves haedique petulci
floribus insultent, aut errans bucula campo
decutiat rorem et surgentes atterat herbas.
Absint et picti squalentia terga lacerti
pinguibus á stabulis, meropesque aliaeque volucres
et manibus Procne pectus signata cruentis;
omnia nam late vastánt ipsasque volantes
ore ferunt, dulcem nidis immitibus escam.
At liquidi fontes et stagna virentia musco
adsint et tenuis fugiens per gramina rivus,
palmaque vestibulum aut ingens oleaster obumbret,
ut, cum prima noví ducent examina reges
Vere suo, ludetque favis emissa iuventus,
vicina invitet decedere ripa calori,
obviaque hospitiis teneat frondentibus arbos.
In medium, seu stabit iners, seu profluet humor,
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Ez resz pedigh ket reszre szakasztathátík. Mert az elsö reszben a' mehek
száporodásanakb es tartásoknakc mod[g]yat mondgya megh; a' másodikban
aszt az ókossagot, a' mellyel [(h]a megh találnak mind hohıi a' mehek) hogi
teremptetnenek ujjonnan mások. Ez talahnanynak szerzojenek mond[gya]
[
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[55r:]
Mas Modestinus Tö[rVenytu]donak re[ndelt]etet
Summajad
[Negyedik könyv]
Mindgyarast fogok a' levegö egböl valo meznek mennyei ajandekahoz.
Eszt az reszszetis, tiszteletes patronusom,241 ved jo neven. Beszellek te elottede
almelkodasrá 'valo dolgokot' u. m. azoknákg meresz elöl jaro Vezereket, es
rendel az egesz seregnek erkölcsököt, -s-mind igyekezeteket, -s-nemzetsegeket
es viaskodasokoth A munka kicsiny dologrol vagyon ugyan, de nem kicsiny
a' dicseret, az kit rea botsatanak az ellenközo Isteni vegezesek, Es a' kit megh
halgat a' segetsegul hivatott Apollo.
Legh elöszször a' meheknek helyet es állást ótt kel keresni, a' hova se a'
szelek ne fuhassánák (mert a' szelek megh akadalyoztattyak, hogi ne vihessenek elesegheti haza), se a' juhok es a' csintalan gödölyek a' Viragoknák ne
arcsának, avagi a' mezöben jaro tehen Íle ne verje a harmatot, es a ki kelö füeket
el ne tap[odgya;] tavol legyenek a tarkazot gyíkok motskos hatákkál242 á rakot
gelenczektül,243 es más mádarák,24'4 Es a' feczke, ki saját veres kezevel mellyet
megh jedz[i;]Í Mert mindeneket szellyel pusztitnak, Es a' szegeny repülököt el
rágadgyak szajokkal, es kegyetlen feszkekben viszik az edes gyüjtement. Hánem legyenek jelen ott a' kik folyo kút fejek, es mohaval viragzo tok es a'
pasinton folyo gyenge folyamatok. Es a' tornacz elöt be amyeko[llyak] a' palma agak avagi a' nagi vad olaj fá[k] [56r:]
[
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Es az elöttök valo elöfa tartoztássa megh akar azö zöldellö hájlekival. [....
k]özben akar a' v[iz vesz]tegh allyon, akar follyon, hanj bele [kere]sztül kasúl
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szaporodasasak [Ebből javítottuk]
<ınegh> tártasoknák
[A négy sor fordításának leírására hagyott hely üres a kéziratban]
elotted <alácson dolgokrol>
meltó csudakot:
[Beszúrás]
viáskodás<at>:
gyujtement
ˇ
le ne verje a' harmatot Es á' nevedekeny füveket el ne tápodgya: távoly legyenek ezeknek teli
kosároktol az irátos hatu gyekekis -s-mind a' párti fecskek (kullok) -s-mind egyeb artalmas
madarak -s-mind a' veres kezzel megh festet mellyu fecskek
I
[Beszúrás]

transversas salices et grandia coníice saxa, l
pontibus ut crebris possint consistere et alas
pándere ad aestivum solem, sí forte morantes
sparserit aut praeceps Neptuno irnmerserít Eurus.
Haec circum casiae virides et Olentia late
serpylla et graviter spírantis copia thymbrae
floreat, irriguumque bibánt violaria fontem.
Ipsa autem, seu corticibus tibi suta cavatis,
seu lento fuerint alvaria vimine texta,
angustos habeánt aditus: nam frigore mella
cogit hiems, eademque calor liquefacta remíttit.
Utraque Vis apibus pariter metuenda: neque illae
nequiquam in tectis certatim tenuia cera
spiramenta linunt, fucoque et floribus oras
explent, collectumque haec ipsa ad munera gluten
et visco et Phrygiae servánt píce lentius Idae.
Saepe etiam effossis, sí vera est fama, latebris
sub terra fodere larem, penitusque repertae
pumicibusque cavis exesaeque arboris antro.
Tu tamen et levi rimosa cubilia limo
ungue fovens circum, et ráras superiniice frondes.
Neu propius tectis táxum sine, neve rubentes
ure foco cáncros, altae neu crede paludi,
aut ubi odor caeni gravis, aut ubi concava pulsu
saxa sonant, vocisque offensa resultat imago.
Quod superest, ubi pulsám hiemem sol aureus egit
sub terras, caelumque aestíva luce reclusit,
illae continuo saltus silvasque peragrant,
purpureosque metunt flores et flumina libant
summa leves: hinc nescio qua dulcedine laetae
progeniem nidosque fovent, hinc árte recentes
excudunt ceras et mella tenacia fingunt.
Hinc ubi iam emissum caveis ad sidera caeli
nare per áestátem liquidam suspexeris agmen,
obscuramque tráhi vento mirabere nubem,
contemplator: aquas dulces et frondea semper
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valo nagj köveket es altal nyulo füzfakot, hogj a' sok pallokon megh alhassanak
es szárnyokot kiterithessek a' napnak melegere, hogj ha törtenetböl ki maradvan, a' kesedelmezokot a' sebes szel el szeleztene, avagi be csapna a' vizben.245
Ezek körül] zöld Casia illatok, es meszsze szagoskodo kakuk füvek, Es a' nehezen bövseggel szagoskodo thymbrusokm246 viragozzanak, Es a' mellettek
valo violas kertekben follyanak nedves vizek. Magoknak pedigh a' meh kosároknak, akar azok “kí vájt” fahajakbol° füzettettenek egyben, akar hutyolloP247
Veszszökböl legyenek köttetve, legyen szórós lyukacskajok, mert a' tel hideggel megh fagylallya a' mezet, Es ugyan azont a' melegh megh olvasztya. Mind
a' ket fele eröszaktol egyenlökeppen 'lfelnek a' mehekfl -s-ezekís nem hejjaban
öntik megh, tusakodvan, a' kosar oldalan levö kicsinyf Sszellözo lyukocskakot
viaszszál; esztendos sonko]lyal248 es Virágh maradekokkál be töltik a' kosar
kornyeketf Es erre a' dologra gyujtetet enyvet, melly szükeresebb a' lepnel,
es az Phrygiaban valo Idaj Íszúroknal, tartogattyakf Gyakorta likakot” asván
a' föld alatt csinaltának magoknák hazat” (ha hinni kel), Es ugyan talaltanákis
az üres kövekben es szú ette üres fanak odvaban.“' Te mindazaltal a' megh
hasátt kosarokot *körös körül betakargatvan gyenge sárral* kend megh, Es
fellyül Vess rea keves zöld agat. Neis engedd megh, hogj a' kosarokhoz közel
legyen tíszafá, Neis eges a' tüzön Veres rak hejjákot, Y-s-ne is higgy a' melly
tonák,Y avagi a' h[ol]ott a' seppedekes sasnak nagi büdössege vagyon, avagi
[a'] holott zugnak az ütesek mia az üres kö lyukak, es a' szózatnak Zmegh
ütközötz viszsza zengese hallatik.
Ami [57r:]
[ ....................................................................................................................................... ..]
a barsony szinü viragokot, es gyengen kostolgátj[ak]a a' folyó vizeknek szinet.
Ezekbol csinal[nak, ne]m tudom, mitsoda gyonyörüseges edesseggel fiakot es
nepeket; Ezek[bo]l tsúda mesterseggel uj viaszszakot is formahiák, [-s-]ragado
edes mezeket. Te, meh tarto ember, midön már [a'] kosarbol ki ereszt[ete]t
sereget nezed, az egh fele hogy a' tiszta üdöben repül, Es tsudálkozol, mikeppen vonnya a' szel ököt, mint valami fekete felleget: mindenkor edes vizekre
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körül <bövelkedgyenek>
[Az 55v lapon:] jzóp
kupas
[Az 55V lapon:] keregh
hutyorgo
<kel felni>:
[Az 55V lapon á latin szöveg fölött jelölve van a IV,38. ,,tenuia" szavának négy rövid szótágja]
szellözo<detzkeket áz> viaszszál; sonkollyal es Virágh maradekokkál á' <lyukakot> be töltik,
szúrokna<k (jobban is tártyak)>
likakot <likakOt>
[Az 55V lapon:] hájlek
<á>dvaban [Az 55V lapon isz] advában
gyen körös körül betákárgatvan genge [! Ebből javítottuk] sárral
melly tó se legyen ótt
[Beszúrás]
kostolgattyak

tecta petunt. Huc tu iussos asperge sapores,
trita melisphylla et cerintháe ignobile grámen;
tinnítusque cie et Matris quate cymbala circum:
ipsae consident medicatis sedibus, ipsae
intima more suo sese in cunabula condent.
Sin autem ad pugnam exierint: nam saepe duobus
regibus incessit magno discordia motu,
continuoque animos vulgi et trepídantia bello
corda licet longe praesciscere; namque morantes
Martius ille aeris rauci canor increpat, et Vox
auditur fractos sonitus imítatá tubarum.
Tum trepidáe inter se coeunt pennisque coruscant,
spiculaque exacuunt rostris, aptantque lácertos,
et circa regem atque ipsa ad praetoria densae
míscentur, magnisque Vocant clamoribus hostem.
Ergo ubi ver nactae sudum camposque patentes,
erumpunt portis: concurritur, aethere in alto
fit sonitus, magnum mixtae glomerantur in Orbem,
praecipitesque cadunt; non densior aere grando,
nec de concussá tantum pluit ilice glandis.
Ipsi per medias acies insignibus alis
ingentes animos angusto in pectore Versánt,
usque adeo obnixi non cedere, dum gravis aut hos,
aut hos Versa fuga Victor dare terga subegit.
Hi motus animorum atque haec certamina tantá
pulveris exigui iactu compressa quíescent.
Verum ubi ductores acie revocáveris ambos,
deterior qui visus, eum, ne prodigus obsít,
dede neci: melior vacuá sine regnet in aula.
Alter erit maculis auro squálentibus ardens
(nam duo sunt genera): hic melior, insignis et ore,
et rutilis clarus squamis; ille horridus alter
desidia, latamque trahens inglorius alvum,
Ut binae regum facíes, ita corpora plebis:
namque aliae turpes horrent, ceu pulvere ab alto
cum venit et sicco terram spuit ore viator
aridus; elucent aliae et fulgore coruscant,
ardentes auro et paribus lita corpora guttís.
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es zöld agakra sietnek. Te hincs ide azokot á' szagokot, a' mellyeket megh
hagyok, t. i. a' megh dörzöltb “meh füVet,° es a' dviasz füd paraszt pasintot; es
indits zengeseket, -s-a Cybele aszszony249 czimbálmátis pengesd körülettok:
magok le szalnak a' megh hintetet helyekre, a magok szokások szerent be
menneke á' kosárban. Ha pedigh a' viaskodasra mennek ki (mert gyakorta ket
királyok között nagi zurzavaros háborusagh támad), Mindgyarast jo eleve
megh tudhatni a' seregnek indulattyokot es á' tusakodasra dobogo sziveket:
Mert amaz zengö ertz szabású hadi hangh ki jelenti ököt feggyszer-s-mind
lassan járva, Es ollyan szó hállátik,f Mely csak nem ollyan, mint á' trombitáknak harsogo zengese; ákkoron tolyongvan egiben gyülnek, es szárnyokot csillamláttyak, es elesíttik fulakjokot orrokkal, es keszitgetik karjokot; es a' kiralyneg körul -s-az “királyi satornalh sürün öszve gyulnek es bajra ki hijak nagi
zugassal azö ellensegeket. Azert mihelt szep udöt kapnak es szeles mezököt,
kirohannak a' kosarákbol -s-egiben ütköznek; a' magos egben zendules leszen;
es megh elegyedven nagi csopórtokban gomolyodnák, es hulnak le nyakra
före. Nem sürübb ezeknel a' levegö egben valo jegh essö, sem á' megh rázáttatott sürü toly farol anny mák nem hull le; magok (t. i. á' királyok) á' seregek
között, szárnyok leven zaszlojok, azö kicsiny kebelekben [58r:]
[
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[zen]dülesek es ez nagj [viasko]dasok le csillápodtathátnák csak [keV]es pornaki fel hány[atasat]ólis; jollehet [midö]n viszsza [hiv]atod á' ket kiralyok[ot
a'] harczbol, [a' m]ellyk rosz[sza]bnák lattatik, aszt öld megh, hogi tekozlasáVál ne ar[tso]n; had urálkodgyek az üres kosárban az erösbik, engedmegh.
ÍEggyik áránnj szinu tarkaval fenlikl (mert [k]et rendbeliek), az az jobbik, a'
kinek tekinteteisk [sze]p vagyon, -s-azö fenyes píkelyeivell is ekes; A' masik
[pe]digh czuda henyelö, Es minden okosságh nelkul szelyes [ha]satis álighm
vonnya utanna. A mikeppen hogj az annya [m]eheknek szemelyek ket fele,
ugj a' meheknek mágokisn te[st]ek ket fele: mert nemellyek iszszónyú rútok,
[e]s ollyanok, mint midön az °szomjas uti ember° meszszünnen [jö] nagj porbol
es az ö elszáratt szájábol a' földre [pö]kik; Nemellyek pedigh fenlenek es ragyogvan tün[dö]klenek, mint az árannj, es egyenlö tarkas testek vagyon. [Ez]
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[Az 56vlapon:]meleszá
Cerinthiai
bennek [Ebbõl javítottuk]
[Beszúrás]
kiraly
ö tórnáczá elöt
[Az 57V lapon:] porond
[1.:] <[A'] jobbik leszen> áránnj szinu tarkaval ragyogo: [2.:] Eggyik áránnj szinu tarkaval
ragyogo leszen:
tekinteis [Ebből javítottuk]
hajaval
[Beszúrás]
is
uton jaro

Haec potior suboles; hinc caeli tempore certo
dulcia mella premes, nec tantum dulcia, quantum
et liquída et durum Bacchi domitura saporem.
At cmn incerta Volánt caeloque exáınina ludunt,
contemnuntque favos et frigida tecta relinquunt,
instabiles animos ludo prohibebis ináni.
Nec magnus prohibere labor: tu regibus alas
eripe; non illis quisquam cunctántibus altum
ire iter aut castris audebit vellere signa.
Invitent croceis hálantes floribus horti,
et custos furum atque avium, cum falce saligná
Hellespontiáci servet tutela Priápi.
Ipse thymum tinosque ferens de montibus altis
tecta serat late circum, cui taliá curae;
ipse labore manum duro terat, ipse feraces
figat humo plantas et amicos irriget imbres.
Atque equidem, extremo ni iam sub fine laborum
Vela traham et terris festinem advertere proram,
forsitan et pingues hortos quae cura colendi
ornaret, canerem, biferique rosaria Paesti,
quoque modo potis gauderent intiba rivis,
et virides apio ripae, tortusque per herbam
cresceret in ventrem cucumis; nec sera comantem
narcissum aut flexi tácuissem Vimen acanthi,
pallentesque hederas et amantes litora myrtos.
Namque sub Oebalíae memini me turribus árcis,
qua niger humectat flaventia culta Galaesus,
Corycium vidisse senem, cui páucá relicti
iugera ruris erant, nec fertilis illa iuvencis,
nec pecori opportuna seges, nec commoda Baccho
Hic rarum tamen in dumis holus álbáque circum
lilia verbenasque premens Vescumque papaver,
regum áequabat opes animis, seráque revertens
nocte domum, dápibus mensas onerabat inemptís.
Primus Vere rosám atque áutumno carpere pomá,
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a' jóbb raj: Innen szürhetz az udönek bizonjós for[ga]siban edes mezeket, nemis annyera edest pedigh, [a'] mennyere tisztatis, es melly? a' bornak szavanyú
[iz]et megh edesitti; de mikor pedigh a' rajok ide-s-tova repül[ne]k es az levegö
egben játzadoznak, megh utallyák a lepeket [es] el hádgyak hives kosarokot,
A' nyughatatlan mehe[k]et tilcz megh attol á' hászontalan jarástol kelestol.
Nemis [n]agj munka kevantatik ehez: Te tepdki a' kiralyoknák [sz]arnyokot,
-s-azok osztán el marádván csak egj sem mer [f] el fele repülni, qvagi táborbanq
a' zaszlot fel emelni; [E]zeket edesgessek á' safranj szinü virágokkal szágoskodó [k]ertek, Es a' lopotol -s-a' madaraktol oltalmazo pasztor[nak,] á' Helles[po]ntusi Priapusnak 'kerti Váz25° isten' örizese tartsa füzfábol [cs]ínalt sállájávál. O maga (a' mehvel bano) hozzon [59r:] a' magos hegyekröl csongortzsl
es fenyö fakot, Es szelessen a' kosarok körül ültesse el, á' kinek erre gondot
kel viselni; ö maga Vastagh munkához szoktassa kezeit, ö maga ültesse a'
földben á' gyümölcsözö fakot, Es azokot edes vizzel öntö[zze] megh. Es bizonyára ha már munkaınnák szinten vegen a' Vitorlyakot egiben nem vonnam,
Es nem sietnem a' föld fele fordittani á' hajo orrát, Talam el eneklenem asztis,
mitsoda munkás ekesittene megh a' siros kerteket; es a' Paestum városának
esztendönkent 'ketszer nyílot rosás helyeit; es asztis, mimodon gyönyörködgyenek á' katángkorok “á fel szivandó folyámátokbán,“ Ves a' zöldellö pártok
meh füben,V Es mimódón nöne á' földon á' hasa be vont tekeres ugorka; s
nemis hálgáttám volna el á' kesöre zöldellö Nárcissus füvet, sem az tekeresw
Achantus fünek higolyo Veszszejet,252 sem á' sárgullo folyo borostyanyokot,
sem az partokot szeretö Myrtusokot. Mert emlekezem rea, hogi enmágám
lattam az Oebaliái magos hegyek alat Tárentumnál×253 egi Ven Coryciái kerteszt, á' holot nedvesitti á' lassan folyo Galesus vize az ekes kerteket; á' kinek
csak keves szanto földek engettettenek válá,Y -s-ázis igen el hagyattatot mezeje,
melly sem á' barmoknak semmit nem terempt vala, sem nem volt illendö
eledelul a' nyajnak, sem bornak jo nem volt. Itt mindazaltal á' csipke bokrók
közöttz ajeles paret,a es körülettek fejer liliomot, [-s]-szapora füvet es enni valo
makot ültetven el, erkezik vala a' kiralyoknák gazdaghsagival azö szepsegek[r]e nezve, Es kesö estV[e] jöven háza, ásztálát ekesit[t]i vala azö kerteböl
penzen nem vött eledelevel; ö Va[lá] elsö, á' ki tavaszszalb rosat [es] öszszel

P <a'> melly
C1 <a'> Vági <a'> táborban
Í [Beszúrás]
s
<dolgoknák <mielese> mivelese>
t
ketszer termö
u
a' folyamátok<nák> be ivasaban
V es a' meh fü<vel> zöldellö partok;
W [Beszúrás]
X
[Beszúrás]
Y válá <á' mezöben>
Z között <ültetven>
a [Az 58V lapon:] beczes fözelek
P [Beszúrás]

et cum tristis hiems etíamnum frigore saxa
rumperet et glacie cursus frenáret aquarum,
ille comam mollis iam tondebat hyacinthí,
áestátem íncrepítáns seram Zephyrosque morantes.
Ergo apibus fetis idem, atque examine multo
primus abundáre et spumantia cogere pressis
mella favis; illi tiliae atque uberrima pinus;
quotque in flore novo pomis se fertilis arbos
induerat, totídem áutumno matura tenebat.
Ille etiam serás in Versum distulít ulmos,
edurámque pirum et spinos iam pruná ferentes,
iamque ministrantem platanum potantibus umbras.
Verum haec ipse equidem spatiis exclusus iniquis
praetereo, atque aliis post me memoránda relinquo.
Nunc age, náturás apibus quás Iuppiter ipse
addidit, expediám, pro quá mercede cánoros .
Curetum sonitus crepitántíáque aera secutae
Dictaeo caeli regem pávere sub antro.
Solae communes nátos, consortiá tecta
urbis hábent, mágnisque agitant sub legibus áevum,
et patriam solae et certos novere Penátes,
Venturáeque hiemis memores áestate laborem
experiuntur et in medium quaesitá reponunt.
Namque aliae Victu invigilánt et foedere pacto
exercentur agris; pars intra sáeptá domorum
nárcissi lácrimám et lentum de cortice gluten
prima favis ponunt fundaminá, deinde tenaces
suspendunt ceras; aliae spem gentis ádultos
educunt fetus, aliae purissimá mella
stipánt et liquido distendunt nectáre cellás.
Sunt, quibus ad portás cecidit custodia sorti,
inque vicem speculántur aquas et nubila cáeli,
aut onerá áccipiunt Venientum, aut agmine facto
ignavum fucos pecus á praesaepíbus arcent.
Fervet Opus, redolentque thymo frágrantiá mella.
Ac veluti lentis Cyclopes fulınina mássis
cum properant, alii taurinis follibus auras
áccipiimt redduntque, alii stridentia tingunt
aera lacu; gemit ímpositis incudibus Aetna;
illi inter sese magna vi bracchia tollunt
in numerum, versantque tenáci forcipe ferrum:
non aliter (si parva licet componere magnis)
Cecropias innatus apes amor urget hábendi,
munere quamque suo. Grándáevis Oppida curae,

133

ped[igh ...] áhnákot szed [v]á1á, Es mikor Ca' kösziklakotis á' hidegh tel megh
repesztetnef es a' folyó Vize[knek] folya[sok] jeggel [60r:]
[
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[ne]kie hars fái es azö fenyö fái [vánnák, es a' mennyi] álmát az elsöd virágzasakor a' termö fa magára felöltözött vala, szinten megh anny alma [...] rajta
öszszele megh erveis. Ugyan ezen kertesz rendelte el rendbenf á' kesön növö
szilfakot, -s-mind á' kemeny k[ör]tövely fat, es az immár szil[v]át termö tövisseket, Es [immár] gmost á'g vendegeskedöknek árnyekot szolgáltato platanfat.
De en nem erkezven [s]emmikeppen, ezeket el halgatom, mivel szoros uttal
[e]l rekesztettem; Es másokra hagyom, hogi ennekutarıná azokrol írjanak.
Nosza most aszt irom le, minemü termeszeteket adott [l]egyen Isten254 á'
mehekben, mellyert ök á' hCuresí hangos [z]engesth es az zengö Czimbalmokot
követven, Megh [o]ltálmazták az egnek királlyat á' Dictáe hegyi bárlangjában.
Tsák ezeknek Vadnak közfiyok Es iVárosi modon eggyütt Válo lákások,Í es
kemeny törvényekkel ehiek, Es [t]sakísÍ egyedül ök tartanák bizonjos házakra
es lakohelyekre. A' követközendö telröl megh emlekeznek, nyarban á' munkát
uzik, es a' gyüjtement köz helyre rakják. Mert nemellyek az etelre viselnek
gondot, es szövetseget vetven egi más kozött á' mezokben foglalatoskodnak;
Egy reszsze á' kosar keruletiben á' Nárcyssus nedvessegebol es hejjábol valo
sükeres enyvebol a' lepeknek elsö fundámentumot raknak, annak utanna erre
rágasztanak sükeres viászszokot; nemellyek fiákot knevelnek, mellyekben
nemzetsegek megh márádgyón;k nemellyek tiszta mezet rágasztanak, es azö
pinczecskejeket edes nedvesseggel tölt[ik m]egh; Vadnak ollyál<is, a' kikre á'
sors által á' kapu dárábantsagh1255 esett, szerbe szerbe256 vigyáznak az essökre
es az egnek fellegire, Avagi á' háza jövoknek terheket le rakják, Avagi egiben
seregelven a' hereket mint rest már- [61r:] hákot á' lep m[e]llo[l] el tiltyák. A'
munka ugyan eg[i]m[ás]t eri, es a' szágos mez illatozik meh füvel. E[s] a' mint
midön keszittik az Oriások á' nyuló tesztabol257 a' meny köveket, nemellyek
a' szelet bikáborbol czinalt fúvokban be szijjak -s-ki bótsátyák; nemellyek á'
szikrazo vasakot megh edzik á' vízben; murrogh258 az AEtna hegye az ö benne
levö ulom vasaknak miatta; amázok egj más közott rendiben felemelgetik nagi
erövel karjokot, es a' ragádo fogoval forgattyak a' vasat; Nem külomben (há
szabad volna illyen kicsiny dolgot ollyan nágyokhoz hásonli[ttá]ni) ízgattya
á' vagyonnák belejek oltodot kevansága a' Cecrops meheit, kit kit azö tiszti
szerent minden gyujtemenyek igaz munkával valo keresesere: az öregel<nek
C á' szómórú tel [.....] á' köveketis hásogát[t]a hideggel;
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et munire favos et daedala fingere tecta.
At fessae multa referunt se nocte minores,
crura thymo plenae: pascuntur et arbuta passim,
et glaucas salices, casiamque crocumque rubentem,
et pinguem tiliam et ferrugineos hyacinthos.
Omnibus una quies operum, labor omnibus unus:
mane ruunt portis, nusquam mora; rursus easdem
Vesper ubi e pastu tandem decedere campis
admonuit, turn tecta petunt, tum corpora curant;
fit sonitus, mussantque oras et limina circum.
Post, ubi iam thalamis se composuere, siletur
in noctem, fessosque sopor suus occupat artus.
Nec vero a stabulis pluvia impendente recedunt
longius, aut credunt caelo adventantibus Euris,
sed circum tutae sub moenibus urbis aquantur
excursusque breves temptant, et saepe lapillos,
ut cumbae instabiles fluctu iactante saburram,
tollunt: his sese per inania nubila librant.
Illum adeo placuisse apibus mirabere morem,
quod nec concubitu indulgent, nec corpora segnes
in Venerem solvunt aut fetus níxibus edunt,
Verum ipsae e foliis natos et suavibus herbis
ore legımt, ipsae regem parvosque Quirites
sufficiunt, aulasque et cerea regna refingunt.
Saepe etiam duris errando in cotibus alas
attrivere, ultroque animam sub fasce dedere:
tantus amor florum et generandi gloria mellis.
Ergo ípsas quamvis angusti terminus aevi
excipiat (neque enim plus septima ducitur aestas),
at genus immortale manet, multosque per annos
stat fortuna domus, et avi numerantur avorum.
Praeterea regem non sic Aegyptus et ingens
Lydia, nec populi Parthorum aut Medus Hydaspes
observant. Rege incolumi mens omnibus una est;
amisso rupere ﬁdem, constructaque mella
diripuere ipsae et crates solvere favorum.
Ille operum custos, illum admirantur et omnes
circumstant fremitu denso stipantque frequentes,
et saepe attollunt humeris, et corpora bello
obiectant, pulchrarnque petunt per vulnera mortem
His quidam signis, atque haec exempla secuti
esse apibus partem divinae mentis et haustus
aetherios dixere: deum namque ire per omnes
terrasque tractusque maris caelumque profundum;
hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum,
quemque sibi tenues nascentem arcessere Vitas;
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a' lako hely csinalasra “es a' 1epekre“ vagyon gondgyuk, Es hogi mesterseges
munkakot gondollyanakki; Az iffjabbak pedigh el faradvan kesö estve jönek
megh sZa1`Ol<259 rakodva leven Viraggal, Es szellyel szedegetnek mind a' vad

gyiimolcsözö fakrol, -s-mind az vilagos kek szinü füzfakrol, -s-mind a° Casiarol es veres safranyrol, -s-mind a' köver hars farol es a' vas rosda szinü hyacinthusrol. Mindnyajan egiszer-s-mind nyugosznak, -s-egyszer-s-mind munkalkodnak; reggel rohannak az ajtora, sehul nincsen semmi szünetek; ismet
midön azónokót az estve rea emlekezteti, hogi veget vetve[n g]yujteseknek a'
mezokrol haza indulnanak, akkor [...... .. h]aza, es akkor nyugottyak megh testeket; leszen [zugas es] a' kosar szelye körül sipohiak; Vegezetre [midön azö
halo] helyekben be mentenek, egesz etzaka hal[gatnak, minden]kinek tagait
az alom elfogia. Ha essö [.......... .. nem] is tavoznak meszsze a' kosartol,
[............. _. a]' levegõ egre, mid[ön] szel akar ta[madni, hanem vizet ho]rdanak
azö batorsagos varosoknak [........... .. kö]rül, es csák nem meszsze
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Z ........ ..]ent n[ .................................. _. va]gyon am[............................ .. gyüjt]eseben;
annak [ ............................ ..] foglallyais körül. [Es] nem elnek [............. .. az] Ö nemek mindazaltal halhatatlanul megh [marad
esztendeigh megh a[...] azö
hazoknak es [............. ..] szamlalhattyak. Annak felette a[z AEgyptusbeliek nem
tiszte]lik ugi kiralyokot, sem a' nevezetes [Lydia, sem a'] parthusoknak nemzetsegi, se a' Media or[szagi Hy]daspesek; kiralyok ep allapotban leven mindeneknek [egi ak]arattyok vagyon; El vesztven, szövetsegeket fel bontyak
[ .... ..] magok szaggattyak az egyben gyüjtöt mezeket, es elbontyak a' rostelyos
lepeket. Ö maga, t. i. a' kiraly, vigyaz a' munkara, ötöt tisztelik, es mindnyajan
körül allanak sürü zugassal, es nagi sereggel körülette tabort jarnak; Es gyakorta fel veszik hatokra az üdösököt, Es a' harczokban magok testeket vetik
elejben, Es Kiralyokert megh sebesülven ditseretesen megh halnak.
Ezekbol a' jelekbol es peldakbol megh gondolvan nemellyek aszt tartottak, hogi a' meheknek Isteni okossagban vagyon reszszek, Es hogi Isteni lelkek
legyen: Mivel az Isten ez egesz földnek minden reszszein, es a' tengemek
kebelein, -s-a' magos egen altal hat; Es hogj ebböl (t. i. az Isteni eröböl) Pvettenek magoknak vekony lelkeket? akar minemü elö allatók, qmidon szü.letnek,q
T. i. apro nyajak, nagi csor[dak, em]berek es minden fele vadaknak nemej; Es
osztan hogj m[in]denek ide adattatnak viszsza (es el oszoltatv[an ide] hoza[ttat]nanak), annak utanna mindennek erre kel [.....]ozni, es az el valtoztattaknak megh kel ujjulni; Es hogj nemis volna [63r:]
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scilicet huc reddi deinde ac resoluta referri
Omnia, nec morti esse locum, sed viva Volare
sideris in numerum atque alto succedere caelo.
Si quando sedem augustam servataque mella
thesauris relines, príus haustu sparsus aquarum
ore fave fumosque manu praetende sequaces.
Bis gravidos cogimt fetus, duo tempora messis:
Taygete simul os terris Ostendit honestum
Pleias et Oceaní spretos pede reppulit amnes,
aut eadem sidus fugiens ubi Piscis aquosi
tristior hibernas caelo descendit in undas.
Illis ira modum supra est, laesaeque Venenum
morsibus inspirant et spicula caeca relinquunt
adfixae venis, animasque in vulnere ponunt.
Sin duram metues hiemem parcesque futuro,
contusosque animos et res miserabere fractas,
at suffire thymo cerasque recidere inanes
quis dubitet? Nam saepe favos ignotus adedit
stellio et lucifugis congesta cubilia blattis;
immunisque sedens aliena ad pabula fucus,
aut asper crabro imparibus se immiscuit armis,
aut durum tineae genus, aut invisa Minervae
laxos in foribus suspendit aranea casses.
Quo magis exhaustae fuerint, hoc acrius omnes
incumbent generis lapsí sarcire ruinas,
complebuntque foros et floribus horrea texent.
Si vero (quoniam casus apibus quoque nostros
vita tulit) tristi languebunt corpora morbo,
quod iam non dubiis poteris cognoscere signis:
continuo est aegris alius co1or;horrida vultum
deformat macies; tum corpora luce carentum
exportant tectis et tristia funera ducunt;
aut illae pedibus connexae ad limina pendent,
aut intus clausis cunctantur in aedibus omnes,
ignavaeque fame et contracto frigore pigrae.
Tum sonus auditur gravior, tractimque susurrant
frigidus ut quondam silvis immurmurat Auster,
ut mare sollicitum stridet refluentibus undis,
aestuat ut clausis rapidus fornacibus ignis.
Hic iam galbaneos suadebo incendere odores
mellaque harundineis inferre canalibus ultro
hortantem et fessas ad pabula nota vocantem.
Proderit et tunsum gallae admiscere saporem
arentesque rosas, aut igni pinguia multo
defruta, vel Psythia passos de vite racemos,
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vizet veven szajadban hincz megh [ ............. ..] el üzö füstokot. Ketszer gyüj[tenek .......... ..]öt, Es ketszer k[el] megh metelni [........ .. elöszsz]er, midon a' fias
tyuknak Taygeta [nevü] csillaga megh mutattya tisztesseges szinet a' földieknek, masodszor akkor, mikor tavaszszal fel tetzik a' 'fias tyukf nevü csillagh,
es labaival hatra rugta az Oceanum tengemek megh unt vizeit; Avagi midön
ugyan ezen csillagh a' vizes halaknak csillagzati elött futvan szómoruan szal
le az egbol a' hidegh vízekben; a' meheknek haragjok felette igen nagi, es megh
bantatvan marasokkal merget bótsatnak belejek, es alattomban azö mordaly2Ő°
fulakjokot az erekben szegezven hadgyak, magokotis megh sebesitven megh
holnak. Ha peniglen felsz a' kemeny teltöl es kedvesz azö jovendöre valo
eleteknek, es megh szanod azö megh busult sziveket es nyomorult allapotytyokot: Mind az altal meh füvel megh füstölni es az üres Viaszszas lepeket ki
metelni ki restellene? mert gyakorta allattomban a' czillagos hatu gyikzól megh
emeszti a' lepes mezeket; es gyakorta ejjel jaro molyokkal megh rakodik a'
kosar; es a dologtalan, mas gyujtemenye mellet heverö henye here, Es a' kegyetlen daras magat közben [e]legíttette azö nagyob fulakival, avagi a' molyoknak kegyetlen szerzetek; Avagi a' Minerva Isten aszszony elöt gyülolseges
pok a' lepek közöt valo üres helyen pelyes262 halokot vón fel. Mennel inkab
megh kevesebbednek, annal serenyebben igyekezik azö el veszet nemeknek
romlasat helyre allittani, Es megh töltik a' pinczecskeket, es viragokbol csinalnak hajlekokot. Hogi ha pedighlen (mivel ez az elet a' mi szerencsetlensegunkot a' mehekre is osztotta) az ö testeks a' szómorú betegsegh mia el lankadnak:
[64r:] A' mellyet immar eszedben vehetz bizonyos j[elekböl.] A' betegeknek
mindgyarast mas színek vagyon, -s-az [iszszony]ú ösz[tö]versegh megh rutitytya abrazattyokot; akkor ki hordgyak k[o]sarakbol a' holtaknak elevensegnelkül valo testek[et,] Es halottyokot szómóruan viszik; avagi azok labokkal egyben ragaszkodvan a' likakon függenek, avagy bezarvan az ajtokot mindnyajan
otben mulatoznak, -s-az elesegh mia el lankadnak es tunyak az egyben vont
hidegh mia. Akkor hallatik nagyob zugas köztok, es csoportonkent sipomak,
mint mikeppen' a' hidegh deli szel zugh neha az erdökön, avagi mint a' nyughatatlan tenger zúgh, midon azö vizei viszsza folynak, avagi a' mikeppen
múrrógh2Ő3 a' sebes tüz a' be gyujtatot kemenczekben. Ennek órvoslasara immar jóvallanam, hogi Galbanum szagot gyújtanal megh; Esztis, hogi” nadbol
csinalt csövökon bótsatanal mezet be, Te, ki az el farat meheket önke[nt i]ngerled es az ismeretes eledelre hivod. [ ............. ..] töretet Gallesnekis nedvesseget:
[ ............. ..] az aszsz[ú] rosakot, avagi a' tüznel megh [ ....................... .. a]vagi a'
Psythiai szölöröl való aszsz[ú .................. ..] meh füvet es Va' száz levelüv jol
szagoskodo [........ ..] a' retenís egj nemünemü fü, mellynek a' parasz [tok a]mel'
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Cecropiumque thymum et grave Olentia centaurea.
Est etiam flos in pratis, cui nomen amello
fecere agricolae, facilis quaerentibus herba:
namque uno ingentem tollit de caespite silvam,
aureus ipse, sed in foliis, quae plurima circum
funduntur, violae sublucet purpura nigrae;
saepe deum nexis ornatae torquibus arae;
asper in ore sapor; tonsís in vallibus illum
pastores et curva legunt prope ﬂumina Mellae.
Huius odorato radices incoque Baccho,
pabulaque in foribus plenis appone canistris.
Sed si quem proles subito defecerit omnís,
nec, genus unde novae stirpis revocetur, habebit,
tempus et Arcadii memoranda inventa magistri
pandere, quoque modo caesis iam saepe iuvencis
insincerus apes tulerit cruor: altius omnem
expediam prima repetens ab origine famam.
Nam qua Pellaei gens fortunata Canopi
accolit effuso stagnantem flumine Nilum,
et circum pictis vehitur sua rura phaselis,
quaque pharetratae vicinia Persidis urget
et viridem Aegyptum nigra fecundat harena,
et diversa ruens septem discurrit in ora,
usque coloratis amnis devexus ab lndis:
omnís in hac certam regio iacit arte salutem.
Exiguus primum atque ipsos contractus in usus
eligitur locus; hunc angustique imbrice tecti
parietibusque premunt artis, et quattuor addunt,
quattuor a ventis, obliqua luce fenestras.
Tum vitulus bima curvans iam cornua fronte
quaeritur: huic geminae nares et spiritus oris
multa reluctanti obsuitur, plagisque perempto
tunsa per integram solvuntur viscera pellem.
Sic positum in clauso linquunt, et ramea costis
subiiciunt fragmenta, thymum casiasque recentes.
Hoc geritur Zephyris primum impellentibus undas,
ante novis rubeant quam prata coloribus, ante
garrula quam tignis nidum suspendat hirundo.
Interea teneris tepefactus in ossibus humor
aestuat, et visenda modis aniınalia miris,
trunca pedum primo, mox et stridentia pennis,
míscentur, tenuemque magis magis aera carpunt,
donec, ut aestivis effusus nubibus imber,
erupere, aut ut nervo pulsante sagittae,
prima leves ineunt si quando proelia Parthi.
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lon nevet a[dta]nak, mellyet ha [ki keres, könnyen] megh talallya; Me[rt ........ ..]
fel
[ ............. ..]
maga
aranjszinu
[................................. ..]
feke[te
.............................. ..]
Istenneknek
e]mbemek
[ ................................. .. E]szt a' kasza[lokon ............................ ..] Ennek
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[65r:]W Ideje most, hogi az Arcadiai meh tarto mester em[l]ekezetes talalmanyat
elö beszellyem, [E]s hogi mimódon ×gya[k]orta tulkok verettetven megh* azö
megh romlot alut verekbol mehek tamadttanak: Minden az felöl valo hirt azö
legh elsö eredetitol fógva elö szamlalok. Mert a' mellyre a' Pellaeaj Canopusnak bövölködö nemzete lakja a' Nílus vizet, ki vizeit ki öntven tókot csinal,
Es azö mezeit fatzan kepeket viselö csónakokkal264 körül jarja, es a' mellyre a'
tegzes Persiai hatarit nyomja, Es a' zöldellö AEgyptust fekete fövennyel rútitytyabe, Es ki vetven magat het külombözö tartomanyokot kerengh be, melly
viz szinten a' fekete Indusok felöl jo ala: Ebben a' mestersegben bizonyos megh
maradasokot helyheztetik minden tartomanyok. Eloszszor is csak kitsiny [e]s
Yezeknek megh rontasokraY szórós hely valasztatik, Eszt keskeny hazat födö
tserep csatornavalzós hejjazzakbe es szoros falakkalz szórittyak egibe,266 Es negi
ablakokot csinálnak rea, mellyeket a' negi szelektol el fordittyak; osztan ollyan
tulyok kerestetik fel, a' mellynek ket esztendös koraban a' szar[v]a megh tekeredet a' homlokan. Ennek ket orra lyukaj es szajanak lehelleti, amidon sokaigh tusakodota ellenne, benyo[mat]ik, es vereseggel megh öletven azö megh
romlot belej az [...] borön bki hatnak;b igi helyheztetven el abban a' rekeszben
[ ........ ..] Es tagai ala ag bogat hannak, meh füvet [ .......... ..] Eszt pedigh akkor
cselekszik vele, Midön el[söbben a' Zephyrus] szelek fúni kezdik a' vizet;
minek [elötte a' retek z]öldellenenek uj zöldsegekkel; minek [elötte a' ...... ..]
fecske a' szarú fara feszket ragaszta[na ........ _. gyeng]e testeben penigh a' megh
melegedet [nedvessegh ........ ..] csudalatos modon allatok, Mel[lyek]
[
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[66r:] fellegekbol [ .... ..] öntetett zaporessö, avagi a' mint [a'] könnyü [seregg]el
fel indult Parthusok elsö üt[közetben m]enven, a' nylak az idegektöl el üzettetnek.
[Ts]ak mitsoda Isten mutatta megh minekunk eszt a' mester[sege]t? Honnan vet ez az uj talalas eredetet? A' Ari[stae]us pasztor futvan a' Peneus gyönyorüseges vize helye[röl,] meheittc (a mint beszellik) ehsegh es betegh[seg]hmia el vesztven, Szómóruan megh alla annak a' folyo [viz]nek megh
szenteltetett fejenel, ott sokat panaszolkodvan az ö annyat illyen szoval szólitta
W [A 64V lapon két név olvashatóz] Michael Banyaj, Martinus Kedd
X gya[k]orta megh verettetven a' tehenek
Y erre a' vegre
Z falak

a noha sokaigh tusakodik
b hatnak ki;
C <a' mint> meheitt

Quis deus hanc, Musae, quis nobis extulit artem?
Unde nova ingressus hominum experientia cepit?
Pastor Aristaeus fugiens Peneia Tempe,
amissis (ut fama) apibus morboque fameque,
tristis ad extremi sacrum caput adstitit amnis
multa querens, atque hac affatus voce parentem:
„Mater Cyrene, mater, quae gurgitis huius
ima tenes, quid me praeclara stirpe deorum
(si modo, quem perhibes, pater est Thymbraeus Apollo)
invisum fatis genuisti? Aut quo tibi nostri
pulsus amor? Quid me caelum sperare iubebas?
En etiam hunc ipsum vitae mortalis honorem,
quem mihi vix frugum et pecudum custodia sollers
Omnia temptanti extuderat, te matre relinquo.
Quin age, et ipsa manu felices erue silvas!
Fer stabulis inimicum ignem atque interfice messes,
ure sata, et duram in vites molire bipennem,
tanta meae si te ceperunt taedia laudis."
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megh: Edes Annyam, [Cy]rene, édes Annyam, ki ennek az örvenynek feneket
[lak]od: miert, hogi engemet, hires neves Isteni törsok[böl] valot, a' szerencsenek gyülolsegere szültel (T. i. [ha] kit mondasz, Attyam ennekem a' Tymbraeaj
Apollo). [Ava] gi hova lött most a' te enhozzam valo szereteted? mi[ert] igersz
vala ennekem gyönyoruseges egeket? Ime, csak [eszt] a' halando el[etnek
tisz]tesegetis, mellyet ennekem, ki [mindeneket] proba[ltam ...... ..] a' barmok
es a' gyümöl[csökre v]alo szo[rgalmatos] gondviseles csak aligh [ .................. ..]
leven is el vesztettem. Tsak d[ ........ ..] a' te kezeiddel szaggasd ki a' gyümölcstermö erdeimetis,d [ .................. ..] az istallokra is hoz pusztittó [tüzet,
........ ..]ketis
eg]esd ki a' vete[menyeket
ket] agú kapa[val]e
[
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d [................ ..] hogi a' gyümölcs termö erdöket is
e [A töredékes kézirat a IV,331. magyar fordításänál szakad meg]

At mater sonitum thalamo sub fluminis alti
sensit. Eam circum Milesia vellera Nymphae
carpebant, hyali saturo fucata colore,
Drymoque Xanthoque Ligeaque Phyllodoceque,
caesariem effusae nitidam per candida colla,
Nisaee Spioque Thaliaque Cymodoceque,
Cydippeque et flava Lycorias, altera virgo,
altera tum primos Lucinae experta labores,
Clioque et Beroe soror, Oceanitides ambae,
ambae auro, pictis incinctae pellibus ambae,
atque Ephyre, atque Opis et Asia Deiopea,
et tandem positis velox Arethusa sagittis.
Inter quas curam Clymene narrabat inanem
Vulcani, Martisque dolos et dulcia furta,
aque Chao densos divum numerabat amores.
Carmine quo captae, dum fusis mollia pensa
devolvunt, iterum matemas impulit aures
luctus Aristaei, vitreisque sedilibus omnes
obstupuere, sed ante alias Arethusa sorores
prospiciens summa flavum caput extulit unda
et procul: ,,O gemitu non frustra exterrita tanto,
Cyrene soror, ipse tibi tua maxima cura,
tristis Aristaeus Penei genitoris ad undam
stat lacrimans, et te`crudelem nomine dicit."
Huic percussa nova mentem formidine mater:
,,Duc age, duc ad nos, fas illi limina divum
tangere" ait. Simul alta iubet discedere late
flumina, qua iuvenis gressus inferret, at illum
curvata in montis faciem circumstetit unda,
accepitque sinu vasto misitque sub amnem.
Iamque domum mirans genetricis et humida regna,
speluncisque lacus clausos lucosque sonantes,
ibat et ingenti motu stupefactus aquarum,
Omnia sub magna labentia flumina terra
spectabat diversa locis, Phasimque Lycumque,
et caput unde altus primum se erumpit Enipeus,
unde pater Tiberinus et unde Aniena fluenta,
saxosusque sonans Hypanis, Mysusque Caicus,
et gemina auratus taurino cornua vultu
Eridanus, quo non alius per pinguia culta
in mare purpureum violentior effluit amnis.
Postquam est in thalami pendentia pumice tecta
perventum, et nati fletus cognovit inanes
Cyrene, manibus liquidos dant ordine fontes

germanae, tonsisque ferunt mantelia villis,
pars epulis onerant mensas et plena reponunt
pocula; Panchaeis adolescunt ignibus arae.
Et mater: „Cape Maeonii carchesia Bacchi;
Oceano libemus" ait. Simul ipsa precatur
Oceanmnque patrem rerum Nymphasque sorores,
centum quae silvas, centum quae ﬂumina servant.
Ter liquido ardentem perfudit nectare Vestam,
ter flamma ad summum tecti subiecta reluxit.
Omine quo firmans animum sic incipit ipsa:
„Est in Carpathio Neptuni gurgite vates,
caeruleus Proteus, magnum qui piscíbus aequor
et iuncto bipedum curru metitur equorum.
Hic nunc Emathiae portus patriamque revisit
Pallenen; hunc et Nymphae veneramur, et ipse
grandaevus Nereus: novit namque Omnia vates,
quae sint, quae fuerint, quae mox ventura trahantur.
Quippe ita Neptuno visum est, immania cuius
armenta et turpes pascit sub gurgite phocas.
Hic tibi, nate, prius vinclis capiendus, ut omnem
expediat morbi causam, eventusque secundet.
Nam sine vi non ulla dabit praecepta, neque illum
orando flectes; Vim duram et vincula capto
tende: doli circum haec demum franguntur inanes.
Ipsa ego te, medios cum sol accenderit aestus,
cum sitiunt herbae, et pecori iam gratior umbra est,
in secreta senis ducam, quo fessus ab undis
se recipit, facile ut somno aggrediare iacentem.
Verum, ubi correptum manibus vinclisque tenebis,
tum variae eludent species atque ora ferarum:
fiet enim subito sus horridus atraque tigris,
squamosusque draco et fulvo cervice leaena;
aut acrem flammae sonitum dabit, atque ita vinclis
excidet, aut in aquas tenues dilapsus abibit.
Sed quanto ille magis formas se vertet in ornnes,
tam tu, nate, magis contende tenacia vincla,
donec talis erit mutato corpore, qualem
videris, incepto tegeret cum lumina somno."
Haec ait, et liquidum ambrosiae diffundit Odorem,
quo totum nati corpus perduxit, at illi
dulcis compositis spiravit crinibus aura,
atque habilis membris venit vigor. Est specus ingens
exesi latere in montis, quo plurima vento

cogitur inque sinus scindit sese unda reductos,
deprensis olim statio tutissiına nautis:
intus se vasti Proteus tegit obice saxi.
His iuvenem in latebris aversum a lumine Nympha
collocat; ipsa procul nebulis obscura resistit.
Iam rapidus torrens sitientes Sirius Indos
ardebat caelo et medium sol igneus orbem
hauserat, arebant herbae, et cava flumina siccis
faucibus ad limum radii tepefacta coquebant,
cum Proteus consueta petens e fluctibus antra
ibat; eum vasti circum gens humida ponti
exsultans rorem late dispergit amarum.
Sternunt se somno diversae in litore phocae;
ipse, velut stabuli custos in montibus olim,
Vesper ubi e pastu vitulos ad tecta reducit,
auditisque lupos acuunt balatibus agni,
consedit scopulo medius numerumque recenset.
Cuius Aristaeo quoniam est oblata facultas,
vix defessa senem passus componere membra,
cum clamore ruit magno, manicisque iacentem
occupat. Ille suae contra non immemor artis
Omnia transformat sese in miracula rerum,
ignemque horribilemque feram fluviumque liquentem
Verum ubi nulla fugam reperitfallacia, victus
in sese redit, atque hominis tandem ore locutus:
„Nam quis te, iuvenum confidentissime, nostras
iussit adire domos? Quidve hinc petis?" inquit. At ille:
,,Scis, Proteu, scis ipse, neque est te fallere quicquam;
sed tu desine velle. Deum praecepta secuti
venimus, hinc lassis quaesitum oracula rebus."
Tantum effatus. Ad haec vates vi denique multa
ardentes oculos intorsit lumine glauco,
et graviter frendens sic fatis ora resolvit:
„Non te nullius exercent numinis irae,
magna luis commissa: tibi has miserabilis Orpheus
haudquaquam ob meritum poenas, ni fata resistant,
suscitat, et raptagraviter pro coniuge saevit.
Illa quidem, dum te fugeret per flumina praeceps,
immanem ante pedes hydrum moritura puella
servantem ripas alta non vidit in herba.
At chorus aequalis Dryadum clamore supremos
implerunt montes: flerunt Rhodopeiae arces,
altaque Pangaea et Rhesi Mavortia tellus,

atque Getae, atque Hebrus et Actias Crithyia.
Ipse, cava solans aegrum testudine amorem,
te, dulcis coniunx, te solo in litore secum,
te veniente die, te decedente canebat.
Taenarias etiam fauces, alta ostia Ditis,
et caligantem nigra formidine lucum
ingressus, Manesque adiit regemque tremendum,
nesciaque humanis precibus mansuescere corda.
At cantu commotae Erebi de sedibus imis
umbrae ibant tenues simulacraque luce carentum,
quam multa in foliis avium se milia condunt,
Vesper ubi aut hibernus agit de montibus imber,
matres atque viri, defunctaque corpora vita
magnanimum heroum, pueri innuptaeque puellae,
impositique rogis iuvenes ante ora parentum;
quos circum limus niger et deformis harundo
Cocyti tardaque palus inamabilis Lmda
alligat, et noviens Styx interfusa coercet.
Quin ipsae stupuere domus atque intima Leti
Tartara, caeruleosque implexae crinibus angues
Eumenides, tenuitque inhians tria Cerberus ora,
atque Ixionii vento rota constitit orbis.
Iamque pedem referens casus evaserat omnes,
redditaque Eurydice superas veniebat ad auras
pone sequens (namque hanc dederat Proserpina legem),
cum subita incautum dementia cepit amantem,
ignoscenda quidem, scirent si ignoscere Manes:
restitit, Eurydicenque suam iam luce sub ipsa
immemor, heu, victusque animi respexit. Ibi omnis
effusus labor, atque immitis rupta tyranni
foedera, terque fragor stagni est auditL1s Averni.
Illa: »Quis et me, inquit, miseram et te perdidit, Orpheu,
quis tantus furor? En iterum crudelia retro
fata Vocant, conditque natantia lumina somnus.
Iamque vale: feror ingenti circumdata nocte,
invalidasque tibi tendens, heu, non tua, palmas.<<
Dixit, et ex oculis subito, ceu fumus in auras
commixtus tenuis, fugit diversa, neque illum,
prensantem nequiquam umbras et multa volentem
dicere, praeterea vidit; nec portitor Orci
amplius obiectam passus transire paludem.
Quid faceret? Quo se rapta bis coniuge ferret?
Quo fletu Manes, quae numina voce moveret?
Illa quidem Stygia nabat iam frigida cumba.

Septem illum totos perhibent ex ordine menses,
rupe sub aeria, deserti ad Strymonis undam
ﬂevisse et gelidis haec evolvisse sub antris,
mulcentem tigres et agentem carmine quercus:
qualis populea maerens philomela sub umbra
amissos queritur fetus, quos durus arator
observans nido implumes detraxit, at illa
flet noctem, ramoque sedens miserabile carmen
integrat et maestis late loca questibus implet.
Nulla Venus, non ulli animum flexere hymenaei.
Solus Hyperboreas glacies Tanaimque nivalem,
arvaque Riphaeis nunquam viduata pruinís
lustrabat, raptam Eurydicen atque inrita Ditis
dona querens; spretae Ciconum quo munere matres
inter sacra deum noctumique orgia Bacchi
discerptum latos iuvenem sparsere per agros.
Tum quoque marmorea caput a cervice revulsum
gurgite cum medio portans Oeagrius Hebrus
volveret, Eurydicen, vox ipsa et frigida lingua,
ah miseram Eurydicen anima fugiente vocabat;
Eurydicen toto referebant flumine ripae."
Haec Proteus, et se iactu dedit aequor in altum,
quaque dedit, spumantem undam sub vertice torsit.
At non Cyrene, namque ultro affata timentem:
,,Nate, licet tristes animo deponere curas.
Haec omnís morbi causa, hinc miserabile Nymphae,
cum quibus illa choros lucis agitabat in altis,
exitium misere apibus. Tu munera supplex
tende, petens pacem, et faciles venerare Napaeas,
namque dabunt veniam votis irasque remittent.
Sed, modus orandi qui sit, príus ordine dicam:
Quattuor eximios praestanti corpore tauros,
qui tibi nunc viridis depascunt summa Lycaei,
delige, et intacta totídem cervice iuvencas.
Quattuor his aras alta ad delubra dearum
constitue, et sacrum iugulis demitte cruorem,
corporaque ipsa boum frondoso desere luco.
Post, ubi nona suos Aurora ostenderit ortus,
inferias Orphei Lethaea papavera mittes,
et nigram mactabis ovem, lucumque revises:
placatam Eurydicen vitula venerabere caesa."
Haud mora; continuo matrís praecepta facessit:
ad delubra venit, monstratas excitat aras;

quattuor eximios praestanti corpore tauros
ducit et intacta totídem cervice iuvencas.
Post, ubi nona suos Aurora induxerat ortus,
inferias Orphei mittit, lucumque revisit.
Hic vero subitum ac dictu mirabile monstrum
aspiciunt: liquefacta boum per viscera toto
stridere apes utero et ruptis effervere costis,
immensasque trahi nubes, iamque arbore summa
conﬂuere, et lentis uvam demittere ramis.
Haec super arvorum cultu pecorumque canebam
et super arboribus, Caesar dum magnus ad altum
fuhninat Euphraten bello victorque volentes
per populos dat iura, viamque affectat Olympo.
Illo Vergilium me tempore dulcis alebat
Parthenope studiis florentem ignobilis oti,
carmina qui lusi pastorum, audaxque iuventa,
Tityre, te patulae cecini sub tegmine fagi.
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Tárgyi jegyzetek
1 ad Persem fratrem: lásd Munkák és napok 10.
2 karo: ulmus (L2) 'szilfa'.
3 öregh barom: bos (3).
4 dajkalkodas: cultus (3).
5 tulajdonsag: experientia (4).
6 tii: A köznyelvi illabiális i népnyelvi labiális ii-nek való megfelelése ma szóıványosan a déli
és a dunántúli nyelvjárásokban, legerősebben pedig a nyugatiban és a székelyben fordul elő; a
MTSZ ennek megfelelően az Őrség, Erdély és Moldva területéről ismeri a köznyelvi ti népnyelvi
tii, Székelyföldről és Moldvából tű alakját. A 16-17. századból is az ország több területéről van
adatunk a ti labializációjára: a nagyvázsonyi pálosok leírta Czech-kódex (1513), az óbudai klarisszák kódexei (Nagyszombati-, Debreceni-kódex), margitszigeti domonkos kódexek (Thewrewk-kódex), Ozorai Imre, Sylvester Iános, Melius Iuhász Péter, Bornemisza Péter stb. művei. A
kéziratban megfigyelhető szókészleti és egyéb hangtani jellegzetességekkel összevetve, ezt a labializációs tendenciát valószínűleg erdélyi sajátságnak tekinthetjük.
7 harom agu kapa: tridens (13), Szenci Molnár Albert szótárában: ,,Harom agu vas villa, Harom
fogu Vas kapa".
8 deltzeges: fremens (12); nyelvtörténeti szótáraink csak 'petulcus, effrenatus' jelentésben ismerik.
9 Aristae[us]: Vergilius nem nevezi meg.
10 Tegeaee: a Tegeaeus valójában Pan jelzője a latinban.
H Triptolemus: Vergilius nem nevezi meg.
12 Venus: Vergilius nem nevezi meg.
13 nyari hoszszú holnapokot szerzõ: a ,,tardis mensibus" (32) magyarázata.

14 az szüz es az uta[rma követközö] Scorpius [....]ven szemü közöfttl: „Erigonen inter Chelasque
sequentes" (33); a Scorpios-t csak a következő tagmondat nevezi meg, amelynek fordítása a töredékes levélen nem maradt ránk.
15 pokól beliek: Tartara (36).
16 gály: gleba (44) 'rög, göröngy, hant'. A NySz nem ismeri ezt a jelentést (pontosabban: nem
ismeri fel az idézett 1682-es Haller Iános-mondat galyos szavában, I. 1059). A TESZ legkorábbi
adata 1577-ből való, ismeretlen eredetűnek mondja. Az EtSz és az RMGI szerint székely tájszó, a
SZT számos adatot hoz róla (1671, 1743, 1762, 1791, 1796). A kézirat erdélyi keletkezése egyik
bizonyítékának tekinthető. Előfordul az 5r, 6r, 30r, 31r, 34r, 36r lapokon is.
17 hogi egi tartomlany nem] hoz [..... ..] mindeneken, hat egi föld hogi terempthetne: lehetséges, hogy
ez a zárójeles megjegyzés a tanári magyarázat egy mondatát őrizte meg.
18 vidra meny: castoreum (59) 'hódzsír'. A mony itt vsz. nem 'ovum', hanem 'verpa, mentula,
veretrum' jelentésű (Szenci Molnár). Pápai Páriz is ennek megfelelően fordította a castoreum-ot:
„Hód tökiből való orvosság. Virosum castoreum: Nehéz szagú Kástoreum." Apácai Csere is ír
arról, hogy a hód ,,monya golyói orvosságra jók" (239). Bár a SzenciMoh1ár-szótár latin-magyar
része megkülönbözteti a 'vidra' jelentésű lutrá-t a 'hód' jelentésű castor és fiber szavaktól, a magyar-latin részben a vidra megfelelőjeként mindhárom latin szót megadja.
19 Az Epirus szigete [J az E/lis szigetbeli kanczaknak valo palmakot: „Eliadum palmas Epeiros
equarum" (59). Sem Elisz, sem Epeirosz nem sziget, hanem tartomány.
20 gönczel szekere: Arcturus (68). A fordító az Arctos-ra gondolhatott, az 1,138. sorban legalábbis
ezt fordítja „Gönczöl szekere"-nek. Az utóbbi Szenci Molnár szótárában is ,,Medve, avagy Göntzöl
szekere", míg az Arcturus ,,Czillag, az Medvefarc utan" (Pápai Páriznál: ,,Okör pásztor nevű
tsillag").
21 dörombözö: crepitans (85) 'pattogó'. A szó legkorábbi előfordulása a TESZ szerint a dunántúli
Sibolti Demeter 1584-ben Galgócon kiadott könyvében található, ott azonban ajtón való dörömbölésről van szó. Ugyanilyen jelentésben adatolja a SZT már 1573-ból, majd 1590-1823 között. Az
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ÚMTSZ gyűjtői a Bodrogközben stb. is lejegyezték. A tűz hangját kifejező jelentésére szótárainkban
nincs adat.
22 [Fiast]yúk: Pleiades (138). Szenci Molnárnál: ,,Het czillagu Egi jegy" (a magyar-latin rész a
,,Fiastik" nevet is ismeri), Pápai Páriznál: „Hét tsillagú égi jel, Égi fias-tyúk".
23 Esözok, az darvak hugyá: Hyades (138). Szenci Molnámál: „Hét czillag az Egen, az Ökör jegy
fejen, Deakul Succulae", amiből Pápai Páriz csak a ,,deák" azonosítást hagyja el. A hagy 'stella'
szó önálló használatban már a 16. században kihalt, csillagképek névösszetételeiben azonban a
17. században még gyakran használatos volt (lásd pl. kasza-hugy 1613, 1640, NySz I. 1511). Ilyenkor gyakran a csillag, csillagzat megjelöléssel tették egyértelművé.
24 vilagos medvejenek, LI. m. Gönczöl szekerenek csillagai: ,,claramque Lycaonis Arcton" (138). Lásd
az 1,68. jegyzetét.
»
25 turbokallya: verberat (141) 'csapdos'. A turbokol igét a NySz Heltai Gáspár, Pázmány Péter,
Ceglédi István stb. műveiből adatolja.
26 turboklo: funda (141) 'vetőháló'. Pápai Páriz azonban a magyar szót a ,,contus piscatorius"
kifejezéssel fordítja. A turbokló főnév az eperjesi Mihályko Iános és Komáromi Szvertán István
mtmkáiból adatolható (NySz).
27 fogas füreszrıek lapja: az ,,argutae lamina serrae" (143) első fordítási változatának (,,ravasz
lakatnak [p]elehe") érdekes félreértéseiről lásd a bevezetőt.
28 Eleusinae aszszonyrıak: ,,Eleusinae Matris" (163).
29 kesö: 'késedelmeskedő' (tardus, 163).
30 haromszegii tsep: tribulum (164); a félreértésről lásd a bevezetőt.
31 borona: rastrmn (164) 'kapa'.
32 szironybol kötöt: Szenci Molnár szótárának az első fordítási változat felel meg: arbuteus (166)
nála is ,,Vadalmafa fabol valo", míg a szirorıy a vimen megfelelője (,,Vitla, Szirony kötö veszszö,
Pantveszszö"). A vimen-t kéziratunk is szirony-nyal fordítja a 11,241. sorban, az arbutus-t pedig
ismét „alma fá"-val a II,69. sorban.
33 szenteltetet: a ,,mystica" (166) első fordítási változatának (,,myrtusbol czinalt") félreértéséről
lásd a bevezetőt.
~
34 tesola: temo (171) 'ekegerendely'. Szenci Molnárnál: ,,Szeker Rud, tesla". A tésla, tésola szót
lásd pl. Szentmártoni Bodó Iánosnál (RMKT XVII/4. 441).
35 egyengetni: a fordító áthúzta a ,,sulyokkal" (,,cylindro", 178) szót. Acylirıdrus ('henger') Szenci
Molnárnál: ,,Kerekdet hoszszú hömpölygö, kö vagy fa, melyel czoportos helyet igyengetnec",
Pápai Páriznál: ,,Hömpölygő, Hempergő vagy Görgő fa". A sulyokfistuca vagy pavicula ezekben
a szótárakban.
36 szükeres: tenax (179), Szenci Molnárnál ,,Ragados, Enyves". Lásd az I,290. jegyzetét.
37 gözü: curculio (186) 'zsizsik', Szenci Molnár szótárában ,,Ürge", Pápai Párizéban ,,Búza-féreg", de a magyar-latin részben mindketten a gurgulio-t adják a gözii megfelelőjeként. A gíizü-t
lásd Apácai Csere Iánosnál is (256).
38 csepeles: az első fordítási változatban leírt kopacsolas 'tritura' (190) jelentését más adatból nem
ismerik a nyelvtörténeti szótárak.
39 eresztö: pinguis (192), Szenci Molnárnál: ,,Köver, Siros". A NySz-nak egyetlen (Erdélyből
származó) adata van, amely az eresztős azonos értelmű használatát bizonyítja: Haller Gábor naplójának 1639-ből való bejegyzése (ETA IV. 60). A SZT-ban újabb adatok találhatók 1644-ből, 1712ből, 1825-ből (HI,311).
40 saletrom: nitrum (194). Szenci Molnár szótára is ezt a megfelelőt adja.
41 olaj seprölek: amurca (194) 'olajhab'. Szenci Molnárnál is ,,Olay söpreléc".
42 beli: fetus (195).
43 mint egi eröszakmia: ,,fatis" (199), Szenci Molnár szótárának az első fordítási változat felel
meg: ,,Isteni elvegezes, rende1es". Nyelvtörténeti szótáraink nem ismerik az erőszak szó ilyen
értelmű használatát.
44 egy kezü csillag: Arcturus (204). Lásd az 1,68. jegyzetet.
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46 szilkes czillag, Godolyek: Haedi (205).

46 Orias szzmoıaolkzj, 1<z`gy0.-Anguis (205).
47 szeles: ventosus (206).
48 az Euxinus tengert megh visgallyak es az alkolmatossagotis: ,,Pontus et ostriferi fauces temptantur
Abydi" (207).
49 zúrzavar: imber (211) 'zápor', Szenci Molnárnál: ,,Zapor essö".
66 Bika, darvak hugya czillagh: Taurus (218).
61 eb nevü czillagh: Canis (218).
62 fiastyuk: Atlantidés (221), Szenci Molnárnál is ,,Fiastic nevö sereg czillag".
66 Gnosia czillaga, Orias verme: Gnosia stella (222) 'Ariadne'.
64 fias disze: Maia (225).
66 Pasztor: Bootes (229) Szenci Molnárnál is ,,Ökerpasztor nevö czillag".
66 kerulet: zona (233). A kerület szó Szenci Molnár szótárában még csak a circuitus megfelelője,
a NySz adatai szerint 'égöv' jelentésben először Comenius Ianuá-jának Szilágyi Benjámin István
által készített magyar változatában (1643) fordul elő. Lásd még Apácainál 'sphaera' jelentésben
(134).
67 j[egy]eknek tek[.... ..]; signorum ordo (239). Az obliquus szónak (uo.) az első fordítási változatban horgas, a másodikban talán tek[eres] felel meg. Apácai terminológiája szerint (100) a horgas
vonás (linea curva) két fajtája a kerek (a kör) és a görbe vagy tekeres (pl. ellipszis).

58 fõzatzızziii kfszfiõ 1zıkzkzMane8 (248).
69 kigyoszabasu czillagzat: Anguis (244).
66 a' ket medve: Arctos (245). Lásd az I,68. jegyzetét.
61 Venus: Vesper (251), Szenci Molnárnál: ,,Esthaynal czillag".
62 kalangya: acervus (263), Szenci Molnárnál: ,,Rakas, gyüytés", de a magyar-latin rész szerint
a kalangya szóval is fordítható.
66 csóval: impressit (263). A csoválom 'designo' és a csóválom 'agito, moveo, moto, quatio, vibro'
ige nem tévesztendő össze (Pápai Páriz); az előbbi legkorábbi példáját a NySz és a TESZ csak
Miskolci Csulyak Gáspár Egy jeles vad-kert-jéből (1691, megj. 1702) ismeri, a SzT már 1592-ből is
(IL211-212).
64 Rubos varos mellet termö: rubeus (266) 'szederbokorról való'. A fordítás magyarázatához lásd
a bevezetőt.
66 kaszu: a kăszu Pápai Páriz szótára szerint 'theca corticea' (fakéreg hordócska). A latin szövegben (,,atrae massam picis", 275) nincs olyan szó, amelynek ez fordítása lehetne, ugyanakkor
a végső változatból a massa fordítása (e szövegben általában tészta) hiányzik. Magyarázatul latin
szövegromlás vagy a magyar szöveg egyszerű másolási hibája is szolgálhat.
66 pokolbeli furiak: Eumenides (278).
67 mellyek fonalat a' tekeröfara tekerni: ,,licia telae addere" (285 sk.).
66 [s]ikeres: lentus (290). A lentor Szenci Molnár szótárában is ,,Siker, ragado nedvesség". A
NySz szerint a 16-17. században az egész magyar nyelvterületen használatos szó, megtalálható
Heltai, Rimay, Zvonarics Imre, Lépes Bálint stb. műveiben, Apácai is gyakran leírja (255, 256, 257,
261, 269, 270, 288. stb.). A kéziratban szükeres alakban is többször előfordul.
69 virikkel.` pervigilat (292). A virraszt e változatát a MTsz egyedül Háromszék megyéből ismeri
(H. 1002). Hasonlók: ugyancsak Háromszékből a virikol (uo.), Samarjai Iánosnál a verragat, Baróti
Szabó Dávidnál a virrogat (NySz). Az első fordítási változatban szereplő verkotek jelzőnek nincs
latin megfelelője Vergiliusnál.
76 mellyek me[..]töfeyes bordaja: argutus pecten (294).
71 Tsák egi ingben: nudus (299).
72 ször: a stuppeus-t (309) a fordító először csüpo alakban magyarította, hasonlóan Szenci Molnárhoz: ,,Czöpü az Lennec ala valo resze, Pozdorja" (stupa), ,,Czöpöböl valo" (stupeus). A kézirat
magyar szavát tehát csüpö-nek kell olvasnunk; a csepű szónak csepő, csöpő, csiipü, csöpii mellett
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valóban ismeretes ilyen változata is, amelyet Molnár Albert szintén leírt egy prózai művében
(NySz).
76 tolynak: a tol ige gyakori toly változatáról lásd NySz1I1. 695-700. Apácai Encyclopaedíá-jában
is előfordul (249).
74 zaj: glacies (310), Szenci Molnár szótárában: ,,Ieg". A MTsz szajzik alakban székelyföldi tájszóként említi ugyan, de a 16-17. században a magyar nyelvterület egészén elterjedt lehetett.
1560-ban Sárkány Antal sárvári tiszttartó használja urához, Nádasdy Tamáshoz Sopronból írott
levelében (TT 1911. 104), 1625-ben Esterházy Mil<lós feleségéhez, Nyáry Krisztinához Komáromból
írott levelében (TT 1901. 365, lásd még MNy 1965. 491), 1694-ben naplójában Thököly Imre (MHHS
XV. 319), 1704-ben Bercsényi Miklós II. Rákóczi Ferenchez írott levelében (Archivum Rákóczianum
I/4.218)
76 lappago: volans (321) 'repülő'. A lappagó a lappangó-val azonos jelentésű a régi magyar nyelvben, e helyhez hasonló használatára nem ismerünk más példát. Érdekes azonban, hogy Márton
Iózsefnél a lappago a ,,Ketskefejő" megfelelője (TESZ II. 724).
76 a' megh szóntyo[l]odast szerzo' retteges: humilis pavor (331).
77 szürüseges: densissimus (333). Vö. az 1,382, 419. stb. fordításával: szürü a. m. densus.
76 tüzes csillagh: Mercluriusl: ignis Cyllenius (337).
79 buár: mergus (361), Szenci Molnár szótárában is ,,Buar".
66 reg: querela (378). Lásd a bevezetőt. A regel igét Apácai Csere Iános is használja 'brekeg'
értelemben (306).
61 mony: a szó itt az ovum (379) fordítása, vö. az 1,59. jegyzetével. A magyar olvasó már az 1592.
évi kolozsvári Cisio-ból (RMNy 684) megtudhatta, hogy ,,Az hangya, ha monyát vtánna vonsza,
esöt éreZ" (NySz).
62 külömb külömb: a kéziratban két esetben is külömb külöb áll ugyan, ez azonban tollhiba lehet;
hasonló alakra nem találtunk adatot a nyelvtörténeti szótárakban.
66 barkaszszak: ,,rimantur" (384).
66 szüntelen korrogó varja: cornix improba (388). A korog, korrog, kurrog ige madárhangot utánzó
használatának példáit (pl. a Calepinus-szótár az erdélyi Laskai Csókás Pétertől származó magyar
értelmezéseiben, a felvidéki Beniczky Péternél stb.) lásd NySz II. 365.
66 Halcyon (399): a latin szöveg fölé írt hoysza nem szerepel Szenci Molnár, Pápai Páriz szótárában, a NySz sem ismeri. A TESZ legkorábbi adata 1800-ból való, de megjegyzi, hogy korábban
is élhetett nyelvjárásokban. A TESZ és az ÚMTsz adatai szerint népnyelvi" használata dunántúli,
Duna-Tisza-közi, tiszántúli és székelyföldi gyűjtésekből is ismeretes.
66 Isten: Iuppiter (418).
67 tarka: macula (441).
66 safrany: pallidus (446). Bizonyára a következő sor croceus jelzője hatására elírás történt.
66 talnir: orbis (459), Szenci Molnárnál: ,,Keregseg, Vilag kerel<sege, kerec tanyer". Tányír, tálnyér
alakok már a kódexek korából, az egész magyar nyelvterületről ismeretesek, a 17. században
pedig pl. Vásárhelyi Gergely, Pázmány Péter műveiből (NySz).
96 zena bóna: tumultus (464). Különböző hangalakjaihoz lásd NySz III. 1282.
91 Augustus: Caesar (466).
92 a' Macedo tartomanyat: „Emathiam” (492).
96 AEmus kiraly: Haemus (492).
94 borona: rastrum (496). Vö. 1,164.
96 honnyos: indiges (498). Az Indigetes Szenci Molnár szótárában: ,,Emberböl löt Istenec, Nemellyek otalmozo hazi Isteneknek tartyak, kiknek neveket nem szabad kihirdetni." Pápai Páriznál:
,,1stenek közzé számláltatott ember. Item Valamelly tartományra külön vigyázó Isten, vagy Szent."
Ezek a körülírások valamennyi fordítási változatot megmagyarázzák.
96 Roma varosat: „Romana Palatia" (499).
97 Augustus: Caesar (503).
96 rekettyefa: a fordításból hiányzik a siler jelzője (molle, H,12).
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66 szijas: lentus (12). Az első fordítási változat lanyha szava felel meg Szenci Molnár szótárának:
,,Lassu, Rest”.
166 igliczek (tövissek): genistae (12), Szenci Molnár szótárában is ,,Iglice, Szamartövis". Apácai is
használja a szót (290).
~
161 toly: aesculus (16). 'löly alakban használja Heltai Gáspár, Melius Iuhász Péter, Baranyai Decsi
Iános, a Comeniust fordító Szilágyi Benjamin István, Lippai Iános stb. is (NySz 111. 739), tehát az
egész magyar nyelvterületen ismeretes lehetett ez a hangalak.
162 czere fa: quercus (16), Szenci Molnárnál: ,/Iölgyfa, Czerfa".
166 vele való banas: usus (22).
164 hantolni valo verem: sulcus (24), Szenci Molnárnál: ,,Barazda, Arok, Plantalni valo verem".
166 a' szölö to' hoz praedaul a' rut madaraknak gerezdeket: ,,turpes avibus praedam fert uva racemos"
(60).
166 De jobban szolgalnak az ó[laj]fak tökejk es a' szölö tökek homlittasok: ,,Sed truncis oleae melius,
propagine vites respondent" (63 sk.). A propago Szenci Molnár szótárában: „Öreg szölötö, kinec
homlitani valo Veszszei vadnac"; a homlít igéhez lásd még NySz I. 1479. és Apáczai 249.
167 arnyekos (fejer) nyarfa: ,,arbos umbrosa" (66).
166 -s-mi[nd] Iupiter Chaoniai mak termö faja makjai: ,,Chaoniique patris glandes" (67).
166 a' szep jegenyefa: abies (68), Szenci Mohıárnál is ,,Iegenyefa".
116 alma fa: lásd az 1,166. jegyzetet.
111 [gyer]tyan fa: ornus (71), Szenci Molnárnál is ,,Gyertyanfa”.
112 portzógattak: „fregere” (72). Lásd NySz II. 1315.
116 fa hejja: liber (77), Szenci Molnár szótárában: ,,Fahéanac vekony fejer belsö hartyaja, kire
irtac az Regiek". Az első fordítási változatban a mezge szó áll itt, amelynek más forrásból nem
ismeretes 'faháncs' jelentése, ismerjük viszont a mézga változataként ('az élőfa kérge alatti édes
nedvesség, mely tavasszal indul meg', lásd MTsz I. 1449, NySz II. 806, TESZ 11. 912). Azt a lehetőséget, hogy itt sem háncsot jelent, hanem a vizenyős jelzőhöz kapcsolódva tévedésből került,
eredeti jelentésében, az elsietett fordítási változatba -- azért kell elvetnünk, mert a mezgél igének,
legkorábban 1792-ből, ismeretes 'kérgétől megfoszt' jelentése (Baróti Szabó Dávidtól idézi: TESZ
i. h.). A TESZ bizonytalan eredetűnek tartja ezt az igét, és nyelvjárási szónak minősíti.
114 Affricai: Vergiliusnál nincs meg ez a jelző.
116 (-s-hasonlokeppen) az almaknak Es az Alci[nous] tünder kiraly alma erdejlnekl sem csemetejek nem
egyenlők: ,,Pomaque et Alcinoi silvae" (87).
116 ide[jeben] erök: preciae (95).
'17 holnalpolk: a fordító a ,,mensis" (101) szót félreértette: mensis 'hónap' nominativusra gondolt
mensa 'étkezés' helyett.
H6 kecske tsetsii szölö: bumastus (102), Szenci Molnár szótárában: ,,Nagyczetsö, mint az Tehen".
Ugyanott a magyar-latin részben azonban a ,,Keczkeczetsöszölö" is ınegvan.
116 lupiternek: a fordító a „Ionii” (108) helyett talán Iovi-ra gondolt.
126 fogtak el: ,,tenent" (144).
121 -s-ottan ottan nyar.` ,,atque alienis mensibus aestas" (149).
122 nyar: mind a korábbi változatban a hevsegh, mind a későbbiben a nyar az aestus (164) 'tengerár' téves fordítása.
126 Sabinus: Sabellus (167).
1
. .
.
24 Augustus: Vergilius nem nevezi meg.
'26 Egesseggel: ,,Salve" (173). E régi magyar üdvözlési formáról lásd Eckhardt Sándor jegyzetét:
Balassi Bálint Összes művei I. Bp. 1951. 220.
166 Pallasi: érdekes az első fordítási változatban a Palladius (181) felcserélése pallidus-szal (sargallo).
127 mellyet gyakorta a' hegynek üregi miatt megh szoktúnk utalni: „Qualem saepe cava montis convalle soleınus despicere” (186 sk.).
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126 perje: filix (189), Szenci Molnárnál is ,,Perje". Apácai Csere perje, pörje alakban is használja
(243, 288, 291).
126 pofos: pinguis (193). A TESZ a pufók nyelvjárási változataként ismeri, a MTsz székelyföldi
tájszóként veszi fel.
166 elefant tetembol csinalt trombita: ebur ( 193 ) .
_
161 pasint: a gra-men (200) pázsint alakváltozatát nyelvtörténeti szótáraink és a :MTSZ alapján
feltehetően Erdélyhez kapcsolhatjuk (Petki Iános, Szentmártoni Bodó Iános stb., Apácai Csere
Iánosnál: 267, 268, 288. stb.). A kéziratban ismétlődik ez az írásmód (29r, 41r, 55r, 57r).
162 az ala valo kövecses meredekföldek, a' mezoknek az alacsonok: lehetséges, hogy a fordító a ,,ieiuna
[. . .] clivosi glarea ruris" (212) clivosi szava helyett clivi-t olvasott, ezt fordította „meredek földek"kel (a birtokos szerkezetet minőségjelzőssé, ennek megfelelően a mondatot többes számúvá alakította), a megmaradt ruris genitivus birtokát pedig a következő sor humiles szavában kereste (ez
valójában a casias jelzője plur. accusativusban), hiszen a „szagos viragh" mellől hiányzik az ,,alacson" jelző.
166 tsóportos morsalekos moso kö: tofus scaber (214) 'érdes darázskő'. A tofus nincs meg Szenci
Molnár szótárában, Pápai Páriznál ,,Morsálódó-kő"; a scaber Szenci Molnárnál ,,Darabos, czoportos". A kéziratban olvasható fordítás tökéletesen megegyezik Szilágyi Benjámin István kifejezésével, aki 1643-ban Comenius Ianua-jában a tophus arenosas et scaber-t ,,fövenyes és tsoportos
morsalékos moso kö"-nek fordította (NySz II. 389). Lásd még Apácainál: ,,morsalékos mosó fövenyes kő” (275).
166 tengeri rak: chelydrus (214), Szenci Molnárnál „Tengeri tekenös béka".
166 sokaigh allo: cunctans (236) 'szívós'.
166 temerdek: crassus (236) 'l<övér, sűrű', Szenci Molnárnál is ,,Temerdec". Apácai Csere igen
gyakori szava (248, 255, 258, 260. stb.).
167 haz hejja: tectum (242). Már a kódexek korából az ország egész területéről adatolható: megvan
a nagyvázsonyi pálos kolostorban leírt Festetich-kódexben (1493), az óbudai klarisszák által használt Debreceni-kódexben (1519), a Lékán (Vas vm.) másolt, dunántúli beginák használta Keszthelyi-kódexben (1522) stb. Ugyan a NySz a 16. sz. végéről és a 17. századból főként erdélyi szövegekből ismeri (az udvarhelyi születésű Székely István zsoltároskönyve, a Marosvásárhelyt tanító
Baranyai Decsi Iános fordításai, Haller Iános stb.), de megvan pl. Szenci Molnár szótárában is:
,,Haszhiu, Hazhea".
166 szirony.` Vimen (241). Lásd az 1,166. jegyzetét.
169 el veszendo: labefactus (264), Szenci Molnárnál: „Meg tantoritatot, Toretöt".
146 az elöfakrol le ne törd az nagi [........ ..]: „Neve [...] summa defringe ex arbore plantas" (300).
141 Enny szeretet kevantatik a' föld körul: ,,Tantus amor terrae" (301).
142 esztragli, Golya: candida avis (320). Mindkét név megvan Szenci Molnár szótárában is: a
ciconia ,,Eszterag, Golya".

143 iıztzio kõ: lapıs bibuıus (348) 'h0rzsõ1<õ,hõbı<õ'.
'46 csoportos: squalens (348) 'érdes'. Vö. 11,214.
166 akkor keszittik pedigh eszt az oltalmat, midön a' melegh hózó Sirius Czillaga, a' kit Eb czillagnak
hinak, megh hasittya a' földet szomjasaggal: ,,Hoc, ubi hiulca siti findit Canis áestifer arva" (353).
166 Es akkor kel a' szölöt megh hajtani, mikor a' csintalan túlkókon szantanak: „et ipsa ﬂectere luctantes
inter vineta iuvencos" (354 sk.).
167 könnyü: „lëvës” (358) 'sima'. Lásd a bevezetőt.
148
kotzor: falx (365) 'kertészkés'. Szenci Molnárnál a ,,Metzökes, katzor" a scirpicala megfelelője.
A kocor változatra lásd a NySz erdélyi adatát: III. 75.
149 bojt: coma (368) 'lomb, levél'. Szenci Molnár latin-magyar szótára csak a szó 'haj' jelentését
veszi fel, a magyar-latin részben visszakeresve azonban a ,,Bóyt" megfelelőjeként megtalálható
a coma, valamint a surculus is, aminek jelentése a latin-magyar részben: ,,Olto ag, Czemete, Fiatal
veszszö". A NySz adatai között (I,264) biztosan ezt jelentik Heltai Gáspár és Lippai Iános szavai.
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'66 az körmös [1 fogj hozza: ,,dura Exerce imperia" (369 sk.). A NySz szerkesztői - korabeli
adatok hiányában - a körmös melléknév e jelentését maguk fordították latinra, a fortis, strenuus
megfelelőket választva. (Lásd pl. a Zvonarics Imrétől idézetteket.)
161 fattyu szellyel lterljedö veszszejt: „ramos [...] fluentes” (370).
166 hely: cicatrix (379), Szenci Molnárnál: ,,Sebhely, vak seb".
166 Romai seregek: Ausonii (385).
'64 szókót: a fordító solutus (386) helyett solitus-t olvasott. Lásd még a bevezetőt.
166 kecske börböl csinalt sokfele szinürefestet [] kepecskeket: az ,,oscilla" (389) magyarázata, valamilyen kommentárból származhat.
166 sziget: saltus (391) 'liget'. Valószínűleg másolási hiba, amelyet a leíró már a 28r lapon is
elkövetett, ott azonban a helyes szóra ki is javította.
167 ketszer haromszor: „Terque quaterque" (399).
'66 saramenta (venike): „sarmenta” (409). A sarmentum Szenci Molnár szótárában is ,,Venyike,
Saraınonta, Agnyesölöc" (ág-nyesölék, lásd NySz II. 1036), a sarmentosns ,,Venyekes, Harasztos,
Saramontas". Ugyanezt a szót rejti a NySz egyetlen, hibás „szármenta" alakja (III. 92), amelynek
a szerzők 'malleolus' jelentést tulajdonítanak, s a Bécsi-kódexből idézik; valójában az ,,aziu sarmentaual" a. ın. ,,sarmentis arentibus" (lásd a kódex 130. lapját Mészöly Gedeon kiadásában, Bp.
1916); a NySz olvasatának és értelmezésének helytelenségét már Réthei Prikkel Marián kimutatta
(MNy 1909. 228).
166 Rusciai [. . .] kötö veszszö: ,,rusti Vimina” (413 sk.). A Tuscum, ruscus Szenci Molnár szótárában:
„Olasz Orszagban termö kóró, Czemete, kinec leviböl az Pesma czináltatic."
166 kaczrokat: lásd a 11,365. jegyzetét.
161 zanot: cytisus (431), Szenci Molnárnál is ,,Zanot".
166 Nagyobbat mondgyak?: ,,Quid maiora sequar?" (434).
166 iglicze: lásd a 11,12. jegyzetet.
164 könnyü: ,,lëvës" (449) 'si1na'. Vö. a 11,358. fordításával. Lásd még a bevezetőt.
166 ures: az első fordítási változatban szereplő üregh szóról lásd a bevezetőt.
166 Rhoe[tust,] Trojai hegyet: ,,Rhoetumque Pholumque" (456). Úgy tűnik, a fordító Rhoetus kentaur (Ov. Met. XII,271-301) nevét a Rhoeteum-mal tévesztette össze, amely a Hellészpontosz ázsiai
partján, Trója közelében emelkedő hegyfok neve. Plzolus kentaur (Verg. Aen. V1I1,294. Ov. Met.
X1I,306) viszont hiányzik a fordításból, talán azért, mert neve helyett itt is hegység, Pholoe arkadiai
hegye szerepelhetett, s a második „hegyet” másolás közben ejtette ki a leíró.
'67 -s-mind [az] Ixion fiat, Es az Lapithis nagi poharaval fenyegetozö Thessaliaj nepeket: ,,Et magno
Hylaeum Lapithis cratere minantem” (457) 'és a lapithákat nagy korsóval fenyegető Hylaeust'. A
félrefordítás mellett feltűnő az is, hogy Hylaeus kentaur (Verg. /len. V1II,294) nevét nem említi a
magyar szöveg, helyén ,,]xion fia" áll. Ixion valaınennyi kentaur ősatyja volt (OV. Met. X1I,504-505),
a fordító valamilyen kommentárból ıneríthette ezt a tudását, ahogyan a lapitlıák „Thessaliaj nepek"-ként való megnevezését is.
166 A' kiknek noha nincsen czifra ajtajan magos hazok, melly minden reggel ugyan mint egj ki okadgya
a' hazakbol a' jaro keloknek sokasagat: ,,Si non ingentem foribus domus alta superbis mane salutantum
totis Vomit aedibus undam" (461 sk.). A nyelvi nehézségeken kívül, úgy látszik, a fordító nem
ismerte a salutatio róınai szokását sem.
166 nem csinalnak ll, nem hozatnak: „Nec [...] inhiant" (463), Szenci Molnárnál: ,,Reaasitoc,
Szamtatva kívánom".
'76 Velenczej draga kencseket: ,,Ephyreiaque aera” (464) 'korinthoszi érctárgyakat'. A korinthoszi
kincsek említésének hasonló aktualizálására nem ismerünk más példát, de feltűnő, hogy Szenci
Molnár szótárában az orichalcum 'sárgaréz' kapta a „Velencei rez" nevet.
171 hives ekes hely: „frigida Tempe" (469).
176 tudonzanyok: Musae (475).
176 gyöngyelfı'i.zött.` a fordító a 487. „bacchata” jelzőjét „baccata”-nak olvasta. Lásd a bevezetőt.
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174 Traciai kiraly: Haemus (488), értsd: a hegység. A fordító valamilyen kommentár alapján azonosította a hegység névadóját. (Vö. Ov. Met. VI,87-89.)
176 az termeszet dolgait: „rerum [...] causas" (490).
176 törvenytevö hely: forum (502), Szenci Molnárnál is ,,Piatz, Törventevö hely".
177 leveltarto haz, a korábbi változatban kaptalan: tabularium (502), Szenci Molnárnál is „Leveltarto ház".
176 Tyrus: Sarra (506). A helyes azonosítás forrása itt is kommentár lehet.
176 tolgy: a tőgy szónak a régi magyar nyelvben általánosnak mondható alakja.
166 küzködö hely: palaestra (531), Szenci Molnárnál: ,,Küszködesben maga gyakorlo hely".
161 es azö battya, a' Romulus: Vergiliusnál csak: „et frater" (533).
162 megh minek elötte uralkodnek az Iupiter: ,,Ante etiam sceptrum Dictaei regis" (536).
166 trombitaval keszülot: ,,classica" (539). A classicum Szenci Molnár szótárában: ,,Czata, Viadali
jeladas". Akészülőtfújni kifejezés megvan Telegdi Miklós, Pázmány Péter stb. prózájában is (NySz

II. 264).

164 czitko: Szenci Molnár szótára is ,,Czitko" alakban fordítja az equuleus, equulus, mannulus
szavakat. Lásd még NySz 1. 424.
166 Lucretiust követven: vö. De rerum natura VI,1129-1277.
166 Modestinus Iu.: Aelius Florianus Herennius Modestinus iurisconsultus (3. sz.). Lásd a bevezetőt.
167 P. V. M. A' G. III. könyve: P. Vergilius Maronak a' Georgiconrol valo H1. könyve.
166 a' Beotiaj lhlegyröl: ,,Aonio [...] vertice" (lII,11). A fordítás bizonyára valamely kommentárra
támaszkodik.
166 Augustus: Vergilius nem nevezi meg.
166 en mint (egy gyö[z]edelmes) czelómot el erven: „victor ego" (17).
161 jo fele biborban öltözven: ,,Tyrio conspectus in ostro" (17). A latin szövegben a conspectus föle
írt tetetes szóhoz lásd NySz III. 650-652.
162 level szin: scaena (24), Szenci Molnár szótárában: „Level szen, az minemö alat az Comoediat
jatzottac".
166 Es az Komediai fel öltöztetet Brittannusok el szedgyek az barsony szönyegeket: ,,utque purpurea
intexti tollant aulaea Britanni" (24 sk.).
164 Augustus: Quirinus (27).
166 örmenj: a szó a fordító előtt fekvő kommentárból származik: a Niphates hegység Armeniăban
van.
166 vitezseg[nek] jele: tropaeum (32).
167 Apollo: Cynthius (36).
166 pokolbeli kinzo leanyok: Furiae (37).
166 pokolbeli siro viz: Cocytus (38).
666 erdei istenaszszony: Dryas (40).
261 öszve menes: coniugium (275).
262 megh sarlhatnak: ,,gravidae" (275). A vergiliusi hely Zrínyire és Gyöngyösire tett hatásáról
lásd Kovács Sándor Iván: Gyöngyösi Kemény-eposzának Zrínyi-imitációi. = 1tK 1985. 396-397.
266 lapatzos: depressus (276). A lapac szóhoz lásd NySz 11. 523.
264 bujos bajos aszszony: noverca (282) 'mostoha'. A bűvös-bajos kuruzslókat lásd Apácainál is
(241).
666 a' teli melegeknek: ,,hiberno [...] soli" ( 302 ) .
266 teletszaka: bruma (321). Az egész magyar nyelvterületen használatos szó, leírja Heltai Gáspár,
Illésházy István, Esterházy Miklós, Prágai András, Miskolci Csulyak Gáspár, Bercsényi Miklós
(NySz HI. 23-24). Igen sokszor használja Apácai Csere Iános (235, 240, 249. stb.).
667 ptrucskök: cicadae (328). Vö. NySz 11. 1336.
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666 öregh tenger: Oceanus (359).
666 zaj: crusta (360) 'jégkéreg'. Vö. 1,310.
216 a' jegczap czudalatosfüsöletlen agbogakkal megh kemenyedet: ,,Stiriaque impexis induruit horrida
barbis” (366). Lásd még a bevezetőt.
211 bogacskoro es tövises lapu: ,,Lappaeque tribolique" (385). Szenci Molnár szótárában a Zappa
,,Lapu", a tribulus ,,Boytorjan, Item Sulyom", míg ,,Bogaczkoro"-val az atractilis, carduus, cinara
szavakat fordítja.
612 tarka: vö. 1,441.
216 kit te se utaly megh, midon hiv: ,,nec tu aspernata vocantem" (393). A történetet bevezető „si
credere dignum est" (391) hiányzik a fordításból.
216 kalafinta: capistrum (399), Szenci Molnárnál ,,Kötöfec, lantzos féc". Az 1615-től adatolt kalafinta szóhoz lásd NySz II. 83, TESZ 1. 472.
_
616 cziholas: clamor (413). Ugyanilyen alakban használja a szót Geleji Katona István, hasonló
ehhez a tzivolas Miskolci Csulyak Gáspámál és a tzihelés Gyöngyösinél (lásd NySz 1. 369).
616 tapasztolas: tactus (416) 'érintés', Szenci Molnárnál is ,,Megilletes, Tapasztalas, ütes, Ertetes".
217 az istallo feliben: ,,tecto" (418).
216 egyben füzödöles: nexus (423) 'tekergés'.
666 ballagh elö.` trahit (424) 'maga után vonja'.
666 rekegö: loquax (431). A rekeg szóhoz lásd NySz 11. 1385-1386.
621 kenösöt (az ezüstnek tajtekit): ,,spumas [...] argenti" (449). A kéneső, eleven kéneső 'argentum
vivum' szót lásd Szenci Molnár szótárában, valamint NySz 11. 194. A kéneső mint gyógyszer:
Apáczai 233, 270.
626 kigyoliagyma: scylla (451), Szenci Molnárnál is ,,Kigyohagyma".
666 czipa: bítumen (451). A csipa szót a NySz csak 'grama' jelentésben ismeri, a TESZ-ben emellett
'gyanta' (Márton Iózseftől idézi, 1803) és 'agyag' (1904) jelentése is megvan.
266 dellö: aestíva (472) 'nyáj, karám'. Szenci Molnár szótárában: ,,Arnyekos hellyec, holot Nyarban az Naphésege miat, Ember, Tabor, avagy Barom, letelepedic". Ilyen értelemben használja a
déllő szót Miskolci Csulyak Gáspár (NySz 1. 490), a déllő hely kifejezést pedig Székely István,
Vásárhelyi Gergely (uo.), Szenci Molnár a Kálvin-fordításban (uo. 1393) stb.

225 Gzzllazj [. . .J hzgy@kzA1pes (474).
626 Castely: castellum (475) 'erósség, vár', Szenci Molnárnál is ,,Kastély".
667 Velenczesek: Iapydes (475). Itt nem a 11,464. sorban megfigyelhető aktualizálás hatására olvasható Velence neve, hanem az illír-kelta nép lakóhelyének - helyes - azonosításaként. Szenci
Molnár is így határozza meg lapis-t: ,,Varos, az velencesek Tartomanyaba".
626 zurzavaros szel: tempestas (479). A zúrzavar hangalakra lásd TESZ H1. 1206.
266 es az ösznek egesz folyasaban tartott: ,,totoque autumni incanduit aestu" (479).
266 hiricsöles: singultus (507) 'hörgés'. Vö. a TESZ-ben a hiripes csaladjaval: hiripel (1577), hiricel
(1784) a. m. 'hörög' (11. 117-118).

231 }„pazfz1un0(532).
662 tengeri borju: phoca (543), Szenci Molnárnál is ,,Tengeriborju".
266 Nem is illethetik vala aszt az büdös gyapjuból csinalt ruhakot: ,,nec telas possunt attingere putres"
(562). Az attingo fordítása Szenci Molnárnál is „Meg illetem".
264 megh illetet: contactus (566) 'megérintett, megfertőződött'. A contactus Szenci Molnámál is
,,Illetes, Tapasztalas".
266 szent Antal tüze: sacer ignis (566), Szenci Molnár szótárának magyar-latin részében is „Szent
Antaltüze". Lásd NySz III. 828.
266 faggattya vala: ,,edebat" (566). Afaggat igéhez lásd NySz I. 756-757.
267 derekas: a szöveg értelmét itt épp az ellenkezőjére torzította az, hogy a fordító Manutius
eredeti argumentumában egy szót félreolvasott (augustus-t látott angustus helyett). Félreértéséből
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következően a latin eredeti következő tagmondatát el is kellett hagynia, hogy saját magyar szövege
értelmes maradjon.
238 himezzes: digressio, Szenci Molnár szótárában: ,,Elteres, Elınenetel”.
239 megh fordittas: translatio, Szenci Molnárnál: ,,Masuva vitel".
240 közönseges tarsasag: res publica.
241 tiszteletes patromısom: Maecenas (IV,2).
242 tarkazot gyíkok motskos hatakkal: ,,picti squalentia terga lacerti” (13). Akárcsak az első fordítási
változatban, a lacerta Szenci Molnárnál is ,,Gyék", a pirıgo ,,Kepet iroc”, a picturatus ,,Iratos, kepirassal ekesitöt". Mind a gyék változat, mind az iratos szó az egész nyelvterületen ismert és elterjedt
volt (lásd NySz I. 1167-1168, 1602).
243 gelencze: stabulum (14), Szenci Molnárnál: ,,Istallo, szallas". Nyelvtörténeti szótáraink nem
isınerik ezt a szót, a MTSZ csak 'a bükkfának lecsüngő mohája' jelentésben tud róla.
244 es mas madarak: a végleges fordítási változatból a „meropesque” (14) megfelelője hiányzik.
Az első változatban szereplő fordításnak („-S-mind a' parti fecskek, kullok") tökéletesen megfelel
Szenci Molnár szótárának merops címszava: „Partifeczke, Küllö".
245 viz: Neptunus (29).
246 thymbrus: Szenci Molnárnál „Bors fü". Az első fordítási változatban szereplő jzóp 'izsóp'
megfelelője nála hyssopus. Eddig úgy tudtuk, hogy a thymbra megfelelőjeként először Pápai Páriz
szótárában tűnik fel az izsóp: „Bors-fa, Kerti isóp”.
247 hutyollo, hutyorgo: lentus (34) 'hajlékony'. A TESZ a hutyorodik ige legkorábbi előfordulását
Apácai Encyclopaediá-jából ismeri (,,a gyenge vesszők a közel lévő fákra magasan hutyorodnak
fel”, 250), ott azonban az a jelentése, ahogyan Sándor István is ismeri 1808-ban: ,,cresco, incresco,
surgo in altum" (NySz I. 1524), vagyis 'felfelé kapaszkodik, felkúszik'. A TESZ-ben 18. századi
adatok vannak a hutyorít 'suhint', hutyoró 'vessző' szavakra, míg a szócsalád 'hajladozik' jelentését
legkorábban 1816-ból, hutyorog szóalakhoz kötve sikerül kimutatnia. Az utóbbi változatot, 'hajlik'
jelentésben, az ÚMTsz székelyföldi tájszónak mondja. A Vergilius szövegével való összevetés a
szónak kétségtelenül e jelentésben való előfordulását kb. két évszázaddal korábbról teszi adatolhatóvá. A szó szereplése a kézirat erdélyi keletkezése melletti bizonyítéknak tekinthető.
248 sonkolyr fucus (39). A sonkoly megfelelői Szenci Molnárnál a fraces, metys, stymma.
24) Cybele aszszony: Vergiliusnál csak Mater (64); a fordítót nyilvánvalóan kommentár igazította
el.
250 vaz: lásd a bevezetőt.
251 csongor: thymum (112), Szenci Mohiárnál ,,Megfü, Thymian fü, Balsam fü”.
252 az tekeres Achantus fünek higolyo veszszejet: „flexi [...] Vimen acanthi" (123). A ﬂexus jelzőt
előbb higolyo-val fordították le, de azt a tekeres jelző beszúrásakor sem húzták át. Nyelvtörténeti
szótáraink higolyó szót nem ismernek ugyan, de Szenci Molnár szótárában a 'Uitilis megfelelőjeként
megvan a „Highaylo mint az veszszö".
253
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Tareııtıım1ıal.` e szo nincs meg Vergılıusnal, nyilvan valamely kommentar segıtsegevel sikerult
így feloldani a 125. sor - egyébként helyesen lefordított - helymegjelölését.
254 Isterı: Iuppiter (149).
255 darabantsaglı: custodia (165), Szenci Molnárnál ,,Örzes, Örizes, Vigyazas”. Az egész nyelvterületen ismert szó (lásd NySz I. 536).
256 szerbe szerbe: vicem (166) 'felváltva'. Lásd NySz III. 196. és Apáczai 242.
257 teszta: massa (170), Szenci Molnárnál is „Teszta".
258 Hııırroglı: gemit (173) 'zúg'. A gemo Szenci l\/Iolnárnál ,,Suhaytoc, nyögÖc”.
259 szar: crus (181) 'lábszár', Szenci Molnárnál is ,,Szár". Lásd pl. Apáczai 239.
260 morclaly: caecus (237), Szenci Molnárnál csak ,,Vac", míg a mordály megfelelője a mordax. Lásd
még NySz II. 870-871.
261 czillagos hatu gyik: stellio (243), Szenci Molnárnál is „Czillagos hato alnoc termeszetö Gyekeczke". Lásd még NySz I. 1168.
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262 pelyes: laxus (247) 'laza; tágas, bő', Szenci Molnárnál ,,Tág, Böv". A pelyes a pehely családjába
tartozik, lásd NySz II. 1260-1261, TESZ HI. 145-146.
263 múrrógh: aestuat (263) 'forr'. Vö. a IV,173. jegyzetével.
264 fatzaıı kepeket viselő csónakokkal: ,,pictis [...] phaselis" (289). Szenci Molnár szótára isınerte a
phaselus szó itt megkívánt jelentését: „I(özephajo”, a fordító azonban a Phasiamı avis-ra gondolhatott. Lásd még a bevezetőt.
265 hazat födö tserep esatOTmwal.` ,,imbrice tecti" (296). Az imbrex Szenci Molnárnál „Essöfogo
Czerepczatorna".
266 hejjazzakbe [J szórittyak egibe: premunt (297).
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