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Külömb - külömb - fele dolgokról írt
külömb - külőwh'féls

V E R S E K ,
Mellyeket maga' régibb és újabb
íiisaibúl öfzve -fzedcst

H O R Y Á T H ÁDÁM.

•%t'j';

PESTHENN,
LETTNER JÓZSEF' BETŰIVEL;
'

«

O Mc'.iboec! Deuí á&bis liaec olia fecit,
VirgiK
Inter Divos nollos non varpit Momus,
Inter üeroas monftra quacque infcftatar
'Hercules^
Inter Datniones R.cx Ercbi fííito' iro/citur omnibus umbris.
Inter P/iilofophos i(idtt omnia Dtmocritus^
Contra áefiet omnita Híraditus,
A'c/cií quacque Pirrhias.
Contta/dre fe putat omnia Ariftoteles,
Contejiinit cun£ta Diogcnes. —
NaIÜs liic parcit Jgrippa^
Covtemtdt , fcit, mjcit, 'fíet , rídíií,
irajcitur , ífi/eí;"í«twr , carpit omuia
Ipfc piiiiofophus , DacJiion , Heros ,
DÍ:2;> er omnia,

scJs/'í cí)S^xű7rcvj.',, ey írgt

'TTOTŐ

<7£r;£i xaA'J>í.í<,

TEKINTETES
LENGYEL - TÓTI

LENGYEL IMRE
ÚRNAK,

SOK NEMES VÁRxMEGYÉK'
TÁBLA . BIKÁJÁNAK,

T K K Í N T E T E S URAxM!
J, A TE nagy Neveddel, mint va»
janielly drága Öltözettel kíván takaródzni, ez az én Holmi nevezetű ron*
gyos Magyar Mú'sam: melly mint
egy fzám-ki-ve tett, 's fzám-ki-veté
sében - is hajó-törést fzenvedett ^mber, a' párt-fogásra méltó volta jelé
ül, hátán vif/i a' maga hajó-darab
jait, töredezett delzkáit; úgy kere
sett a' maga' dirib-darab Verseinek

X

^^'

be-mutatásával TE nálad Nagy Te
kintetű Ú r , mint-egy menedék - he
lyet magának. — De — hát — ízámlú - vetett ? hát —- hajó-törést fzenvedett - e ? az én Magyar Mú'sám.
— valóban —

még eddig. — buj

kál imitt - amott; niaga édes Hazá
ja' Holmi fzegeleteibén; keresi a' né
ma FiloméJa a maga nyelvét; és ha
azt némeily nagy udvarokban megta-

találja: örvend a' bánat köztt, megfzóllal, és fülemülévé változik, — De !
— hát — egy nagy Tekintetű, egy
fényes ágyból fzármazott, egy nagy
Emlékezetű őseivel -sok ízig dítsekedhetü, egy nagy Méltóságokkal
fzoros verség' kötelével öfzvi; - köt
tetett Uraság, nem fog-e reád ne
heztelni én rongyos Mú'sám, és
komor fzemekkel tekinteni — O h !
)( 2

hát!

hát!" íiiften az ilíycn nagy Lelkek
nek, illyen Nemes fzíveknek tulaj
donságok az ; hogy a' tsekélységet
a' jó-lzívépt nagynak ítéljék 5 éS; a
tsapa vatüságból állá Tifzteletet'tar
tsák leg - kedvesébb."'^dv?adás' nemé
nek. Itt' Ealálfz én Üegény Mu'sám I
egy - oMyan fzeretettel tellyes ud
varra, a' mellynek kapuja a' Barát
ság, belső foglalatja t>apa jó fzív,
ebéd-

f bédló - palü.tája az ember - fzeretés ,
Gazdája a.' régi arany-idÖbül a mos
tani fzázadra által - Izármazott Ne
mes Lelek : mi keli hát több ? ^—
hát az illyen Lélek utálna - e meg
Tégedet.^ ez zárná - e be előtted.?
fzűntelen nyitva - lévŐ kapuját. —
Éppen pem — sőt fzeretni fogja,
ha a' Barátság' Isten • AJxsxpnya
Templojjia mellé, az ő fényes ud-
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vára-

varában, egy Magyar Mú'sa, az 6,
az Olímpus hegy' oldalában le - om
lott kápolnája' kŐ - darabjaiból, egy
kis be-nyíló kamarát igyekezik építeni. —Engedjed-is Nagy Neveze
tű Tekintetes ÚR! hogy e z , a ma
ga' vidámságában bizakodó Magyar
Mú'sa,

dítsekedhessen a' TE nagy

Nev€4del, valóban , a' kik a' TE
ember - fzeretŐ

Szívedet esmérik,
édes-

édessebben fogják oh^ásni ezen Holmi \''ers - darabokat ; mikor azoknak homlokán L E N G Y E L IMRE
nevezetet fognak - látni, —• Érdemidhez képpest tudom, hogy érdemessebb munkával kell vala udvarlanom; — de — mi lenne úgy
a vidám Poé/Zsból ? ha mindent az
érdemhez alkalmaztatna, — A' mit
hát az cn Hoímim , semmi különös

3iq5 derékséggel nem érdemelhetne;
hadd érdemelyje - meg ezzel a' bátorsággal ; hogy minden tartózkoüás nélkül, magát Kegyességedbe
ajánlja. Vagy - is ajánlja a Holmit
annak írója
A' TEKINTETES ÚRNAK
KóktBal. Füreden BójV
clö-hava* i. uap. i/ggk
alázatos Szolgája
H&rváth Ádám. m. p.

EI,Ö - BESZÉD.
^ alamennyi - féle haj^na vagyoK a
könyv írásnak ; f^ínte
annyira-fogásiok van sok Íróknak, mikor némel/y
tsekély haf\nú, sut néha bizonyos te'
ktntethen ártalma? könyveket
Világ
eleibe hotsátanak. —
Ovidius, hof^y
u f^erclcm mejlcrségéríil írt könyvét
Tncg-f^épíctse; a' f:^erelem orvoslása'
rúl ín utánna viáfikát. Sokann hogy ^
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eriMrpBrajgo
magok'

lúbás

vélekedéseiket mások,

kal-ií ksdvdtessék ,

sok f:(ívekbe

verhessék;

vagy

tött

neveket,

nagy

valóságos ,

magok!. írásaikban
tétnek,

a

be

vagy köl

fi(_emélJyeket,
ollyan f^ínbe

millyenbe

a

oltö^'

fi^cretnek

járn

tulajdon magok.

Sokann , a' meg-eni'

leredett

előtt

világ

Jxégyenlvén,

a!

gyermekeskedm

tsalfaságot,

a'

Mo-

raJis P h i l o f o p h i a ,

erkoltsöket

Javító

tudomány'

egy

má^xával

kenik , és

f:(emlátomást

f(ik.

És

a:^

ment

már,

a* Junó

rát ölelgető

Világ 5

Moralisták-is

illyenek

adni-eloi

be

kedvessé

té-

miatt

vagy

annyira

hellyet tündér pá
hogy d

kenteiének,

erkoltsöket javalló
Mesében,

kitsínyt

leg-jóbh

d

magok'

^örvényjeiket,
leg-alábh

Egy két

vagy

íüjlóriában,

régi Szenckit,

egy

két újabb M o n i t a G h r i f t i a n o - Politic á t , tsak d
lehet látni;

nagy

ott-is

könyv

Tárokban

többnyire for

lepihe:

(Yt'Bne'rtyvr.

he: «' KÖxénséges
hafrnos

Háyáknál «^ Hlyen

könyveket tsak mese

elvasliafjuk. —
ártalmas ?

Hát

jó-e

volna, ha

mert már

a^ írók: 's

még

holmi nevetséges köny

vek' f^er'^oi, e^í
f^okást

e ^ , v<^gy

T— jó igen-is ,

most kenteiének vele
^ jőhb

formában

a

a^^al

már törvényé vált

meg-nem

hogy ok-is ugyan

e^^el

motskolnák,
a

rá-fogással

takaródjanak.

—

f^ehb akarunk

né:(?ii 5 ÍX^ Ijlenncl 's

vallással

nem

pedig

mind a

a^t

Valaha,

gondolásnak-is

he-tsúf^ását, és

tsak imígy • amúgy tanúit

kóxt-is

annyira

némellyek fiínte

(értem

tudományra^ mind

a^ erkoltsökre né^vc )
.a

ha mefx;

emberek

lett el-áradását,
úgy

ditsekednek

hogy
vele;

<3^ Hlyen erkúltsi tudomány - fiiínt mu
tató,
jük.

tsalóka

A^t kérdezhetné

jas olvasó
mit

könyveknek

már egy

nyá

tölsm :

hogy

Jó - akaróm

hqj\nál

már,
A 3

köj\önhct-

e^en

meg-jegy\és,

'

ennek

enneh a könyvetskének dítsérétére ?
vagy inkáhh e^X^^l ennek olvasásátúl
neni idegenedmk-e el sokanni Vagy
akarom-e el^hitetni valakivel; hogy e^,
inem ollyan jó fiín alatt rqfxJxúl írt,
hanem
valóságos
haf^nos könyv le
gyen t
— Éppen nem; senkit, sem
akarok m^g-tsalni : m nieg-vallom iga-'
X_án; hogy ei^ nem annyira valamelly
előrefel-tXt különös
nagy haf^onra
mint mulatságra és ide
töltésre-való.
-— Vágynak h^nne hellyel- hellyelf^amorúk-is: a me Ily eket ha a'f^omorá
emher olvds , úgy-tetf^ik hogy vigafr"
tálja magát j
mni mondom
a^t-is,
hogy Ű:^ ^rk'éltsi • tudományiul éppen
üres volna e\ a mulatságos könyvetske : vágynak benne oüyanok is, a
mellyekhe nem tsak el-vetv£ vágynak
jó dolgok elegyítve f
hamm minden
trifátúl-is y annyival .inkáhh tsalfaságtál üressek^ sott vágynak J^ent dolgok-

jTokrúl-való
ehnélkedésík-ix.
Di, •—
tsak axt akArom kát mondani, hogy
nem vók tiéhnt vagy ar_, hogy <t jay4val a
rofrjlát meg-sJjrányoxxj^m ^
és így a:(^oknak kedvellésére akár kitis of^tÖ7iöxxek; vagy. a^ -logy a n(vetségcs Elégiák , Hymnusuk , Énekek,
kö^é egy
két valamire-való dolgot
'íf.a:^ért f:(^úriam volna-hé, mintlia rf;^ egéfx,
tréfát fx^nt Txélhól írtam volna: egyf^óval, 'sákhan matskát nem árulok:,
hanem minden Ver ^-Darabot, a maga matériájáJio:^^ illó t:(élhúl írtam , és
most régibb és újjabh irásahnhúl öf:(yef-^edcgetvén , önként, minden rend nélkül könyv-formába öntöttem, — Rend
nélkíil mondám; mert noha mind a
mojlani Ef^tendÚ - S:(^á^ho^ , melly a
rendet annyira akarja követni,
hogy
még a' rendetlen téghen-is rendet tart,
s ha elfelejti magát, még a\t4s rendnek gondoUya , a mi vagy nevetség ,
A 4
va;yy

v^'^Sy ^cifiontalanság; mind magamlio:(Xy^s, a ki a Parnafif:^onn , in>'
kább Uránia ntint Thalid tantiVanyjának tartom magamat, ^Sx^^f és jé
rendmk meg-tartása igen illett volna :
de ét a^t itt meg nem tarthattam,
mind azért: mivel oUyan külömbö^ok
a" matériák, hogj egymás után tsak
igen egy formánn illenek y és így itt
ti rendetlenség leg-jóbb rend; mind
á:(ért, a mi már mentségemre egyenessebben tartalmik, Jiogy én ebeket a
Vers' Darabokat,
^gyfii^f - ^"4fxÁP^
's imitt-amott írogattam, éí á mint
ürességém engedte, 's d meVyiket
elébb kaptám, a^t, é$ úgy írtam
könyvbe.
Nem léuéit t^élom eleinte
exen Holminek Világ ehihe-valö hotsátúsa f mivel többnyire tsak hirtelen , 's minden nagy gondolkodás nélkul-is íródtak. ) Dt minek- utánna
láttam, hogy s@k jó Barátim, ki egyiket

ket ki másikát
d

mint

kéregette'^

kedvek

a'

du:(^ant,

vagy

környúl álLhsok f'ava flották,
léketfyerettek
sen ,

olvasni;

fT^srént
a

kiilönib-fé-

sot

nem

keve

ebeknek egy tsomóban lejendö ki-

adására-is Öf^tönöxtek; a' B a t r a k o i n a o makhiával, P u l e k s e l , N a k s a r j egyéhb
e félékkel hi:(tatván,
vonogatását ;

melly

alatsony

materiájú

válogatós

Világgal

d

Í?^Í
f^erént

ncmelly

Tréfaságokat
kö^leni

né:ivé

magánig

reá

d

f^égyenlét-

tem.

Erre

vettem

maga

mat ,

hogy ki-nyomtattássam :

ha úgy

nem járnék a\, e^t olvasni

kívánókkal^

mint d J^ép fehér hírú Nimfa
pal,
fény ,
húl

a' nap

d kit d ki-kelettel kedves
addig

tsalcgat

d Napfényre ,

d
hogy

hüs»

Verő
fxpbá-

egyf^er meg

barnítja gyenge borét. — yí' bal

íté

let tételt semmi munkában kevésbé
nem-kerulheti a:^
hen : mert

el-

író mint a:^ Hlyének-

valamennyi
A 5

crtelmá

benne
d

d Vers , annyi'féle íx_ "• ér:(ésú - emher
ítélhet róla Toj^j^/d; de én egyt'ul legtöbbet tartok : hogy a meg-ért nyájossqgú, vagy-ií a^ok köpött, d minden tréfát , valóság próba-kóvéhe:(^ köf^örúlni f^ereto maga. meg-únt elmék ,
roJ\f^úl találnak rólam ítélni.
E^ek
hát tsak a^t méhóxtássanak meg-góndolni; hogy valamint- e-^ek kö^t, nem
minden Vers - darab f^ent f^élbál íratott, úgy nem-is mind lehet kedves
epy'formánn mindennek.
A' ki pedig
Ovidiussal f:(ámkivetésbe fog - kiildeni
— Am lássa. Költ Furedenn 7. lunii
178?.

IGAZ

IGAZ

BARÁT.

ki «' <*oA/íí^ etn/ékezetü Páter Jlf?yot
Pált , »2?>;/ életeién kedves Barátfát ,
/7s ide íratott első Elegiában, 'ku;os
kteg.voltáért siratja^ a' régi Poéták'
kóltemc7iyi fx.erém j a' viásodikbun ,
Kerefttyé}! inódoTin paposaan bátorítja;
/?' karmadiHan pedig , mtg-Ult kedves
emberét kcsergi.- és hálta ^utám álniá.
han bcfzclgetvcJi vele , eUútsúiik tok.

P

KLSÓ

BESZÉD.

ácci Ányos .' :rijg-js fekHíe! e'sebcJhen ?
S még-i'í ízenved Lelked ílíjdaltnas tefteclbcn ? —:
Szán

la

ntx«eKXJDevgi§

Szán Téged eg^ Nhnfa kcssrl'íscgedbcn,
'S illy panaí/fzác hánnya az égre Jtépedbcn :
Fgek! meit az egek ellen, az egeknek
Kell panaíioikodni már az iliyéneknek ;
Kiknek enyhícreni kínnyác fzegénrcknek.
Semmi orvosságok nincsen egyebeknek.
Mtődíg gyoLOrcbk meg' HMkox Icfzfz Ha• tárja
Kínomnak ? meddig lerzfz tcftcm febck*
távgyja?
Már reménységemec (meily rég-olta várj*
jói)bú!ásom') a', kíri örölcrc el-zárja.
Szabad-e nem hinnem tehát litenekct ?
'S rám gondot viselő Ifteni kezeket ?
Vagy torcénetntk kel! vélnem mindeneket ?
'S hogy a' Fátum hordoz minden esetekec.
Eddig, ez táplálta még reménységemet :
Hogv, hiürem az egek esmérnek engemet ,
Látják a' íínok kozc fetrengő tettemet,
Meliy pihegve tartja fzuk lehelletemet.
Nem-is tudom pedig ollyan hagy bánamet;
Meily erre méltóvá tett vóina engemet,
D e , ha sértené-is nagy vétek Lelkemet
Meg-sokallhatná már az ég keservemet.
Sz3ba<I-e hát Hiten! rólad kételkediii, '
'S hogy Te viselfz gondot rám mfeg-nemengedni ? —
Kéntelen már Lelkem rofizfzra vetemedni,
Mert tudásod nélkúí látcatom fzenvedni.,
'S hkt magkc a' vidám Tiadarus* mag
zatja 1

Már

Míir Heráklitus-kcht mind h'jlrig sirstja?
Tán Epiktems vúlt beteg teltem' Atcya.
Mert Szencka Timont iitm vígnfsyrslíiatja.
Nera. — de moil fut kínos Lelkemnek
cízében ,
Hogy rnlám vnl^'sSig vagyon ez Meseben;
• Hogy a'incg-hóltaknak Lelkeik rendében,
KÓltbznek új jobban mhs> ember'ceítcben ;
Ojíiíusban vala hajdan ez a' Lélek,
A' mdlyec magamban még pihegni vélek,
Kccízer vúlc Pokolüan; én attúl nem félek.
De Pokolbeli kínt látok még míg élek.
Talám hát a' kibúl Oríéusba ízíülott •
L e l k e m , az volt biünös egy embcvi állat;
L'nokákra rzállott e' terhes rzolgálic
'S a' büntető ortor rnjtam-is megállotr.
Vajha I mint Orí'éus fzép éneklésével
Kirt a' feneketlen Pokol' mélységével?
Bírl^itna Lelkem-is versek' ízerzésével
Ezen Pokolbeli kinnyaim' terhével.
D e , mint Ó tecé/.ce nagy keserűségét.
El-vefztvén ú/jobban kedves Feleségét
Lelkem-is siratja teltem' egésségét,
Mind addig míg érem életemnek végét. —
— Bús Lelkemnek nyugta tsak addig
lehete,
Míg az Flizíum mczónn pihenhete;
De a' fzárnyos l.'.bú íftenck' követe
Ki hoza újjobban, 's más teftbe vezete.
Tgaz ." hogy Római fzabad ember lettem,
Ovidius Náaú névvel ncveztttccra ,
De

De a' bajt és ?.' kínt, kt sem íeiejth ettem,
Keni sokk', liómkbúí rzám-k'i-vettettettem.
Versem'kic Nagy-Apám rég' éaekelgetecc
Lakatot iTzcrberus' fzájára-is vetett,
De bezzeg másodízor a* rizre vezetett.
És egy Augufztusonn eróc ncin vehetett. _^
A' neki tör'oíiött Lélek már bújjába'
lí-tcikclli inagát, 's fe!-tette magkba',
Hogy iia még le-mchet Eliziumjába ,
Sohii többé teílbe nem jon bolond jáb:*..
Kétízcr így küfzködvón kínos életével
Nem-is iVott vizet Lelkem, le-mcntévcl ,
Hogy ne múljon, amaz feledékeny lével
Friss emlékezete, a' Lcthe' vizével. —
.^ Ezer elztendejét mikor el-végzettc
Le'kem, Merkurius sokat integette.
De pkltzája elól magát el-rejtctte,
Mivel éltét kétfzsr kínossan élhette.
A' második ezer efztendci' folyiluvik
Nagyobb réfzei-is már jól el-múíának :
Nálunk a' vers írók nagyon riikűlánkk <
Melly miatt vége lett lelkem' nyugalmának,
Rám akadt a' kies mezónn amaz Mája'
Fijának kígyókkal megtekcrtt p'ilczája,
'S parantsol ez holtak' és élők' fzolgája.
Hogy várja Lelkemet Pannónia tálly^u
. Hajdani teílemnek hoz hazafnldére,
Szám - kivetett Názó Hazája' hellyéie,
Adott^is egy deli teftct a' kezére,
A' kivel élhetne bús Lelkem kedvére.
Án-

Ányos légi Magy-ir Nemzetnek CzukttCM
Göiög 's Deák vitánn Mugyar Nem.s ktteni,
Hajdani munkámac el-sem íbjcjtettem
Szúletetc nyelvemenn vtistt íiccrzegcttcm.
De mivel a' kedves gyönybrúscgcknen
Immár neki-fzokotc 's Öruió LelKeknek
Nehezebben esik; ha majr! mind ezeknek
Végcnn kínos bajt kell látni íz:gényeknck.
Kétséges I.elkem-is tanulván magárúi,
Vagy-is Orísusom' 's Nazúiii' példájárái,
Le-mond a' világnak múK;ndjságárul,
MelJy, sokaknak pínzen gyötrelmeket árúi;
Egy Remetét válal/t ("regény Ó m gának
Mind út mutatónak, mind Párt-fogúján.ik,
Kinek Fehér-Vároct Fi;ai valának,
A' kik nékem fzáliásc, 'sPá' nevei.-adának.
A' ho! az Orréus' cs NázV í,elkenek
Munkáji belőlem ki-tündokb!ének,
TartvUtam Fart-lbgó Púhm' Szerzetének
Egyik dítscretes gyönybwjségén-k.
Mit mondok? ~ tartattam? . dL-mouis taitatom,
Van gyönyörködtető kedves indulatom,
De jaj I valahányfzor veiscmet ugratom,
Tsak e' kínos telibe i:árt lelkem' siratom.
Egek I ezt az átkot mivel érdcmlettem r
F'Ogv iüyen íajcíalmas telibe rekefztettem,
Mtilyen, hogy eléggé nem kesereghettem
A' Findus haiinai j'.íjgatnak helyettem.
líizony elég cioií'Ct adna Herkulesnek
Azokat el-til/rni, a' mik lajtam esnek;
A'

A' kép-írúk , mikor kínos embert feftrick,
Fcílhetnek, tsak vegyék formajáce' caftiitk.
Mú'sák I Árionnak véltek tám engemet?
'S nyúzni akarjátok eleven tcftemet ?
Hifzem éa senkivei próbára vei-semec
Nem tettem, hogy azért bántnátofc Lelkemet,
A' dühös Afzfzonyok, a' kik hajdanában
Dolgoztak, Orféus el-fzaggatásában,
Tán én reám jotrek nyavalya formában ,
Hogy teftem enyhülést nem kaphat kínnyában.
Vagy a' Prometheus' Sassá bánt engemet,
A' rnelly ei-tsipkedi lassanként teftemet,
Vagy mérges Pikfzissel meg rontván fejemet
Pandúra melyembul kergeti Lelkemet.
A' Zizifus kövét nagy kinniil gb'rgetcm,
Vélvén, hogy kínomnak majd végá éghetem ,
Meg-tsal a' reménység, 's már tsak el-hihetem,
Hogy addig tart kínom, a' míg az életem.
Már Eskulápius sem hafznál tcftamnck
Apolló sem talál Flaftromot sebemnek.
Mit tegyek? .._ könyörgök Remete Szentemnek ,
Hogy inkább legyen már vége életemnek.
Könyveztem kínomat a' míg kb'nyvezhectem,
De már könyveimet mind ki-merítcttcm ,

Már

iMár neiTi-is sírhatok úgy el-kesereíítcm,
Parnafzfzus' Szüzei sírjatok helyettein.
Fgek! ha csak -Ugyan már úgy vcgeztéi^ik,

Hogy kínos Ckemec kínnal végezzétek.
Vajhal ugalmasok annyiban lennetek, .
Hogy nyavalyám' néha meg-könnyebbitnécek.
— De meg-akadt nyelvem panafzoikodtában,
Hofzfzas kínnyaímnak meg-gondolásában.—
— Bádgyad ez Nimfa-is közös siralmában í
Beteges Barátján fzánakozásában.
Ezeket a" kteg Atya kedvessen vette tnryan ^
mint Fersekct ^ de azt felelte ^hos^y
nem kercFityén Fenek. A' Poéta azért
így kezdi magát éfzre vejini.

MÁSODIK BESZÉD.

Ai-

h ! be nem Kerefztycn gondolatok ezek.
Hogy nintsenek egek , és Jiteni kezek:
Tsakhogy, mivel súllyoskínnyaid nehezek,
Nyomoruságidonn vctkessen könyvezek.
Van lílen, 's van annak bóts gondvise-.
lése,
Kinél tudva vagyon Ányos Pál nyógése,
B
'S
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'S azért , hogy

egy kitsínyc segedelme
kése.
Nem múlt még-el kínod' megrkönnycbbúlése.
Lelked, eredetét nem Názótúl vette ,
Hanem azt Te beléd liten lehcllette;
De már azt nem tudom, mikor teremtette?
Mert azt titkai közt tÓlünk el-re|tette.
Nyavalyád, hd Fátum^ egek'rendelése,
Mert a' Fátum nálunk Iften' végezése,
'S a' forgó fzerentse' kóltö'tt kerengése,
Mind líten' munká/a meg-kissebfaítése.
Iften visel gondot bizony Te reád-is,
'5 tudva van Iftennél a' Te nyavalyád-is;
Majd, mikor elég lePzfz, ha Te nem vái-nád-is,
Szent <;cgedelmével el-jbn Te hozzád-is.
Ezek pedig rajtad nem-is büntetések.
Hanem tsak Atyai próbák 's feddodzések ;
Kiknek mindjárt vagyon mfcg-könnyebbulések ,
Ha hifzcd, hogy ezek égi rendelések.
F á j ; de Iften adca rád, nohát ne fájjon,
Hofzízas kínod ellene' túvés haíznállyon,
Ne bánd, édes Atyád akaimint dorgállyon.
Tsak hogy a' dorgálás hafznodja fzolgáUyon.
De ám, ha most Iften látogat ezekkel
A' reád erefztett sújtolo kezekkei;
Meg-vígafztal mennyben a' boldog Lelkek
kel ,
Jobbja felól-való gyönyörűségekkel.
Ad-

Addig-is Vers-író kezed' munkájában
Mutasd-meg , hogy Pap vagy az Jílen' Házában ,
'S adj a' Szentegyháznak éneklrí Tzajában
Verseket j kiket írfz, 's írtál moRanában,
Ez Vers-író pedig, ki Nivjfj' képében
Nem kerefztyén vers?t adott a' kezében
Nem rég' ez; kerefztyén Papnak , a' helyében
Ekképp' énekelget ez Páter' nevében •
Jésus ! én örömöm édes ízemem'fénnyé [
Icivcssécem' fza£vaj^ élelem' reménnyé !
Bűneim váltsága , Menny-orfzág' ösvénnyé!
Hivek' fzerelmese, Lelítcm' VÓ-legénnyej
Melly gyönyörűséges édes emlékezet
E z , az idvezító Jésusi nevezet 1
Mert ez az igaz út olly életre vezet,
Mellyet halálával ó maga fzerezett,
Tsak reád függefztem egyedül fzememet,
Jésiisl e' ]ó íítonn Te vezess engemet.
Tsak Téged' úha/tíak egy (zerclmesemet,
Gerjefzd hát Te reád buzgó fzerclmemec^
Én Lelkem, mjnt tsendes nyugovó He
lyében
Tsendessen nyúgofzik kecÍYts Icebelében,
Minden kínok ellen keserűségében
Talál nyugodalmat az Jésus' ölében.
Ha oftromo!tátik biincól Lelkem' vára
Tekint gyózheteilen egy baj-vívójára
liab vóliam; de leve sokak' vakságára
Ki-omlott Jésusom' vére'. Lelkem ára.
B 2
Jö.

Jövel hát fzerelmes Jésusom! légy velem.
Mert nagy a' Jésushoz bennem a'fzerelem.
Szent segedelmeddel hitemet nevelem;
Jövel Uram Jésiis! édes segedelem !
Erre a' hetcg Páter ezt kezdte fe^klni a' mim
//írt.a Jzegé/ry a' kezét i
B A R Á T O M !

Mivel érdemlettem érzékenységedet ?
Hogy érettem búra sullyerzd vig I-elkedet,
Hogy ét *tem keseregj; hogy ég' végzésével
Vígafztald fzívemet Jobb sors' reménnyévei,
Nem vagyok, sem véred, sem régi barátod,
Tsak azólta fzeretfz, hogy kínomat látod.
De ezekct-is alig írhatta , mikor «' hahíhí
nyavalya egéfz, teflét el-lankaf%tván, hatod napra rneg-is hólt; halálát hulhán
a* Fers-íróy álmában így bef%élget a"
meg' holtai:
HARMADIK BE^ÉLGETÉS.
Halott,
erkenny-fel BarátomJ és értsd.meg fzavamat ,
A' ki életemben nyomorúságomat
Szán-

S

Szányad , 's nem láthattad kínos halálomat,
in-ié ineg-mucatom ínég .cgyízer magamat.
Hallod-e Barátom !
Poéta.
Hallom cs csudálom;
Flcget hánykódom, de fel-nem találom
Ha vallyon e' fzózat igaz-e vrigy álom?
Kiejt úgy tcttiik Páter Ányos vagvon nálom.
Hiilott.

Az vagyok igen-is a' kinek gondolái.
Pocta.
így tehát tsak álom talám az a^ Halál',
A' mellyj előttem el.hírelve valál,'
Ha lem-ha előttem Pál, áU-ortzával áll.
Halon.
í n vagyok.
T^eta.
No _^ de hát élfz-e vagy mcg-hóltál ?
Mert nekem úgy tettzik éló-fzóval fzóltál,
Te vagy-e hát a' ki Páter Ányos voltál?
Halott.
Én vagyok 's a'vagyok á' kinek gon'doltál.
Pocta.
Szerelmes Barátom I be el-keseredtem,
Mikor Haíálodrúl fzoniorú hírt vettem,
Kivált azc nehezen, 's könyvezve fzenvedtem,
Hogy temetésedenn jelen nem lehettem.
Most pedig, kécfzcres öröm fzált fzívemre,
Hogy nézhetek cl 6 kedves emberemre;
B

'S hogy, kinek halála keserűségemre
Lett volna ; olajt önt hív ízerecetcmre.
Halott.

'•'

Szerelmes Barátom \ való, hogy én élek.
Mert nem-is haihac-meg jól tudori a' Lélek ;
Pe ezen formárül, mellvben inost btrzellek
Tán Te-is úgy itélfz, a' mint én ítélek.
Voeta,
Lelkem! ellem ismét újjabb siralomba..^
— Hác — én Páter Ányost látom isak
álomba,
Vagy vagyon el-merilílt mély gondolatomba.
Mit gondollyak tehát Te rólad magamba?
Halott,
Ányos vagyok, a' ki befzéllek 's befzélDe nem ollyan Ányos, mint voltam mig
éltem j
Posta,
lén pedig mind eddig mesének ítéltem
A' mit moist Te benned meg-liütthan-feemléltem.
Hát mitsoda teíl ez ? felelj kérdésemre.
^
Halott.
A h ! ne emlékeztess keserűségemre,
Elég az: hogy hozzád azért jöttem fzemre,
Hogy kötelezzelek újjabb fzerelemre.
PoQtí^^

A h | bizony, minc Halál er&s a' fzeretct í
'S ha er nemes Lélek ennyire mehetett.
Hogy

Kogy rólam hicg mosc-is meg-emlékczhccett;
Hát engemet, mire nem kötelezhetett?
'S fzCrelmes barátom! mivel érdemlettem ?
Fogy élo formában meg-jelenj érettem,
Hitcém azt hogy fzeretfz , és el-is hihettem,
De hogy igy fzercthcss nem-is leménylettem.
Halott.
Úgy vagyon Barátom ! mert ircnnél
crósebb
Az igaz fzeretet, annáí kÓUsönÖssebb :
Kálóm fzereteted mindennél bötsössebb,
Mert kezdete vala halálom' fzerzó seb.
Nem vúlc barátságom, sem pedig vérségem
Hozzad, sem hitbeli nagy kötelességem;
Kár; hogy veled hamar kötött egyessegem
Iliy hamar végezte velem egyiütt végem'.
Kínnyaibúl Lelkem mint-egy meg-éledetc.
Mikor könyves fzemem meg-látott Tégedet $
Mivel i a' mint rólad elmem vélekedett.
Kínom gerjefztette rám fzeretetedet.
Mert többnyire már ma a' kik barátkoznak,
A' fzép barátságnak hafzonért áldoznak.
Míg van mit el-vinni fzínes fzívet hoznak.
De a' nyomorúlronn nem-is fzánakoznak.
így fzokott a' világ. — Te pedig ellenben
Mihelycsc meg-láttál ágyba' fctrcngtemben»
Nem. tudom mit leltél különöst fzívemben ?
Szerettél 's meg-fzántál keserúségcmben.

B4
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Vúltál mindennapi bíztatom 's vendégem.
Versekkel of^lattad búm' 's keserűségem',
Meliyekben mivel volt nagy gyönyöru'ség«T?,
Miijc-egy könnyebbedett terhes betegségem.
Ez igaz baráti hív fzívcd' hűsége
'S ennek mindennapi példás jelensége
Mellyhez a' hafzonnak semmi reménysége
Nem fért , kínnyaiivinak volt nagy kön
nyebbsége.
Hidd-el hát hogy c'ólem azt mcg-érdemletted,
.
Hogy én holtom utánn tegyek Te helyetted
KoJcsönös bütsúzást, mert, azt Te meg
tetted
Vúlna , halálomkor, de meg-nem tehetted.
Posta.
Melly buldoggá tettél engem' boldog Lé
lek !
Ki még eddig halált nem láttam 's még
élek;
Még-ís, most eleven halottal befzélek,
'S engednek a' holtak társolkodni vélek.
Ha az igaz f/ívért 's barátságért lettem
Méliú, hogy meg-jelenj előttem 's érettem;
Úgy már meg-esmérem, hogy meg-srdemlettem,
Mert én Páter Ányost valóba Cíerettem.
D e , hát én vóltam-e leg-nágypbb háséggel
Hozzád? hogy egyedül ezen d/tsósséggel
Engc

rngcmct niagafztalfz, 's illy nagy fzívességgel
Eltem egy dai-abíg fel-hagytál az éggel.
Halott.
Te néked tartoztam. — de noha vol
nának
.Má=ok-is, kik igaz Barátim valának,
Féltem, hogy ha teftben meg-húitat lát
nának
Képtelenségeket rólam gonclolnának.
le pedig, negondolly tsudáiiakengemet.
Hanem vedd jó nevenn meg-jelenésemet,
Kallgasd-meg 's botsásd-el bűtsúzó Lelkemet,
'S belzcid-cl, a' kiknek illik befzédemec.
Poéta.
Meg-áJly, á? búcsúzást halafzdmég, ked
vesem !
Hadd kérdek valamit; válarzodat lesem.
Lám én, mint Éneás nem magam keresem ,
Hanem helyembe' jóTzlz AtyámI Ánkhizesem !
Már Te buldog Lélek! boldoggá tétettél.
Mikor e' világbúi í'ellyebb emeltettél;
Befzcld-meg, boldogabb minc 's mennyi
ben lettél?
Mikor holtod utánn meg-dítsóíttettél.
Ha a' terméfzeti Tudós okosságot
Halgatom; az ugyan jdvendó világot
IJiíz, tart, és tanit-is egy oUy boldogsá
got,
Melly követi ezen buldogtalanságot,
B 5
De
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D c , hogy ez, valameliy helyhez köttectecné,
'S az ég, mint egy fényes bóíc, ollyao le»
hetne
Nem hifzi; 's boldoggá alíg-is tétetne
A' Lélek , ha oda tsak azért síjctne —
Hogy a' más világnak minden dítsóssége,
*S a' teftcifl fzabadulc Lélek' könnyebbsége
Abban áll azc mondják, *s az a' nyeresége
Ha nintsen magára semmi nehézsége.
Ha meg-nyúgfzik 's tsendes Lelke' esmérete
Hogy úgy folyt 's úgy t'óít-el a' teftben
élete,
Hogy vácJot magácúl nem érdemeihete.
Azt mondják, a' Lélek úgy idvezúlhete.
A' hellyét pediglen ezen díts'cSsségnek
A' fzent írás után tartyák ugyan égnek,
Égnek, de nem holmi tzifra íenyességnek ,
Mtllyre nints ízi'lksége lelketlen vendégnek.
Mások meg-a' Leibnitz' bólts" találmánnyával
Nem hihetnek Lelket lenni left híj jávai.
Hanem láthatatlan kis teft Házacskával,
Mellyet mikor meg-hal, el-vifzen magával.
Mások a' Lelkeket nem tartják LelkekHanem agy-veidnek, inaknak ereknek ,
És így tsupa teftbiil lett Lelkek ezeknek,
Mcg-halnak a' teftcel, és el-temettetnek,
So-
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Sokan ismét vágynak ollyan értelmekben ,
Hogy semmi gondolat nintsen a* Lelkekben,
Han.m ha az elébb az érzó tefhekben
Kezdődik, 's a' tdti érzckenségekben j
Ezek, hifzik ugyan iétét a' Lelkeknek,^
De ugy hegy halála után a' térteknek,
Mind addig akmni kellyen fzcgényeknek
Mig a' telkei újra nem egyesicetnek.
Sokann sem a' Lélek' halhatatlanságát
Vem hifzik, sem a' tcft' dítsó bóldogsá.
*S úgy tartják, mint Papok' költött hazugságát,
A' fel-tkmadandúk' Poklát, 's Mcnny-orfzágát.
De mi, kik imádjuk JésusKriftusunkat,
És Kerefztyénekn-jk nevezzük magunkat,
Azt hifzfzük, 's úgy tartjuk a'mi halálun
kat,
Mint - egy keveskori el-változásunkat,
Él 's a'halál utánn sem hal-meg a'Lélek
Kit én ofzthatatlan valóságnalc vélek,
Tcílcm fel-támadván mind örökké élek
Minden boldogokkal, "s Örvendezek vélek.
De azt az életet nem magyarázhatja
Szám, mert cló-ember azt ki - nem mond
hatja.
A' mint a' fzent Irás-is bizonyítgatja.
Hogy azt emberi fzív meg-sem gondolhatja.
Tudom: hogy teft fzerént ha el-temettetem,
A'

28

'

na;«*aaagiy)

A' lelkem fog élni, 's lelki leízfz élietem:
,'S fel-támadt tcilemmel ha orzve-kotcetem ,
A' tellet-is lelki ttítnek neveziieteni.
De, sükann e' boldog mennyek' oifzágának
Telli b^ídagságot tulajdoníftatíák,
Ml vei a' fzenc íiyk a' miket írinak
Telli embereknek íratva valán..k.
Te pedig mar lúl vagy a' vi}%iakönn.
Túl vagy minden Fójdi múlar.dosagokonn ;
Tanítva segíthecz rajtam 's mind azokonn ,
Kik ezt tsak homállyba j:'ujv:k"'s mint egy
vakonii.
Halott.
ElsÓ boldogsága ditsóúlt lelkemnek
Ez, hogy vége fzakadc terhes kötelemnek^
Mellyel lömlóczébe le-kbive teltemnek
Szenvedtem, mig nem lett vége életemnek.
Mert noha nem izabad annak zúgolódni,
A' ki az élet en kéntelen bajlúrini,
Sri. ha halátrúl kell néha gondolkodni,
Látiaiik az cinbtr el-el-fzomorodni,
D e , ha úgy tiidnkok élók I mint a'
Holtak,
Kivált_^kik e' teílben nyomorultak voltak,
Melly gyönyörűséges változást kúlloltak
Azoic, kik a' teíUí'il már jeírr meg-fzaba,; '•
'
dúltak,
A' leg-fzerentséssebb teílbl'il-is sijetne
Lelketvk, hogy hamar jobb helyre mehetne;
'S
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'S ha az c'16 ember iHy formánn hihetne,
Bizony még éltében boldoggá lehetne.
Most vagyon Lelkenuuk.oÜyan állapot ja
Mf-llybea a'' mit gondol tílztán gondolhacja,
Mcit sem a' zavaros vér nem zavarhatja,
Sem ama' yallag teli meg-nem gátolhatja,
I.cg-íóbb boldogságom, hogy egyesícccttem
Azzal, kitiil Lelkem ártatlanul vettem ,
'S ezzel valújában dícsósséges Icitem,
Hogy a' honnan jöttem már vílzlza me
hettem.
A' kit nem láthattam élvén, már látha
tom,
Tcftemnek jövendő é!tét-is tudhatom,
I-elkenV halhatatlan létét meg-íóghatorn ,
Mert test nélkúl-valú minden gondolatom.
Immár fzinrúl fzinie áthatom azokat,
Mcllyeket megéltem, tsak mint-egy tit
kokat
Hallottam, azoknak nagy boldogságokat,
A' kik fzemlelhctik az éai karokat.
Hogy pedig Tenéked nem magyaráz
hatom ,
Ne tsudáld, mert noha én magam tud
hatom;
De ki-mondharat!aii az én gondolatom
A' mint példával-is meg-bizonyíthatom.
Lám régen fzent János, 's Pál el-ragadtattak ,
De ki-mondhatatlan befzédec hallottak,
És
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ÉS mégtsak arrúl-is keveset mondhattak
Hogy teftben látták-e ? a' miket iáchattak.
Ha azt élo-ember'nem magyaiázhatja
Bizony éló-ember meg-sem-is foghatja:
Azt fzíved tólem-is híit nem kívánhatja
Mert meg-foghatatlan a' raagyaiázatja —
Kogy a' Lélek nem teíl, az tagadhauthn,
*S hijjában tagadja a' tudós tudatlan,
Mert, hogy gondolkodjon teíl, gondol hatatlan ,
'S egyfzersmind, ha nem teli, már ofzoU
hatatlan,
Alunni sem lehet pedig a' Lelkeknek,
Mert, ha gondolkozó valóság ezeknek
Nevek, végeléfzen egyfzeismind léteknek,
I^a ez a' híjjá van a' terméfzetjeknek.
De Leibnitz-is teliét feletébb fzerettc
Mikor ki-gondolni a^t nem fzégyenlctte ,
Hogy a' Léleknek-is test vagyon mellette,
'S a' lelket a' tefttel öfzve - kevergette.
Mind Mesék, és kokott találmányok
ezek,
Hanem hatalmasok az Ifteni kezek
Mmt azt véghez vinni, a''mellyek nehezek,
Mellyet még Te hifzel, de én már érezek ;
Illen adta beléd ártatlan Lelkedet,
Mikor elevenné teremtett tégedet;
Melly hogy búnös teíteel öfzve-keveredett
Nem tsuda ha Ó-is rofsázra vetemedett.
Az

Az eredendő bi'i;i még azé re mcg-álhat,
Hogy Lelked teltedbe ártarJanúl fzállott.
Mert, mint Ádám teliből és Lélekb'Ól állott,
így Lelked, teíleddel egy Tzsmélly, egy
állat.
Külombcn, muid erÓl, mind pedig arrúl-is.
Van e' Lélek 's hol van a' halálonn túl-is?
Szint-úgy a' jövendő fel-támadásrúl-is
Akárki mit tartson jól-is bolondúl-is.
Nekem tsak az a' izom hozzád és hoz
zátok j
Hogy vagyon Mósellek , vagyon Prófétátok
Kikti'il az igazat meg-tanúIhatjátok ,
Azok meg-mondották, okét halgassátok.
Tudod ; meg-mondatott az Apnltolóktól.
Hogy ha mást valamit égi Angyaloktól
Hallanál, vagy akár tulajdon magoktúl
Ne hidd , mert nem )gaz , távozzál azoktúl.
De kedves Uarátom ! már én vifzfza
megyek,
Ne kívánd, hogy tovább nálod 's veled léEngedd-meg most tőled vég bútsuc hadd
vegyek,^
fis hogy némellyckról emlékezést tegyek.
Hogy halálos Ágvban fetrengtem kínom
ba',
Kemény háborodás Jb'tc gondolatomba,
Változott az elmém a' kín közt 's azomba'
Mcg-halok 's be-zárnak setét koporsómba.
Bú.
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Bútsúziis nélkül teíc tőletek életem,
Szerelmes Véreim I Püspököm .' Szerzetem [
Úgy hogy halálomkor e!-nemvégezhetem,
A' jnit hoz magával vérem 's tiízteletem ?
Ezeknek kívánok fzerencsés életet,
.'S a' boldog életnek buldog végezetet,
Tartsatok felőlem Jó emlékezetet,
Hogy ez jó Atyafi 's jámbor Pap lehetett,
Poeía.
Adjad már nekem-is végső áidksodat,
tís addig előlem ne vond el-magadat. —
fía/otf.
Az Tften adja-meg jó kívánságodat
Emlegesd-meg ízegény még-húlt barátodat.
Poéta.
• Ah egek ! á!om-e, vagy Iften tsudá ja ?
Hogy az elevenhez hólt jőve hozzája —
Ah Atyám 's Harátom Ányos Pál formája J
Ah igaz Barátság' eleven példája l
íratott I784dikben.
.

'

Pokol.

/

Kérdés, Van-e Pokol ? 's hol v a n ,
vagy hol léfzen 7
Ez-utánn kéfzi5l-e vagy régen volt kéfzen ?
Kén-kóvel lángoló tó e ez egéfzfzen?
S van-e ott füst, láng, ti'iz a' mellymegerhéfzfzen ?

Po-

Pokol vnn, meic bizony ez /utalom bére
A' kinek nem'hafználc a'vúk-^ágnak vére,
Mert a' kér úc között iDtlJycr Illen mérc
.Az egyik bal-ielé a' Pokolra tere.
,
Ha pokol nem volna, ugyan J'JI Járnának
A' kik e' világonn gonoízizak valának ,
Még-is soha semmi kínt nem kóítolának ,
Hanem az órátskknn , mellyen ki-múlának.
'S bezzeg rajtok vefzne a' Szentség azokonn
A' kik e' világi múlandóságokonu
Nem kaptak íílencrc, és ezenn az okonn,
Sok eró-fzakot-is tettének magokonn.
Túz van ott , mert éget gyúlt kén - k'>
módjára
A' Lelki-esméret sok Lelkek' kínnyára,
É g , t b r r , ez a'méreg, gózölog e' páia,
Mardos ez a'féreg vipera m'xljára,
Vúlt Pokol, van moll is örökké iéfzen-ís.
Mert el-ólthatatlan e' tl'iz 's végetlen-is,
Tsuda; bogy noha ez Izenvcdheieilen-is
Vágynak erre még is sok fzáz ezeren-is.
De végetlem'il-is kell tartani ennek.
Mert, ha a'sok bűnök végetlen lítennek
Szent törvényi ellen végetlenúl mennek,
l'okolnak-is fziikség lenni végetlennek.
Nehéz, e' kén-köves tónak párázatja,
'S tsak emlicése-is (kívcd' iiasogatja.
De tsak fzenvcdd, merc ezt ftfabnd akaratja
Szerént válafzcotta az emberek' Attya.
C
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Mert lílen, Ádámnak elébe eleve
Poklot, 's Mennyoifzágot válafztaní teve ,
De hogy a'meg-tíltott íá-gyümöltsbüí eve,
Válafztva magának örök halált véve.
D e , hol lerzfz a' PokoL? bÍ2;ony van ben
ned - i s ,
Pokol a' Lelkednek sokfzor kebeled-is,
Mert ha meg-nem tértél, ha moft nem ér«
zed - is ,
Ez moft alvú féreg meg-mar még Téged-is,
Némelly még éltében Pokolra talála.
Pokol, sok embernek éícce halála,
Némelly, mikor tefte Lelkétől el-vála
Akkor gyűl-meg e' t'úfz leg-elófzfzör nála.
Nem bírván e' tűznek folytogató fzagát,
Maga ki-fakafztá mérges sebje' dagát,
'S érezvén az Iften* eméfzto haragát,
Fére mene Júdás 's fel-akafztá magát.
Mikor Kain ellen az egek' egére
Kiált ártatlanul az Ábelnek vére,
Kétségbe-esés lett Pokol-beli bére
Mert maga mond átkot vefzendó fejére.
Ezen tűznek terhét tsak könnyen viselte
A' gazdag, míg nyakát a' halál nem izélte.
De mikor Pokolban fzemét fel-emelte,
Bezzeg, a' büdös gózt Ökrendezve nyelte.
De Kérdés: hol lefzíz már a' Pokolnak
helye?
Ne féllygonorz-rtévó el-jön az ideje,
Meg-látod, hol léfzen e' kínzás' mezeje
'S vas-lántzonn a' kígyó' meg-töretett feje.
Ta-

Találfz ir;cg, kí-vévén ama' búJdoí; éget
-A'hol az ördöggel lakhass helyt eleget,
Ke lélly, mcg-találod ;!z b"rök meleget, "•
örökkön örökké izcnvedó soeget.
Az Iftcntelenek ollyan helyenn állnak,
Es oHy pallérozott ösvénycnn sétálnak;
Hogy ha ez bal-útról jóbb-utra nem válnak,
Kalauz nélkül'is Pokolra találnak.
De, h.i ki el-akar, e' kény-kóves tóra
Menni, és nehezen akad az ajcjra,
Talál ördögöket, akad elég jóra
Mind elvezetojc mind út - mutatúra.
El-vezetik ezek 's meg-fogván kezeket
Önként, futva vifzifc a' meg-nem térteket,
És mikor cl-érik Jteresett helyeket
Ám gyönyörködtessék meg-Iáradt Lelkeket.
íratott i782dikbenT'itkonn könyörgem.
Sokann ollyan sosfzor, 's annyit nem
kérnének ,
Hogy ha nyílván kérni kénfáerictetnének,
így ki«ki jobb' ízertt titkcnn, az Itteni
Léleknek-is ajtó zárva könyörgeni.
•
A' j'óvüiM ÓrJög fcA'lae: Uxt^ E'(>:aíog 'sa't.
Egy kis Zsidó gyermek, a'ki az egeknek
Ura, és Iftene minden lítentknek,
Parantsollya minden Ördögi Lelkeknek .
Hogy hagygyuk itc fáit e' fzent Ligeteknek,
C 2
És

tís mcfinyea-el ki-ki a' maga lieJyárc
Vifzfza, a' fzomorú Pokol' fenekére."
Távozz hát jó Tzézar ezutánn meízfzére,
Nem felelék többé senki' kérdésérc.
Karátsonyi
Azt mondják • igaz-e r hogy Iftcn fzúletett^ —
•*- Úgy van, azért pedig, mert minket
ízCretett, —
— Úgyde, halften vólt miként fzúletbetett? —
— Színt-úgy fzúlcthetett, mint a' Szi'iz
rzúihetetc.
Úgy de halhatatlant nem fzíilliet Halandó,
És változhatatlant egy meg-változísndó, —
— Titok ez, és azok' közé taicozando
A' miket magának tart az Imádandó.
Születik tsak ugyan mint hal hatatlan-is,
Ámbár e' fzületés meg-foghatatlan-is,
Született mint ember, de Izent'sártatlan-is
OUyantúl ki fziiz volt 's maradt magtalan-is.
Mint Iften fz'úletik Iften fzent Attyátú!,
Vele egy 's ugyan az íílen Hatalmátúl,
Mint ember fzúletett Zsidó Szüz Annyátúi
Az Iften Lelkétííl meg-fzáít Máriátúl. —
— De, hát Sz'úz NÍária úgy nem Iltenc
fzi'ile? —
«-. Nem, hanem olly fzemélly fzíjlettetett
tule,
Melly.
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Mellyhfn az emberrel Itten egyesülő,
^/W' .J/j/jy.i azért azt inonHj'ik feli'lle.
Emberi"f.clke van \s igazi telte- is,
De van egy ízenwíllyben llk.ii Lelke - is.
E z , a' Háro'nságiíak egyik ízeméllye - is,
De van egy ízernéllyben két terméfzete-is.
'S ámbár Itten 's ember így egyesírcetett;
Öfzve nem zavarta a' két cermeizetet,
'S az ember tsak ugyan Ilten nem lehetett
Azzal, hogy az a ' t d t 's Lélek fel-vétcrett.
Tehát az emberi Lelke 's teítessége
Nintscn ott mindenütt, a'hol Iftensége,
Ennek van minaenutt-jeíen-lévüsége,
Amannak réfzei, hellyé , 's kezdó vége.
De ezek, azt mondod ?mi; Hchetctlenek,
Hogy nevúinának úgy egynél többlítenek?
.Ha egynek telte van, kettőnek nintsenek ,
Tanít az okosság ezeknek ellenek. —
— Sok ninrsen tudtára adva sok tudósnak;
Tudta a' Próféta, 's tartorta titkosnak
Meg-is felel az illy oktalan okosnak
Azzal i hogy ííevczJ ot tsudálatosuak,
OzANAM Szavai; Sorl.MrJlarnm eft
Quac'Homs Tíitohgícas ciisputare, Piipnc
decidere; Miithc.u itkorum per Itneatn
perpeiidkularciii in coelüm afceiidere.
Theologusok' dolga sorbonában
leírni .^'fejeket az Iften' titkában,
C 4
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lés ha fenn-akadnak néhol a' nagygyában.
Hadd jgazictsa el a' P^pa Romábali.
Az ég- és f/ijd-méró Tűd^s emberdtnek
Pedig , leg-rovidebb útján az egeknek
Szaoad, jó egyenes utat íel-meoteknek
Szabni, 's íkrsaikká lenni a'Szenteknek.
Ovidiusbül; Felices ammas ! quibus liatc
cogtmfccre &'c,
Ohmelly bjído'goknak tarthatják m.i«
gokat,
Kik arra vetették leg-elébb gond jókat,
Hogy tudják esmérni a' tsillagzatokat,
'S mint-egy az egekbe tegyék-fsl láboka t.
Minden egy cbb vétkes munkáknak felettek
Mellyekec a' világ' mezején fzúlettek
Gyermeki bolondság fzinével í'eaettek ,
Ezek valójában fellyebb emelkedtek.
Nem rontotta a'bor 's fzerelem ezeket
A'magas egekben múlató Lelkeket.
Nem kedvelték sem a' törvényes pereket,
Sem a' tábor-járó katonák terheket.
Nem Tzeretcék ezek, és eüent vétenek
A' világ gyeraiek és kevé!ykédé",ének ,
Sem pedig fzÍTekben helyt nem engedének
A' világi kincsnek- fosvény fzerelmének.
Szemünk'eleibe le-hozták'ezeket .v
A' távoly tündöklő nagy égi telteket.
Fel-érték efzekkel a' njagas egeket,
'S mint-egy törvény alá rekefztik rendjeket,
így fzoktakám bóltsen menni az egekre,
Nem mint a' Gigások, a' kik seregekre
Nagy

Nagy magas hegyeket hordván e' hegyekre
Egyről a' többinek n-.Ii'zcak tetejekre.
HóliUadailau cmhcr.
Mondják , igazánn-is mondják ; hogy
mindenben olíyanok
Mint a' vad vipera kblykek a' hálá-adatlanok.
Mert valamint a' viperák , édes Annyok'
hasokat
Ki-rágják, mert önnön magok hasítjákki magokat,
így a' hálá-adatlanok kárt tefznek azok«
*
nak - is.
A' kiktől van a' miek van, 's néha önnön
magok - is»
Fattyú permik' mentiéire.
Fattyú vagyok; de már ezzel mit vé
tettem?
'S nagyobb méltóságú mivel vagy felettem ?
Hilicm, kezdetemet noha titkon vettem,
Én-is fzint - úgy mint Te Afzfzonytúl fzi5letcem.
Hát ha, a' kitiil vett tellcm eredetet,
Apádnál derekabb 's jobb tmbcr lehetett;
Kérd-meg az Anykmtúl : mást miért fzcretett ?
'S arrúl a' fziíiletettgyermek mit tehetett?
Herkules, Éneás és mások ezerek,
Mind idegen vérbúi fzármazott emberek
Vúlcak; még-is ma-is hires a' fegyverek,
S többnyire nagy vitéz mind a' fattyú
gyerek.
C 4
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yh Iftem - tasraclóhoz.
Mi kárát vallanád? iften' Lelkét taeadó
Lélek!
Ha arrúJ, hogy vaa líleni Lélek meg-gyífehetnélek;
Azért, hogy én^meg-eanértemazlílent,
,
's hittem benne ,
Ám, ha Iften nem vólna-is; semmi bajom
se lenne.
De ha lefzfz Urad , Ujadnak létét nem
hiví/i fzolgal
Bezzeg ugyan gonofzúl lefzfz a' gonofzfzolga' dolga. .
Nem mháen tílyan, a' milhmmk láttxik.
Mas ízepnek lenni, más fzép f/int képiíe keryii,
Sokfzor az órdög-agyonn Angyali lárva
vagyon.
Más az ezuft filiftos fa-nyelia kés, niás az
ezűílös,
Mint feílik, rútat, 's fzépet akármi mutat
Más lenni jónak, más tettzeni /óra va%
^
lónak
Sok bor jú, de mefzes, néha bolond az efzes.
Más nem vétkezni, más búnét tudni fedczm",
Farkas.is úgy juh lehet, fzertha juh-bórre
tehef.
Más igaz úgyúnek , más lenni tsalárd hitetónék.
Néha ki nem igazis, láttzik igaznak az-is.

Hcf%-

JJafzvál rt' jutalout.
Nem fordul a'kerék, ha sajnálod kcntii,
Mejf reíViíl a' Jó ló ha nem adnak enni,
A' jót jutalommal Izokták jobbá tenni ,
A' nélki'íl a' íriss éfz tompa fzokűtt lenni,
já" három fú-hunökröl renddel.

KE y ÉLI'S ÉG.

Károly és Antal egyútt-befzéigetneL
• Kiroly.
B 6 napot!
Jól mondád j ma jó napom léfzen ,
Mert Lelken) örökös nyugodalmat vélzen,—
— Úgy vagyok kéízl'ilve Barátom ] egéfzfzen,
Hogy ma akár hogy Icízfz , meg halok meréfzfzen.
,
Knroly.
No ! mi bajod ? yJnt. Semmi; sót illyen '
kedvemet
Nem tudom , mióka élem életemet.
Ma, ha Barátom vapyne hadgy-el engemet,
Telásd-meg legalább utolsó végemer.
Kdroly.
De mi hát az ok.i ez akaratodnak ?
Miért kívánfz Önként halált Te magadnak ?
Olly rofzfz folyamatját nem látom dol
godnak ,
A* meÜyec tarthatnék lenni jó okodnak.

C 5
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Antal.
De miére élnék én ezen a' világohti?
Mit kapjak e' jáHzi hafzontalanságonn 1
Jobb azt fél-cserélni vagy a? valóságonn ,
Vagy pedig semmivé vkltozahd.óságonn.
. Kiír oly.
Te meg-háborodtál. A. Soha csendessebben
Nem vókam mint sem mólt, sem jobban
scm fzebben.
Igaz , hogy a' minap ertem vala sebben
De újjal váltom-fel, ha esne könnyebben.
Károly,
Mi volt hát ez a' seb ? A. Néked el-befzéllem,
Mert Te mint jó Barát úgy éltéi én vélem.
De ha életemet halállal tscrélem,
Ne bánd ám, mert bánom hogy világom'
élem.
tínPrórefzfzorságért a' minap inftáltam,—
— Magamat ígértem. — Úgy-c jót kí
náltam ?
Fezzeg feleletre de rpfzízra találtam ,
Es ez az, a' miért illy bánatra vákam.
Egy nagy fülű fzamárt én elembe tettek
A' kic mind el-hittek, és el-ís hihettek *
Eogy tsupa tök : 's ollyan fa-botot fel-vectek,
Melíybúl Merkuriust ritkánn építettek.
Mert bizony nem esne nehezen fzívemnek.
Ha akadályt oUyan vetne kérésemnek,
A' kinél találnám párját az efz?mnek;
Söt ezt már tartanám nagy nyereségemnek.
De,

De, hogy EurifzLheus Úr e's Király légyen.
Míg Herkules vini a' vadakkal mégyen,
Én cs ik f/o!ga legyek , o nagy rangot végj'en
Oljyancúl ízcnvertni úgy tertzik hogy rzégycn
Kfzanthusc bóksnek caitják és igen tu
dósnak ,
Kővel verik fejét fzegény Üzopusnnk,
Holott ez ád éfzt-is annak az okosnak,
Még-is azt hirdetik nagy Filozófusnak.
ígyronr-el nagy dolgot egy kiss tckerítés,
Pún/.zd épúl 's bomi'ik sok er'os kerítés".
Sokat Királya te(z tsak egy ló-nyerítés.
Sokára túnik-ki sok titkos segítés.
Károly,
Nevethetek elméd' háborodásának ;
'S egy bólu, vígaCztalást nem talál magának?
Bizony n.^gy bolondnak íenni mondanának.
Hogy ha oka lennél magad' Halálának.
Szégyen, Nemes vérnek , 's méltán
fzégyenlhetni,
Egy kis bofzfzúságért oily nagyonn sértetni,
'S egy erós elmének el-nem viselhetni
A' mit mosta' bal sors nyaíí ál-a kezd vetni.
Ha a' bal lze;entse j ontja mindenedet,
I eg-aJább , romlani ne engedd kedvedet
A* kik velem egyútt tudják az efzedet,
Ki-nevetik, a' ki nem betsúl Tégedet.
Antal.
Tessék az életet km jobbnak ítélni
De jobb nékem ékem' Halállal Cserélni,
Mint
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Mint ennyi vad fzamár tsikók között élni,
'S az Ororzlánynak-is rugásoktúl félni.
Válahányfzor nézek alacsony sorsomban
Azokra, kik fennyen ülnek a' Toronyban,
Tsak el-keseredem, nyomorúskgomban
Gyb'trcjr'Öm, és habi kéfzúlök azomban.
Az én Virtusaim tbubet érdemlenek,
Mint azt meg-betsulni tudnák az üljenek;
De — nem,érdemessek rám ez efztelenck,
Tehát a' bóksekhez társalkodni mének,
Kííroly.
Lát'd : a' nagyra-vágyás mit fzul az em.
bérben,
Alig láttam még én ketott egy ezerben,
A' ki ne fzált vúlna Ó magával ízemben.
Valaki tsak úfzkált e' vefzes tengerben.
Mások nem akarják tudni virtusodat,
'S Te magadonn tóköd-ki boPzízúságodat ?
* 'tlogy a' Sors nem adja várt kívánságodat,
Eolond vagy , ha azért meg-olod magadatNoha a' fzeíentse néked nem fzolgál-is
Elég az, ha derék ember vagy 's voltál -is,
Tsak Te vagy, T e , ámbár dolgod rofzfzra
vál-is,
Klert Gigás a* Gigás; ha a' völgyben áll-is.
TsaH ne befzéily nékem; kéfz vagyok
meg-halni
Inkább, mint sebemet örökké íajlalni;
lígy kell a' világot leg-fzebben meg-tsalni,.
t^ogv azt tedd, a' mit Ó nem ízokott ;avalJni.
Tu-

Tudom : mikor érek utolsó végemre,
Nem esik JuHi'.ora semmi nehezemre
'S úgy tettzik, balsamot t/iköK a' sebemre.
És buldog orombc keserűségemre.
Légy velem Barátom! és nézd-meg ha
lálom ,
^

K'nofy,

El-hidd fzándékodatén nagyon tsudálom,
yMal
Én pedig egyedül ez egyet sajnálom,
Hogy ez hal'ilommal tóled-is el-válom.
V'esd , ha mit vétettem valaha, fzememre.
Mindég fzerateiek , mondhatom Hitemre.
Kéj lek hát Téged-is régi H'^'íségemre,
íid-meg e' dolgomat koporsó-kóvemre.
Itt van az Orvosság , ez fog-gyógyít tani ,
Mindjárt el-múk léfzen a' mi még moliaai.
Válé! míg moll nyelvem ki tudja mondani,
Barátom! nem lehet tovább halafztani.
Károly.
Kérem az Iftenért I kedvezzen magának.
Vagy ha magának nem, az édes Attyának^
'S nékem-is mmdenek majd mit mondanának?
Ki ennyit engedett ez jó Barátjának.
Antal.
Már én mind azokat régenn el-végeztem,
Es az én Lelkemmel abban meg-egyeztem ,
Hogy el-is végezzem azc a' mit el-kezdtem,
'S köfzbnd-nieg , hogy sebem' péked Fel-fc*
deztena.
Károly,
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Károly.
Köfzönbm j de ugyan kínodat nem nézem,
És annyival inkkbb kínnal nem tetézem,
El-megyek ; magamat vádba nem idézem;
í^eit már tsak el-ballaglz a' minc efzre véfzem,
..
ylntal.
Meg-van. — Menyj—^ 's tudtára adhac'd
mindeneknek
Kefz Hiftóriáját'ez történeteknek, ~
— Már fél fertály múlva vége lef^fz ezeknek,
Mind a' batátságnak, mind a'befzédekoek.
íratott I783dikben.
Nehéz el-fzenvedni mérges fzikrájának ,
Melegít a' tüzes fzerelem' lángjának;
'S a' kiben e' tüzek jól meg-gyúÜíatának
Szivében halálos mérget forralának.
És , hanem ha jókor ellent all'fz ezeknek
A' mind jobbanrjobban tenyéfzó tiízeknek,
Halál lefzfz a' vége a' fzerelmesekntk
Hartz-mezején kapott keserves sebeknek.
Nehéz pedig ennek elejét - is venni,
Nehéz, sok fzerelmes fzív közt fzuznek lenni.
Mert jól esik ezt az édes mézet enni,
Mellyel folytós lépjét Venus fzokta kenni.
Egy felól a' Venu«; kedves ábrázatja
Jíét ízcrelemre nyílt fzppaed'tsalogatja.
Más felól, ha Venus raaga nem faírha^cja,
A' Kupidó nyila fzíved' hasogatja.
Sokra

Sokra tzé!oz ez vak gyermek, ha nem látis,
Meg-c3Úíbllya Fébusc a'nap'.viKigát-is,
Mee-lövi ez néha Vcnusc, az Annyút-is
A'nagy vitéz Mársot, 's Jupitert magát-is.
Meg-únván Vulkánust Venus, Marsai hála,
Vele hált Fébus-is, ha ízépct talála,
Jupiter sok Szűzből paráznát tsinála,
Sót Európáért Bikává-is vála" O h ! peJig, mclly soknak forrott a'
torkára!
Mennyi ezer embert meg-folytott e' pára !
Úgy / hogy mindeneknek ízívére jobbára
Fullánk Jöct, ez édes mézbúl útoljáraPirámus és Tisbe el-ve(ztek egy másért
El-vefztette itiagát Didó Éneásért,
El-pufztula Trója egy Afzí/ony lopásiírt,
'S tűbbeket-is» kit egy vefzélly , kit még
más ért.
Tanúllyon ezeknek siralmas példáján
Kinek idegen tuz ég a' fzive táján,
'S ha kap-is a' Venus feltett áll-ortzáján,
Tartson fzeielmének zabolát a' fzáján.
Én ugyan, ha eddig éltem' virágjában
Nem indultam bogár ucánn bolondjában,
Inkább fekvén, a' Szúz Diánna' ágyában,
Mint másod magammal fél-fél nyofzolyában.
Ez-utánn-is a' mint futhatok, ízaladok
Kupidútul, 's búcsút Venusnak - is adok ,
Ez idegen - tíztől ha fziizenn maradok,
Ha búval fekfzem-is örömre víradok.
íratott i78odikben.
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FŐSVÉNFSÉG,

Hol vagy ? oh Tántalus' éktelen íajcája f
Kafztalan t&ldrterhe, terméfzet' hibája í
Kíntsre feküdt sárkány Ézopus'tsudáj.i í
Mínós' tekervényes Házba^zárt íiikája \
Nincsen a* világonn fekehViesebb vétek
Oh otsmány fosvények ! mint ez a' tiétek.
Mert a' millyCn fzeiíec fzorída belécek;
Ha lehetne , minden kíntsec meg-ennétek.
Mig éltek, senki sem vefzi nafznotokac.
Nem fzerettek sem mást sem ti magatokat.
Azért várják sokan halklozástokat,
Hogy akkor bonthassák-fel fzaloHnácokat.
A' mic Iften adott, mástól titkoHyácok
És ez a' világon leg-nagyobb munkátok
Azomban, a' midőn máftűl sajnállyátok
Az-is, a' Pzátokban, a' mic efztek, átok.
Volt néktek , a' régi Pogányok' Poklába
Biíntetés rendelve, de nem-is híjába;
Fúriák öltözve vérengző ruhába
Kinzottak, rekefzcve fenekeden fába.
yólcak el-rendelve cúzes vas -lapátok
Mellyekcúl veresi'ílt a' Fösvények' hatók,
Ezt ugyan Poéták ! b'Óksen gondoltátok,
Mert Fösvénynek lenni, maga-is cgy átok»
Nem úgy efzel mint más, mm úgy ruházkodol,
Mert el-fogy a' pénzed, azonn gondolkodói,!
Az árnyék fzékre mégy, tsak el-csudálkodol,
Melly sokat ectél-meg; ha sokat rakodói.
Ha

Ha talám valaki valamit két tfikd ,
Szép Ígéretekkel botsátod előled,
'S mikor a' könyörgÓ el-m.egyen meir6led.
Mennyei Angyal vagy, azt hinné íélóled.
De sokkal azutánn: egy Ördöggel vala
Dolgom, úgy kesereg: mert úgy mond megtsaia,
Bizony, fösvény ajtai több ember meg-hala.
Mint az útonn-álló gyilkosnak általa.
Tele van kenyérrel a' kenyeres véka,
Tele van arannyal 's üftel a' hajléka,
De oh ! Tokol-béli órdög' maradéka !
Félfz, hogy el-íbgy a' fold, valamint a' béka.
De kiéi lefznek valaha mind ezek ?
A' miket óriznek ezen losvény kezek,
Majd mikor, a'mellyek most rajta nehezek
Mind elnyeli a'íóld, mind el-múlnak ezek.
hírtelen íratott i782dikben.
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A%-az^ egy rmgátfel-aj^ajztoft Afzfímynak halálának Komédia farmába onfóti
Hifi áriája ; índlyet, tsak a' t'nhh-félt
versek nemeihen lehető maga gyár kor Iásáért írt rt' Vers - író ; a-zért a' yátéK rcpzeinck el-r.ikásái senki - sé ne, heztellye.
ELSÓ B E S Z É L G E T É S .
Plutus (vagy a' gazdagság) az Ördöge a*
Halál^ a Boldúlás (vagy meg-bolondúlás) és a" Fold között.
plutus.
T - - Ilonának tovább nem Izolgálok,
Majd másutt keresek fzáUást, ha találok,
Mert itttsak-nemcalpigpenéíz között állok,
Föld lyukakban élek 's vas ládákban hálok.
Sajnálom — miúlta e' világot élem.
Ritka ember tudott bóltsenn bánni vélem.
Azért, nem vétke/em vele, úgy itélem,
Ha egygyik gazdámat másikkal tserélem.
Némellyek, ha kezek közé keríthetnek
Diribrúl darabra öfzve - metélgetnek,
Örülnek ha rajtam ihatnak, ehetnek,
Míglen apródonként egéfzfzen el-vetnek.
Szokása ellenben sok ezernek másnak
Kik Örülnek a' kedv-vefztó pénz-rakásnak,

Hogy ha meg-kaphatnak mély vermekbe
ásnak,
Hogy rabja ne legyek tűznek vagy lopásnak.
Ezeknél unom-meg élni életemet
Ezek miatt bánom magam-is létemet,
A' Vén - - né-is így óiíz' engemet,
Vedd-ki úh Jupiter! kezébűl Lelkemet.
Órdőg,
Nints errejóPlute' Jupiternek gondja,
A'vagy nem tudod-e hogy az írás mondja:
Hogy a' ki fösvényül a' pénznek bolondja ,
Enyim telle, Lelke; mind pénze, mind
rongyja.
Akartam-is már én mngamcvá tenni
Óret; hogy a' pénze tudjon másé knni,
De magam egy Vénnel mire tudjak rricnni.
Ha a' Halál nem ád néki mérget enni.
A' halált kérjük hát itten segítségre,
Hogy vigye e' fösvényt a' keresett végre.
]övel hát úh Halál; és tedd hamar jégre,
Add nékem _»_ csak ugyan nem yágyik az
égre.
Nem jbtc még el-rendek napja Halálának,
Javasoltam már én gyakran a' Páikának.
Hogy vessen már véget élte' fonalának ,
És adj3-meg a' Port elébbi porának.
De ha úgy végezték Ó róla az egek ,
Elete napjai hogy még-nem elegrek,
Hafzcalan ijefztik a' Párka Seregek,
Kijjába kéfz-üllnck a' koporsú-fzegek.
D 2
Arya
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Arra miiiíiazáltal ígérem magamat,
Ha meg-fogadjátok az én tanácsomat,
Hogy majd tórbe ejtem fosvény Afzfzonyomac
'S ákai adom néktek meg-fogott rabomat.
Tsak az okosságot folytsd-mega' fejében
'S efze vefzettséget küldj oda helyében,
így talám, ha ketten megyünk ellenében
Majd el-temeEem én nem várt idejében.
Bódúlás.
De , — hát én várnék-e parantsoiatokat
Arra hogy magamnak foglallyam azokat?
A' kik különaben-is élvén, világokat
Meg-unták, és nékem fzentelték magokat,
Vók ict-is eleire gondom bizonyára
Ezen Vén - - sné. meg-bódúlására ,
Néztem a' fzerentse mofloha tijára
'S az egy kit&inyt vakra forduló kotzkára.
Mert mikoronn Thémis, az igazságának
Fontjával rorzfzúl mértt e T. Ilonának,
El-vágta darabját, 's el-vitte magának,
A' nála múlató Plútus' kis - ujjának.
Én a' követséget magamVa vállalám,
Mindjárt háborodott fzí vét el-foglalám, _„
— Nem-is olly kedvetlen vendég vagyok,
talám, —
_^ De hogy meg-bolondúlt, azért meg-nem
hal ám,
Azóka már egyfzer vízre- is vezettem
én magam, halálos térbt kerkettem,—
^ Ki-

Ki-jÖtt, — ki-rznbariúlt — láttam ,'s
fzcgyenlectem,
Hopv nctn jött a'halál én oka nem lettem.
FolJ.
tíne'hafy.ontalan fösvény fold' terhének
Helyet nem engedek, sem si)t hók tcílének.
Ha hát véget vetni tettzik életének
Keressetek másutt helyt Temetésének.
Az első hcfzílgetist le-rekcfzú Kórus , va^
Évek.
Boldog ember, a' kinek sokra, nintsen
gondja,
A*ki a' kedvet vefzto pénznek nem bolondja.
Boldog, a' ki kevéssel meg-tud elégedni,
A' ki ha nints-is néki el-tudja fzenvedni.
Mi haízna e' világi kincsnek gazdagságnak,
Mi hafzna lia Ura vagy ez egefz Világnak,
Meg-halfz, magad odébb mégy, — itt ma
rad mindened,
S6t sokfzor gazdagságod ás vermet ellened,
Mennyinn futnak fáradnak hí jjába valóért:
Hányann túrnék sok rofzfzat egy kis fzinlett jóért ?
Oh pedig, melly fzegény az és melly bol
dogtalan \
A' ki soha sem nyúgfzik , farad hafzontalan.
Ez egy halált okozó fösvények' törvénnyé,
Hogy soha sem telik-meg a' fösvény' érfzéiinye
A' kinek kevés elég, ez egy nyugodalma,
Arany annak a'sár-is, sár az arany - alma.
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A'^gáZtla^rtk^gyakorta kiséitctf
T'órt a' süK {ienz-haláf/ók magok ...n. KC!
rcsiick.
'•'• •;-'*' '
Oh eazdag l. ha ii^ajel cp yfki {n^g - kéiik
•
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^
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Ki hordja-él rak^5ra-g)ÍAi kercM.nícrv,
joob jól lakni ts^ik kcnyáiJiajjai; a' koj'tiussal,;
Mint éhCnr^rakoftallíblt Rcxrti l^^niaítiss^I,
Kár éhezni, a' kinek vaj^yon eledel?,,,
Semmije sints a'-kinsk van , haiiem'él vc!e.
Ély íösvényül nrtígTJieg.nem h^)íy =? r^hség mi4'
Te g.izdag ízerentsének rzerfenf^cilenFija !
Én ha jóvedelmemhe2,kQksé^&n:3dt itiércm
A.' tním vanhaksvé^-isj-'dn ^z^al meg-ércíD^

MÁSOÍ)IÍC

teZÉLGETÉS

yfs Ő'rSg, a"' Eeíki-esmiret ^ 'ír ''a% J^
ftony között.
Őrdog,

O

h gonofz Ldki-estnérét í meddig alfzol
ennyire?
Serkenny-fcl már Arzfzonyüdiiak meg ke_
seríttésire.
Lelki-etnümu
Netn jött még.el az én órám; ne félly,
mert majd fel-kelek,
'S

(
V

S aakásia gyújtott pénzből tsoportos kínt
nevckk.
Ördög.
No tsák, ne késsél; vedd hamar gondolá
ra magadat,
Lóvd az Afzfzonyod fziTébe méreggel kcntt
nyíladat.
Lelki - esjiiéret.
Annyi mint az, én nem bánom; hadd
vefzfzen, ha vefzni tért,
tínmcg-fogom, meg-kötözom: Te fizess il
lendő bért. — —
— Fizess Afzfzonyom I adj fzámot; tu
dod mennyit vétettél?
Mellyekért, hogy már gyötörni kezdjelek
méltó lettél.
Afzfzony,
Nem vétettem, nem-is érzem olly bű
nösnek magamat ,
Hogy várhatnám biífneimérc brbkbs halá
lomat.
Lclki-esmcret
Vétettél, mert rofzfzúl éltél az líten'
áldásával ,
Nem-is halfz soha-meg, hidd-el, igazak'
halálával.
Tudod-e? hogy a* fz. írás a' gonofzfös
vényeknek
A' Poklot fzabta 's rendelte holtok utánn
hcUyeknek,
D 4

Hány-
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Hányfeor jöttek alamisnát kérni, hezzád, fzegények ?
Hányfzor kértek fzállást tóled, bujdosók,
jövevények?
De Te az Iftentií] vettbűl nem sdtál Iftenedérc,
Sok ízegényt fzegényítettél hatnissan gyúlt
pénzedért.
El-áftad 's Fijaidcól-is vagyonod' kéméi
letted,
S'í^t magad-is a' magadét fog-hcgyenn ittad
etted.
Mit-is ízámlálom ? tudod jól. — Azért
Pokol lefzfz béred
Hidd-el, hogy Halíilod utánn az öxök Ha
lált éred.
Jaj Iftenem!

Lelki-améret.
De nem Iftcn már a' Te segedelmed,
Az Ördög lefzfz és a' PokoLkéfz Lelki vefzedelmed.
^íxfzouy.
Mit tsin.állyak ? '
^
Lelki-estuéret.
Old-meg magad.
Nem ölöm — jobb há élek.
Lelki-esmirjit,
De el-hidd hogy jobb ha meg-halfz; tsak
haíyjmcg-

4%'

Jaj ? de félek.
Lelki-esmcrct.
De vagy féirz vagy nem, tsak ugyan meg
kell már annak lenni.
A\fr:.ony,
Jaj lílenem \ hogy keÜ nékem kínos ha
lálra iíienni ?
Lelki-esmérct.
Mind egy már az jú Afzfzonyom! akár
meg-halyj, akár élyj,
Lefzfz Pokolban a' ki Ibg rád gondot vi
selni , ne tély j.
Míg kínlódol, jobb hogy addig sijettesd
halálodat,
Tsak halyj-meg h á t , és fizesd-meg jó 'Soldosné Süldodat.
y^fifzony.
Már akkr-ki rabja legyek holtom utann
's éltemben,
Bár mint kéfztess, a' halállal nem megyek
önként fzemben.
El-várom míg a' terméfzet el-hozándja
Halálom'
Jobb addig-is a' Pokolnál az étel, ital, álom
.4^ viúsodik íefzé/gaést be • rekefzto Kórus
vagy Ének. Hanák^
yÍT ^fzpLony.
Be keserves nyomorúság töri bodűlt íi-jemet.
P <í
Sok
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Sok ezer baj keseríti keseredett fzívemet
Búval élek , búra lettem , búra fzúltek engemet.
Búval öl-meg,búval végzi a' halál-is életemet.
2i Sok sJhajtassal ezerfzer könyörögtem
eleget.
De hijjába fefzegetrem fzavaímmal az eget
Angyalok helyett korul'cem látok órdög*
sereget,
Már-is érzek a' fzívemben pokol-béli tik-' mcleget.
'^ I>elkem'esmérete bennem pokolbéli-túzeket
Szerez, cs fzívec eméfztó-kínokat ezerekec
Lelkem éi'ez keseredve, belól mérges se.
beket,
De — keserves zokogás közt emlegetem én
ezeket,
'r Italom könyvvel elegyiífl, síralommal kenyeremMikor ÓKmeg ez eméfztó keseriüség ? Iftenem l
Oh hamar hozd-el halálom', ha ugyan kérni merem ,
•LTgy^is halálra kéfzírgec , háborodott vér
erem.
5 ^Minden kínra minden rofzfzra nékifzántam magamat,
Tsak halálom kevesíti mcg-sokasúlt kínomat, ,
Oh kegyetlen Párka! kérlek; hozd hamar
halálomat.
Jövel irgalmatlan Halál! fegyvereddel vedd
nyakamat.
HAR.

HAR.\íADIK B E S Z É L G E T É S .
^h Ördöge és az y^fzfzof/y között.
Ördög.
jS\^í rwlekedliesscm ?- - nét merc vezessem >
Fösvény Aízfzonyomat hogy Yigyem-el raixjmac i"
Már maga I.e)kének sok bolzfzontási mé
nének
Ellene , meg se val.il kéCz az ölésre Halál!
Egyet próbálok , ha talám vakcába találok
Nyeini; magamki-kc!ck hartzra, rabot ha
lelek.
Sírva tudom 's látom: Szeretóm és ré
gi Barátom
Mint sir, mint kesereg? könyve zokogva
pereg.
Látom 's sajnálom magam - is, 's ke
seregve tsudálom
Már; hegyez cl-keserúlt fzív, síralomba
merúlt.
Jajját kettőzöm; de baját ha lehet meg
előzöm.
'S a'kivel így zokogok, orvosa lenni fogok.
Látod.e 'l nem hányom biinödet fzemeidre, Leányom !
(Mint nem rég felele, 's bánt maga Lelke
vele)
Sót
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Sót magam azt mondom : hogy egekre.
Pokolra mi gondom ?
Meg-halfií, 's. nints azuránn élet; halálod
utánn.
Mind képizeit síralom, mind gyermeki-félelem, álom,
A' kínzó seregek, a'Pokol, Ördög, <:gek.
Vedd-be fzavam, kérlek.
Ki vagy ?
Öráng.
Én vagyok, arra vezérílek
Hóival nyugodalom bókra ez a' síratlom.

Af%f%ony^
Angyal-e ? merc félek, vagy tám gonofz
ördögi Lélek
Ennyire melly fefzeget, verve fejembe fzegét.
Mert Mennyorfzágot , Poklot, 's más
Lelki világot
Hirdetnek magok-is 's hifzhek, az Ángyalokíis
lílen Pennája ^s Meg-váltónknak maga fzája
ígér Poklot, eget, biztat-is és fenyeget.
Melly jói járnának, a' kik tsak' evének
ivának,
tís valakik igázok, melly nyomorultak azok,
Rofzfznak végtére ha ne lenne Pokol-bélibére,
^ ^
'S jóknak örök jutalom, Angyali nyugodalom,
lílen* igazsága, bölts goodviseló Atyasága,
Jésusom' érdemei, vére, veres sebei
Mind

OS»r^3S:^9C
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Mind el-múlnának , sót tettzene lenni csudának ,
Hogy lehet egy igaz-is, 's hogy vagyon Iftea
az - is.
I.erzfz és sajnálom örökös, de Pokolba',
halálom,
Fog; — de; jaj! árva fejem! lenni. Pokolba' helyem.
Már ez mind álom, es hogy hiheted Te ?
tsudálom
E' kokott neveket, Poklokat és egeket.
A' Papok úgy vélik, sót bár ha magok
ki-befzélik
Rettentvén "titeket, nem hifzik ók ezeket.
Tsak mese már régenn, hogy boltozatokkal az éi;cnn
K'6-fal tzifra-rakás volna tsinálva lakás.
Boldogul ott élni, és Angyali módra befzélni
Nyerni fehér köveket, és különös neveket
lílennel lenni, 's élet-fa-gyiimóltsöket enni^
Mind Papi (kép-mutatók) 's gyermeki
gondolatok.
A' Pokor Öblében hngy túz vagyon, a'
fenekében,
Kén-kó , gondolod.e ? mit hifzel ? — oli
tudod-e ?
Mondani mit mernek ? hogy lántzra kötözve hevernek
A' Pokol' Órdögei' meg-töreteíc Fejei.
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Hát lehet-e fzélre függefzteni, kb'tní
feötélre
Lelkeket?
, e' rabokat ? — láttad-e hát
azokat?
Bár de ha úgy légyen; ha ki telibe' Po
kolba le-tnégyen.
Vég nélkül lefzel-e e' túzek' eledele ?
Mind hamuvá válna tefted, 's azutánn
ki tsinálna
Új teftet, ki mehet ennyire ? — hidd ha
lehet,
Apzfxony.
Hittem _« sajnálom — hifzem-is — tu
dom hogy nem-is álom,
És hogy mind igázok a'miket írnak, azok*
Ám hidd, én kéfzen fogadom, jú Tútora léfzen
Lelkednek, ha talál vinni pokolba Halál.
Enged; tsak, kérlek.
Mit hát?

yjfifzony.

Őnlög.
Igaz útra vezérllek.
Halyj-meg vedd fejedet óltsd-ei az életed*.
Úgy-is míg élnél» sok ezer kínt kínra
tserélnél,
Bajt bajod ujjat adat, mit töröd így ma
gadat?

Afzftony.

Távozz-el tőlem , Sátán ! távozz-el előlem
Fel-keres és ha talál meg-íog az Ólzi-halal.
Örióg,
Hogy nevezel ? kérlek, én nem vagyok
'Órdbgi Lélek ,
Bűnre bizony utat, Órdög az a' ki mutat.
Ördög.
Ám Órdög legyek; ha kinek segedelmire megyek ,
És néki jót mivelek, jó vagyok annak. —
elég.
Hát.nyomorúk elme! kinek én egyedül
segedelme
én lehetek, mire váiíz ? Oh nyomorúk!
mit akaiíz?
A' vH úgy látom, nem akar helyt ad
ni , Barátoai í
Lát'd; el-nem temeie, Földre de virzfza
vece.
A' Fi!/í/, mit mondott 1 Nem fog rád
tartani gondot ?
Adni helyet nem akar, sírba tehát ki takar ?
7ííztöl.is irtózol, noha még magad azzal
adózol,
Hát hova hajd'tsd fejedet? hol keresed he
lyedet ?
Lelkek' félelme, Levegf>-Égmk Fejedelme
Én vagyok ; én viselem gondodat, állyj-ki
velem.
Há-
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Háborog a'véred; majd a'nagygyát-iselci-ed,
'S Fjá\ fz illy énekeket, ne?n puYttan ezeht.
Akkor meg-hahikl, ha talám ki meg-öl*
, ne találnál,
Zitz, z>22,/t)/í? nem akar, porba tehát ki
takar.
:tín-is, mint tóL'ed ki-vetetc, *s kit el
űzöl előled,
A' kit nem Tzeretek gyámola nem lehetek.
Meg-jelenek nálod Afzfzonyl de fejedre
halálod
Nem hozom, aztmivelem: élfz, de Po
kolba velem.
Afzfzony.
Távozz-el t'Ólem Sátány ! távozz-el elóíem
Holtom utánn, hábele bé-megyek, érd
be vele.
Ordös;.
Óh fúriák mérgek 1 jertek-be PokoUbéli
Férgek!
Medúza' véres haja, Hárpia' mérge' raja!
El-ne temessétek fenn állva Pokolba vi
gyétek,
r
Jaj. jaj! melly nehezek gyenge faívcmnek ezekLásd e'rémítő, sok «zer, fzívet keseríti
Kint, e' lefzfz néked-is tömlötzöd és helyed-is:
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Aptf-o7jy.
Lelkem fclelmes , légy lílcne néki kegyelmes
Kern bírom kínomat, már mcg-ölöm magamat.
Halyj-mcg hát teltem, Lelkem van fog*
va, meg-ellem.
Kár napot érni felet, adjatok egy kötelet.
Ett iC hf-JJgctést l/c-re kefzt'o Evek (a%
Afnho77y-kép(hn') nieíly, egy magSanis kctscgbe-esést úhnhóló nótára írattatott , és mertekre.
Be keserves énnekem ;,:e' nyomorult életem !
Uram Uram Iftenem :,: ölyj-meg Uram Iftenem! engem'.
Egyéb-aránt életem'i,: el temetem, el-vetem ^
Ak.-rok halálra kerülni'./. nehezebb dolog
• élnem.
Ikfzionnak Órdogi kertkekenn pergení
Nem nehezebb állapot, a' pokol' brvénnyibe tiirni
Mind énnékem éltemet élni, — de kesergeni.
Síralomba sírva lK>rúlni -- de soha sem
Oiúlni, — de sírni.
Bezzeg, ugyan egy ebi-harmintzadot éi"tcm-el)
Szemeimnek artzulatomra le - rsoportozva
tsergedez árja ;
1^
BÚ-
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BÚaös fejem, lítenem I lílcnem ! nem tudom mit érdemel ?
Talám ugyan a' Pokol' öblibe Pirithous'
Ördöge várja.
Míg kezeim' körmei art-íulatom' vérezik
Már az alatt-a' Pokol' ördögi fzín-korma be«
kormol,
Már heregó - melyibe Lelkem a' mint erezi
Tzerberus, az ördögbk'^ ördöge' Pokol-órzó mord eb« mormol
Ha fzívemnek kínnyai már ennyire rontanak ,
Hát ezutánn, oh nyomorult fiejem ! — oh mi
követ engemet r — ohjaJI
íiá keservem' árjai több sebes ár - vizeket
ontanak
W nyomorúságba kereng fejem, ésfejemefi
borzadoz a' haj.
Herkulesnek, a' zavaros' fzinú Lernavíze' gödribe
Hét lejeit berzeget/í fene sárkánnyának méteje mérge
Sértegeti fzívemet, hét ezer órdög aniiyaképibe i
Féfzket verebenaem; ugyan már-is a'Pokolnak mardosó Jérge.
Tantalussal u'vízekenn noha nyakig i5lök-is,
tícem, italom, kenyerem, boiom, elég
vagyon, annak öriülök.
De

De u'izesek e' vizek , e' miatt fazom-is heHa kicsit örülök-is, újra meg-újra síralom
ba meri'ilök.
Oda hagyta Ticziust a' maga májt fzeret'6 durva madárja,
La melyembe kóközik, és néki keseredett
fzívemet éli;
Eledele, fzívem'szer baja, ŐS itala köny
veim' árja,
Meg-tfzi 's eméfzti, vagy-ismaga majomitt
epére tscréli.
A' Zizifus' nagy kövit a' magas hcgytecí'íre görgetem ,
Vifzfza gördúl, és soha nyugodalomra te
tejére nem érek
Fájdalmimat Tzenvedem, és sírva köny
veimet pergetem.
Egy j4jt alig végezek, — újra, fzívem'
ezer síralmira térek.
Hárpia-sereg, Fúriák' rája sértegeti fzíveiper
Öldököli lelkemet, és sebem'. Lelkemnek
esmcretc marja.
Pokol' ezer érdöge már rabol, cs ragadoz
engemet,
Háborodott véremet , a' haragos ördögök'
Apja zavarja.
Siralom' újítja keservemet, ezereket iijr
ra hoz,
E 2

Sira-

Síratom-ís árva-fejemnek ezer keserú sor
sait árván.
Mint haragos tengeri zur-zavarok úgy haboz
Lelkem, élyen halyon-e ? — d e tsak ugyan
halálomat éhezi várván.
Már az Anya-f6ld-is, az bblibe nem en
gedi síromac, —
— Oda hagyni, végzeni, életemet m'értis halafztom.
Oh Levegó-ég' Fejedelme! Te fzánd-meg
ezai sorsomat.
Nem akarok élni, — de féie megyek, és
magamat fel- akafztom.

NEGYEDIK BESZÉLGETÉS,
^ Hir-mondóy az Af%f%ony Gyermekei,
fl' Pap, és a' Doktor kÓTűtt^
f

Hir-moJídó,

\j ] hírt hoztam.
Gyermekek,
De miti
Hír-mondót
A z t , hogy az Anyátok
Meg-hülc ;
Gyermekek,
Mikor.
líir-mofídó,
Tsak moíl, vagy tán már tudjátok?

Gyér-

Nem hifzfzük.

Gyermekek.

,
•«
Hír-mondn.
No meg-húlt —> de ne sajnályfátok,
Mert lám elég sok pénz 's kínts maradt
reátok.
Gyermekek.
Oh jaj! melly hírcelen az lítcn' munkája ?
Mond-meg h á t : hol fekfzik ? hadd megyünk
hozzája.
Hir-viondó.
Nem fekfzik, hanem függ.
Gyermekek.
Mi Iftcn' tsiidája?
Mucasd-meg h á t : hol függ , és vezess reája.
Hir^mondó.
Hadd befzéllyem - d ó , várj, — addig
nem mének. —
— A' Halál 's az órddg bfzve-esküdtenek ,
Hogy az Anyátoknak ma véget vessenek ,
E' kettőnek pedig ki állhat ellenek?
Meg-gyozte az órdög, meg-gyózte sokára,
Ez-is a' vég-C(5rvényt ki-mondja magára.
Nemes Afzfzony levén Nemes Km-i3ra
Ment halni, 's otc akadt egy Fúz-fa horgára,
El-méne 'sebjébe tett fzáz tallérjával ,
Egy jó kötelet is vitt vaja magával,
A' mellyen tsom')kac kötözött módjával
Az ónnbn kezével, maga Hóhérjával.
El-méne a' kertbe meg-ór'ult módjára ,
'S a' kertnek tüskével kerített árkára,

E 3

Fel-

í'el-máfz, 'sazel-kéfzült kötelet nyakára
Hurkolván, akarztja egy Füz-fa'ágára.
Es akkor le-rúgá magát a' tliskérul,
Ott függ a' nyakára folytott kötelériil,
így monda-le maga , meg únt életírul
Tsak goodolkodjatok temetó-helyérál.
Bezzeg fzép halált nyert, a'mit érdemeié
Bezzeg ez a' kis fa nagy gyümóltsre leié,
Fel fzemét be-húnyta nyitva van a' fele.
Mint a' lúd a' napba úgy hunyorgat vele'.
Függ mint a' Zsidóknak Babilon' ÍÚzfája'
Agára akafztott Húros músikája
A- tüskénn fél-felftl fenn-akadt fzoknyája.
Ha Eám akarfz lenni' be-nézhecz alája.
Nints Tútor, nints öreg, nints édes
Anyátok,
Nem tudom; ez néktek áldás-e vagy átok ?
Meit ha, hol tanotta a' pénzét ? tudjátok;
Elég sok ebiit gyúlt marada reátok.
Gyermekek.
lílencm! az Iften ránk melly nagy bút
mere,
Mind aJdíg háborga fzegénynek a' vére.
Hogy egyízer, melly fzégyen'! -*• meglett idejére. —
Maga lett magának gyilkoja végtére.
J a j , melly nagy e' miatt síralma fzlvemnek,
Oh! hol vegyek elég könyveket fzememnek ?
Sze.

Szemérem, 's felelem lefznek, életemnek
Gyilkosi, ile van-is oka keservemnek.
Két seb lefzfz a* sebl>ul, ha meg - mér
gesitik ,
Több tóz, ha a' tüzet tűzzel túzesítik,
így az C11 túzemet új tuzck hevítik,
Mert más sebek sebes sebem^ sebesítik.
Egyik seb fzívemena más sebet tsinálaj
Xgyik seb, az édes Anyámnak halála,
Másik seb, de már az kéfz méreggé vála ,
Hogy magára, nem más Hóhérra talála.
M/í/X' Gyermeke.
Jaj I de miért minket elébb nem cemete
Sírba? mint magának ekképp'vtgct vete,—
— De már az mind semmi,tudom nem fzerete
Élni — de , a' I.elke hát idveziilhet-e ?
Pap.
Eizony el kárhozott ez még életében,
Már akkor-is vett réfzt a' Pokol' tiízében,
Mert niíndjárt, legels'j fel serkenésében
A' I-elki-esmévet tüzelt a' fztvében.
» Úgy vagyon mert éget gyúlt kén-kó
módjára,
„ A' Lelki-esméret sok lelkek' kínnyára
„ Ég, forr ez a' méreg gózölog e' Pára
„ Mordos ez a' féreg vipera mó-ijára.
„ Van gyakorta pokol bizony van ben- ,
ncd - is,
„Pokol 's a' t.(^ííísd aPohh'fl,pa^.'^^.)
F, 4

Gycr-

'

Gyermekek.
J a j ! hát a'mi édes! Anyánk el-kárhozott

' Vgy vagyon, mert a' ki gyilkos, az átkozott.
Ez pedig gyilkos volt, mert addig habozott.
Hogy cgyízer magának k?fz h^ált okozott.
Doktor.
Kár mindjárt olly kemény ítéletet tenni
Kar ollyan vak-meró Kerefztyénnek lenni *
Mert fel-akafztani magát, 's mérget enni'
Kern tefzfz talpona alva.a'Pokolba menni!
Nem tudja az ember a'Lélek'munkáját*
Kisdedek', 's bolondok' Theoiogiáját.
*
Tsak rontsd-meg fzabados nyelved' zaboíáját
Majd íel-ícdezem én befzéded' hibáját.
A' meg-óriílteket, Maniacusokat
( A' kik íizokták magok meg-ölni magokat)
Mint a' meg.hóltokat oHyba keii azokat
Tartani, 'sóknem-is tudják világokat.
És ig)- ha i^k akkor jó hitben valának
A'mikor fzegények meg-bolondúlának ,
Még idveziilhétnek , mert semmi munkának
-^' meg-óriilceket nem tartjuk okának.
Pap.
Ez nem vólt jó Hitben,
, :
Dohon
Ugy de mit tudfz benne,
Pap.
Tudom : ha jó. hinne boJondá nem lenne
Dok'

Doktor.
Hát ha ki jó hitben bolondícót enne
Tudaclan, már az-is a' Pokolba menne ?
Pap.
Úgy de fösvénysége el-kárhoztathatta
Sokat 'sűgorgottak gyermeki miatta ,
Iftenébui Ilten réfzit ki-ncm adta
E ? , ha egyébb nem-is. Pokolnak adhatta.
Doktor.
D e , ha tsakúgy lehec Uram! idvezálni ,
Úgy mindnyájunknak kell Pokolba kéf/úlni,
Hác tud-e ártatlant búnb's Anya f^úlni ?
Nem-is lehet minden vétket el-keriilni.
Nem ördög az mindég a' mit úgy neveznek,
'S nints órdog azokban mind a' kik vétkeznek,
A' vér és a' törvény azért ellenkeznek ,
Mert sokfzor a' Lelkek a'vérnek kedveznek,
A' TeinpcrnnwJtum vi^zi a' vétkekre
Az embere, e' vezet minket mindenekre,
A' vértül van a' bún , azért a' Lelkekre
Ne^ támadj; hanem az éltető - erekre.
Négy Timperaimmum van az emberekben
Négy tó-indúlatok' ^t]'^ a' teftckbes ,
Mindenik bánt hordoz magával, ezekben
Réfzed van ,és így van bún-is mindenekben,
Kholcricusoknak igen nagy a' kények,
A' Súiigiiiueiisok mind búja Legények,
M:líWcliP.'iaíSokmód nélki'il fösvények,
A' Pkgmáticusok rest, tunya, fzcgények.
Minden embernek van hát bűnre hajlása.
Tudod, ha olvaítad, —• Szctit'János' imond-xsi
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Három a' bl'in," te/fnek gonofz kívánása
Bet' kévé Ily sége ,f%em' bujálkodás a.
Ha hát, minden vétek nélkiil akarfz lenni,
'S úgy akarfz a' mint élfz Menny orfzágba menni,
Szükség léfzen, minden véredett ki-venni,
'S semmi vér' táplálóc sem inni sem enni.
I.eg-alább, a'hókról nemkeíl így befzélni
Gondold-meg, hogy te sem fogfz km min
dég élni.
Néked sem jól esne tsak azt lehet vélni,
Ha rólad illy balul fognának ítélni.
Ezen kfzélgetést le-rehfzú Kórus vagy
Ének a' img-lióltnak (lyermekei' kepében.
Óh! Melly nagy állapot kísértetbe esni,
Melly nagy kín magának önként kínt keresni,
Jobb a' más ajtaját éhenn fzomjan lesni,
Mint fúz-fabúl kiiios akafztó.fkt nyesni,
A' Lelki-esméret fel-haborodása
Nagy kín ; e' kén-köves tűznek gyulladása
Nagy tüz, nagy gyulladás, Pokolban sínts
mása,
A' hol ez van, nints ott az íílen'áldása.
Ám örijllyön ki-ki nagy gazdagságának.
Ez Lelkeket gyötrő fösvény fzív-kínnyának
Kn nem téfzem ennek magamat tárgyának.
Lelkem tsak a' Jésust óhajtja magának. ,
Lugubris quondam ra^am Menarfaus He
lénám
SK. modo Tót Ilonám Mord avashatu canit,
(^^nag.)
Ab-

Abfolon infelix Sacra Touis arbovc captus»
Nunc falicis lamo Foemina pendec avis.
S: modo cun£hi falix vnum geftabit avarum,
Et fimili fruchi fvuftifirare queat
Virgine cum iufta laturnia regna redibunt,
Pondere tamque graui cuta quiefcet humus.
íratott úgy tettzik i78 2dikben.
Világi

Miildndósjg,

Halál.

a nézünk , e' Világ' fzép Páva módjára
Sok-fele fzínekkel feílett tormájára
Változik úgy lattzik, 's mint a' Fúll és Pára
l£l-is múlik benne minden utoljára.
Az íften, a' ki ád léteit, és életet,
Mindeneket ollyan torvény alá vetett,
Hogy azegéfz világ, 's minden teremtetett
Állat, múlandóság alá rekefztetett.
Nézziink-el bár nézzünk renddel mindeneket,
Nczzúk-el a' mefzfze terjedett egeket,
'S annak bóltozatinn tlindökló tüzeket,
Mindennap változni találjuk ezeket.
A'nap míg be-tóltí Izokott efztendejét.
Mindennap újobban változtatja helyét,
A' hóid ha el-kezdi hónapja' elejét
No és fogy mindaddig míg végzi idejét.
Repúl •\' fias-tyúk az égenn sebessen j
•Ballag a' kaf%ás-\% utánna rendessen
A.'
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A' két el-fáradt el^. pilieg hogy mehessen,
Süvölt a' Hidra-is nyomokba mérgessen.
Siet az orofzlány aranr-ízín hajával,
Ezt követi a' Szu-z, termett kalkfzízával, •
Vágtat ^a fzárnyaS'ló mind a' négy lábával»
tís mind véget-jegyző hibás karikával.
A' több tsillagok'is mellyek seregeinek
Széllyel az egekenn addig mendegélnek,
Míg egyfzer a' fzabott idők ha be-tehiek,
Ezek-is magoknak rendelt végre lelnek^
Ei-múlik maga is, melly moíl: mutogatja
Tsillagit, az égnek tzifra bóltozat/a,
Mikor az egeket, az egeknek Attya,
Mint az öltözetet egybe hajtogatja, (a)
Ezt a'Pogányok-is gondolták már régenn
Látván a' sok forg j-tdteket az égenn ,
Hogy addig forganak ez nagy kereksegena
Míg meg-nem állanak ezek-is egy végenn,
A' kik e' világot jól által láthatták,
Hogy volt kezdete 's lefzíz vége, meg-vallották
<
Kivált kik az Iften' igéjét hallották
Örökké-valónak soha sém tartották.
Vakmerőség mérgit hafztalan-ís nyeli,
A' ki van más-féle gondolattal teli,
Mert ha vólt kezdete végét-is meg-leli,
A' régi Poéta a' mint éngkeli.
Erünk

Ca) '^oíU 103.

isamáűucz

tírüiik úgy mond o!ly-n siralmas órára ^
Mcllven az Ulennek r<.nen;ó fzavára
Mcg-ég az ég, a' fóici 's tengerek határa.
És az egéfz világ el-véí'z nem sokái-a (a).
Már sok visgálói a' tsillagos égnek
Akartak-is határt találni e' végnek,
E' túzek , úgy mondják : bfzve akkor égnek
Mikor vége lefzfz, egy negyed kerekségnek.
Vagy, ha a' ^upiter-Flávéta mentében
Úgy halad S-zaturnus a' maga egében,
Hogy ebbiül nézvén ki a' nap - közepében
Kilcntzedfzer lefznek egymás ellenében (b),
sót még Algebránn-is sok fzám-vetésekec
Tettek 's töri ék rajta némellyek fejeket.
Hogy mikor végzi vég ezen kerekeket!
'S mikor úlvafztya-el a' táz az egeket ? —
— El-múlik a' fóld-is tehát az egekkel ?
Úgy van, mert bár nézd el vigyázó fzemekkcl
Ez-is, minden rajta 's benne termettekkel
Változik óránként sok-íélc fzínekkel.
A' még verőfényes lágy meleggel reggel,
Sok virág virágzik a' kertben sereggel,
D e , mint a' nap.világ el-tiin' a' felleggel
Hervadnak ezek.is, a' kemény meleggel
Illyeu

Ca) Oxád. Metam. rcmir.ifcimur adfcre tempUN &C.

(b) Noná iqnea triplicitas , vei maxinia
cor.iun£tJo.

7S

mmMXJaOuarv

Hlyen töivény-alacc vágynak , bá* {ké
pek - is
A' mezókann fzéllyel zóldelló-íuvek-is,
Mert noha tavafzfzal és nyárban zóldek-is^
El-múlnak a' téli hideggel ezek-is.
Sgkfzor, a' komor - ég* meg . hervafztá
fzeje
. Rá-íüvall, 's el-fzárad minden z"éldség vele,
Gyakorta tsak egy kis féreg búvik bele
'S oda lefzfz a' Jónás' kopafz-fej' fedeie.
Egy ágacska terem a' fa kis magvábál,«»,
— Idővel nagy fa no e' kis ágatskábúl, —
— Végre ez a' nagy fa ki-fogy a' 'sírjábúJ,
Míglen majd fzáraz fii lefzfz az é|ó - íabúú
sót néha z'oldenn-is iábárúl le-véfzik,
Mind a'tíJzre rakják, és hamuvá téfzik, —
— így, a' nagy fa a' mi ne kis magbúi tenyéfzik,
Majd kevés liamuvá léfzen 's el-enyéfzik.
Hlyen ^m a' kevés ideig tartóság,
Hlyen a' világi változhatandóság ,
Igaz befzéd tehát, igaz és valóság,
Hogy az eeéfz világ tsupa múlandóság.
A'fóldbUl, gózölgc) vékoRy flift módjára
A' levegó-égbe fel-mégycn a' Pára,
És öfzve-veródvén ott felleg formára,
Kibúl ess'6 , kibül menny-kó lefzfz sokára,
A' tengerbe , a' fold* sok folyó-vízének
Árkainn a' mennyi tseppek be-ménének,
Soha partjai közt meg-iiem férhetnének,
Hanem ha lassanként l e i . gi&zölgenének.
Ekkép.

mt^tm'KiC:

Ekképpen lefzfz ktvés idoveí a' sokbúi,
így kízntk kicsinyek sokfzor a' nagyokbúl,
így lefzfz vég/e semmi a' xalúságokbú! ,
Oh I hát az emberek mit várnak magokbűi ?
Világi, gazdagság. Pompa, dicsósségek ,
Orfzágok , hatalmak , Fejedekmstgek,
Városok, nagyvárak, roppant erősségek
Váltóznak óránként 's íeízfz-is végre végek.
A' n igy Biil^üoniiak 's fzíut-úgy Vcrsiihiak
Kitsiny volt kezdete ü.7g;v Birodalmának,
De azok-is addig-addig változának,
Hogy végek el-ervén egyfzcr el-múlának.
Kicsinybúi vett Görög-or/zdg eredetet,
Mclly Nagy Sándor által nagyra terjefzreteLC,
De a' mint h.imar nort 's hírtelen kezdetett.
Az Iften ennek-is luimar véget vetett.
Kégenn /v!//<w-várát egy hegynek felette
Tsak alig, két három ember építette,
Kövid idónn líten ollyan nagygyá tette,
Hogy minden tírfzágok kicsinyek mellette.
Fenn-is áll még eddig hatalmas páltzája
És sok Nemzetségek hódolnak alája
Áll még a' Dániel' titkos Statiiája,
Vas és tserép lábú vég Monárkiája,
A' kó , melly az araay-fcjre márlefzakadc (Dáf7. 2. 94.)
'S ie-rontá a' réz-hasc és eziift-vkllakat,
E'képnek Ágyékánn mind eddig meg-akadc
És Öfzve nem törte még e' két lálwkat.
De meg-indúl e' kó innen-is sokára
E' birodalomnak vtjjsci romlására

Le-
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Le-rolhan sebessen jött menny-k'Ó módjává
Ez meg-romloct k^'pnekmégép két lábárak
Ez sok változások addig mendegélnek,
Hogy egyfzer) mint a' fl'ist mindenek eU
kelnek j
'S majd mikor a' fzabott idék mind be-telnek^
Mindenek magoknak rendelt véget lelnek.
Ha h á t , a' mik régenn voltak el-múlának
'S ujjak jöttek eló , mellyek nem valának,
Mit ígér? a* világ' múlandóságának
Sok jeleit látván az ember magának.
Oh ! bizony köz ez a' romlás, mi veltink-ís,
A' mint volt fel-kólttink, leízfz el-enyéfz'
tünk-is ,
Ne kevéllykedjünk hát; mert ha most
élünk-is,
Bizony lefzfz valaha végünk, minékiink-is.
Míg állunk, míg mozog meleg teííünk*
vére,
Fatunk, nein-is nézvén életünk' végére,
Az alatt mind múlik az ido 's végtére
El-múlunk 's le fzállunk a' sír fenekére.
Hajdan, Filep Király Mátzedóniában
Tsak azért tartott egy gyermeket Házáfaaft,
Hogy ez mondás légyen, majd minden ó»
rában,
Emkl'ézz hogy íiieg-imlíz. Kiáltó Szájában.
Mékánn-is, mert repÚl gyors madár mcd«
. jára
Az idó 's minket-is veíz sebes fzárnyjára.

—

'

-
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'S ha el-ér elete' utolsó iMpjára,
Kit-kic a' kJlz sírba bé-tcíz ucúijára.
Oilyan a' változó teímcfzet Orfz'aga,
Hogy, tsak alig nyílik gyermeki virága vi,'*
Ékünknek.; már iitúl e'ri líjú'iága,
A' mellyntk helytibe* az Agg-vénscg h^ga.
Ekképpen emérztjük-meg efzteadeinket,
CSó/í. 00,9.)
Ekképpen emcfzt-ir.eg az icio-Is minket,
Ha mi el-tcmerjük vén fzerelmesinkec
Az li'j'ak fogják-(/é a' mi fzemeinket.
Kízerkfzes Görög-orfzág eJJen nagy Hadával
Menvén, tbbb mint két fzáz ezered magával, •
A' többek közt egyfzer ízép Hadi pompával
Meg-áll egy hegy alatt roppant l'áborával.
'Sel-iiézvén a' Hegyrül Táborát bámulva.
Azon siránkozik Klzerízes könjve húlJva,
Hogy kik most itt vágynak így meg-sokasúlva,
Egv sem cl köz'ulök fzá/ efzendó múlva.
Ám sirassad KT/eifzes e'haiandó Hadat ,
De magad se vonvd-ki közuíök magadat ^
Mert a' ki el'hordj'a fejenként Hadadat.
Vedret a' te tettek porának-is adat.
A' (j^egéiiy '3 a' gazdag mind egy a' Halálnak ,
A' Király '3 a' kókii'is egy végre találnak, '
Vak ez, nem néz senkit, mint mikor Icaijainak,
•..m-.-:.l.:i
Neki megy a' kafza mindenik fú-fzálnak.
F
El-
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El-hitetvén a' bólts Szencka magával,
Hügy közös a'Halál a' világ' nagygyával,
A' kik az Orfzágnak vefzóclnek gondjával,
így fzúll , boks emberhez iUcndó ízaváva!,
Én n em bánom tessék akárki' Fi jának ,
Hírt az egéíz fokiban fzerzeni magának.
Más, a' nagyra-látó világi Porapának
Édességét tartsa fó boldogságának (a).
Én ízegény házamban magános fejemet
Le-hajtom , és bátrann élem életemet,
Oct várom tsendessen vidám vénségemet,
Bíztat ez, ha fzegény vagyok-is engemet.
De sokfzor, a' vénség' idejét sem várja
A' Halíil, e'ltíjnknek fzabott vég Iiatárja
Sót néha, teítünket míg leg-jobban járja
A' világ' fzerclme, koporsóba zárja.
Balthazsár pompássan mikor vatsorála.
Hírtelen a* falonn egy kéz 's penna nála
Hirt ád , hogy jelen van, 's ott-is volt Halála,
lm'hol a'vendégség torrá miként vála.
Sándorra, £<z egéfz világ' Bírójára
A' hirtelen halál melly keveset vára ,
Midbnn semmi vefzelyt nem várna magára
Jó borba adott-bé mérget a' torkára.
De fel-tefzem: ezer 's több efztendós lenne,
Mi gyönyoxii'sége az embernek benne,

(a) Scncc. Tragoed. Alium multis glória
terris &c.
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A' helyett és addig míg halva pihenne.
Egyik változásonn által másra menne.
Változás gyötrelem az ember' élete/" '
Ugyan, miért van hát ollvan nagy keleté?
Sok siralmas jaj-lzúnn kezdódik kezdete,
'S kínnal vegezodik végsó lehellete.
A' mollan fzuletett és még tsak moftani
Gyermek, lqg*elórzfzör ja j-fzónn kezd í'zúlIcini,

Oh \ mennyi ártatlan kisdedet hallani
Könyvekkel elegyes jaj-fzót kiáltani,
Aziitán , ha egyfzer idővel sokára
Fel-nó a' ki gyermek vúlt líjú korára,
A'sok gyönyörűség, mellyet méz módjára
Nyal vala, méreggé válik utoljára.
Míg tsak Férjfiui idejét érheti
A' hidegfagylalja, a' meleg égeti,
'S mikor a' világot leg-Jobban fzereti
Gyakr?.nn ido előtt a' bú el-temeci.
De nézd-el végtére az Aggott-vénekec
Mennyi bajjal töltik vég-efzcendejekec ,
Kérd-meg a' ft-hérenn meg-öfzult fejeket,
Sokan ; nem fzerctem^ azt mondják, ezthf*
Egy fzóval ezernyi sok változásokonn
Keserűségeken 's nyavalyákonn sokonn
Megv-által az ember, és ezenn az okonn
Sok okossak magok Iximulnak magokonn.
Tíz-tíz efztendeje alatt életének
El-íügy valósága az ember teliének,
Úgy-hogy , minden hetven efztendeiú vének,
Hétfzer újjabb-újjabb emberek levének.
F 2.
Hány.
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Hányfzor keli hogy élhess ember ínaotí
enned ?
Hány ezer nyavallykn^'s ba joon ákal-mcnned?
Végre, e' vklcozás addig megyeri benned.
Míglen , a' mint por vagy porrá-is keit
lenned.
És így akár'mibe v^ gyönyörűsége
Embernek, mindennek tsak haíkl a'vége.
Óh bóldogcahmság fzines dítsóssége!
Óh cmben-eró eiótelensége!
Egy

Úri érdeme.<í Atyának, kedvei
Lemya halála tttámi írtuott V'igafttaló-kvél

5;* áj-e még? jú Atya! és még-is kisért-e
A' bú ? melly a' minap keservessen serte ,
Mikor az ég, oUyan vagyonodat kérte
*S vetce-el, hogy élccd' attad volna érte.
Vagy tán vétkezem-is ezzel a' kérdéssel.,
Mint ha oilyan könnyű volna a'nyögéssel,
Fel-hagyni ? a' kinek inkább fzíved késsel
Hasogatták volna; mint e' temetéssel. —
Egynek, de olly egynek sírba költözése,
Kinek halálával négynek kesergése,
'S minden gyermekidnek harmada' veíztese
Együtt jár ; Á h ! nem nagy fzívenn lóvel^
lcs*e?
'
Úgy; mert három köziül el-veíztéd egyikec,
Sóc tizen egy köziil már kilentzediket,
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'S"a' három kozúl-is olly kedvesebbiket,
A' Kiért engednéd talám min'leniket.
Kl-iunt reménységed'tárgya's lellyessége,
Vénséged' öiöme , Házad' ékessége ,
Szerelmes Ann\ának tündér kis vendége,
A' kire most vóíc már Icg-nagyobb fzLíksége.
Mert ^gjies búcsúzik Lutzitm hívatja,
ytíitah Fch/í kéri a' b'Óltsesség' Attya,
Már úgy mond kezeim' ma^a tsokolgacja
Eóterem ; bús Annya' fzerclmes magzai/a,
Tsókold hát! _^ csókolná, — de -^
fzörnyi'í Fájdalom 1
E!-tÍJfnc, az én kedves ceftben járc Ángyalom,
Efzcercm! — háromfzor harmadik sír-halom !
riít így vál-e búra ez a' bizodalom ?
, Vagy, ha már kezeim e' kis Angyalkának
Kedves tsókjaitál éppen meg-válának;
Vajha a' csoportos Iiimlók helyt adnának
Orczáján ^ siralmas fzuléje csókjának.
Jaj I de,
im'gyönyöriíorczája'sfzép
teüc
A' mellynél már fzebbec Apelles semfeftc,
Rakva van fekéllycl : ah! be ki-kerefte
Gyáfzom tellyességéc ez a' gyáfzos efte. —
— Valóba keserves, hogy ölelésedec
Nem k'iltsönozheti ez, a' ki cégedcc
Ölek a' kín kozr-is; 's e* meg-merevedett
Tefl:, nem érzi tovább kedves fzcielmedec.
F 5
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Nerrifzóll azsrany-fzáj Annya'síralmára.
Kinek súval tellyes értelmes (zavara
Bámultunk , mert meg-ért vén ember' mód
jára
SzúU vala y sok tanúit elmék' tsudájara.
Nem. — de óh fajdalom I kedves fziiléjének
A' zokogás miatt fneg-akadc nyelvének
Sem enged fz6ílani; hogy baját fzivének
Ki öncvén,a' terhek könnyebbek lennének.
Kedves Nénnyének-is sok könyv buzog
fzeménn ,
Nyb'g Öctse' halálánn és, halála' neménn;
Most bámulok, úgy mond: b6lts Tzavad*
érdeménn ,
'S még elébb Férjhez mégy kedvesem t
mint sem én.
Antal siránkozó Annya '& Nénnye kozb'ct,
Siralmat ftiiitató gyáfz - fzínbe okozott,
ü-is ez esetenn nagyonn meg-ütközötc,
Kogy Húga teíHbúl Leiké ki-kó!tözott.
Mint haboz, egy hóknak 's két élőnek
Attya^
'S egy keserves: Anya' Férje' gondolat ja f
Mikor akár merre fzemeit forgatja,
II ly bokros bánatnak láttzik ábrázatja.
Fi ja, ez esetenn el-bamúl magában,
El-hal a' Leánya keserves bújjában
Felesége kéfzúl ETztere' sírjában ,
Mit fzíjlhernek ezek egy édes Anyában ?
Bi-
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Bizony czrk koxott; kó-fzikl-^ lehetne
Szíved bár; de még-is meg-rcpedezlietnc;
'S ha ízíved e' baj kozc örülne 's nevetne
A' goi"idvisc!és-is rád neheztelhetne.
KK'TI vctkczctn-e hát? mikor bánatjának
Ellent-állok, vagy-is állani kívánok ,
Efzcere' halálán,'és egúfz Házának
Soníánn (zomorkod'j sualiuas Atyának,
Gondolom* Izivednek jobban-is tcttzene
Bánatodnál inkább írni mint ellene;
'S val'), hogy nékem-is siratnoin kellene
Ezt, a' ki közölünk az Iltcnhez mene.
Sót árta!massan-is vígalztallak téged,
Kinek már tsoportra gyúlt keserűséged
Talám meg-is ofzlott, 's ha el-múlt insége.l'
Emlegetem, újra bomlik könnyebbséged.
Jól vagyon :
de még-is tifztemnck
tarthatom ,
Hogy légyen más bajánn nékem-is bánaton*.
Már pedig , úgy tettzik hogy Efztert síra
tom ,
Mikor vígafztalva bús Atryát bíztatom.
De én merJek-e hát sebjére írt kenni,
Kn , a' ki még Atya sem próbáltam lenni.
Annak, ki már próbúic sokonn által-menni
Nemzeni Fiakat , 's a' sírba-is tenni.
Való — hogy ha ezek, rajtam történ
nének ,
M-llyek most Te rajtad Öfzsis - Útközének
Könnyi'i gondolatim nehezenn lelnének
Hlyen oivosságot mint ,a' más sebjének.
F 4
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Mert elcgenn vágynak kik más siralmának
EnyhittÓ okokat bóksenn gondolának,
'$ mikor az orvosnak fáj a' seb ínagának,
Ritkánn vefzihaíznát hafznos Flaftromának.
És ha ez a' bal-sors engemet próbálna,
A' Te bóksességed még. jobb írt találna;
'S ha a' Te keserved az enyimmé válna,
Az én gondolatom mind fzárnyára (iálna.
'S meg-yallom ; ez a' seb, meliyfzived'
sértette,
Bajodat elótcem ollyan nagygyá tette,
Hogy búseliném, magát mint egy erókctre,
Mikor az Orvosló-fuvct fzedegecte.
• Mert, ha közönységes volna ízi ved* bajjá.
Vagy tsak egy kettővel közös volna jajjá
A' sebes fziv sebjét bé-gyógyúknak vallya,Ha van más sebes-is, ki fzint úgy fájlailya.
• De én ( T e azt mondod ) társot nem
lelhetek,
'S tán sebes 's nyomorúk egyedül léliecek.
Mert minekuránná nyókzat ei-cen:ietek
Ah egek! Házamba új'halklt kiíidctek, -^
— %3z hogy ritka társ, ,a' ki így fi-eayedett,
'S a' ki tízen egybál ád kilentz tízedet, —
— De, láma' bánatban követnek Tégedet
Elegenn * siratván kedves Efzteredet.
jmJ tgy nagy méltóság, a' ki örömedcnn
Örúlt, most kesereg késej úségedenn ,
Ez a' közös bánat, gyengenn 's édesdedenn
EnyhittÓ írakkal dolgozik, fzívedcnn.
•

-Ab'

•«

•TÉÍaaÉi^^irT

Ah de , ( azt felekd ) akár kinek hártya
Szívét ez a' hánac, nem a' más bánattja ;
Sírhat Leányomonn sok , a' ki nem Attya ,
De az-is tsak az én Eízterem' siratja.
Soc n^g-séicett fzívem még annál sebcssebb,
Hogy a' kit nem sértecc, aiinak-i'i fáj e'
seb»
Melly egyedül enyim — és mennél nemessebb
I-élcktul váltam mej^, annál kescrvessehb.
Ki vigafztalhac hát bús Atya Tégedet?
Ha az-is baj, ha ki bánnya keservedet,
Az-is pedig kmnal érdekli Lelkedet,
A' ki nem sájnáÜya kedves Erzteredet, —
A' Pap, a' haigatót könnyenn bíztathatja ,
Mert mindjárt az Iften' befzédic mutatja,
'S ha könyvez gyermeke' halálann az Aitya
E'i a' vigaCztalás : ^tv;' akaratja.
'S ez némcllynek fzívét meg-is enyhíthette,
Ha igaz Lélekkel rá ezt felelhette;
I-iirzem, az Úr adta, el-is az Úr vette,
Áldott légyen azért í^ene Neve érette.
Bút fzerez ellenben inkább némellyeknek,
Szerelmcscikenn el-kessredreknek,
Kivált ha néhánvl'zor tdbben-is lehernek ,
K.ket ki-fzóllítni tettzett az egeknek.
Azt gondoHya: kivált a' sok gyermek'
Attya ;
Ha egvnek halála írtén' akaratja,
l 5
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A' tbbbi-is, bár még az ég hallogatja
Ez változhacatlan i-endelésc várhatja. ,
Es így valahánynak cörténilc halála
Újjabb keserűség keres fzáliásc nála
Akár ki rendelte, hogy halálra vála
Elég az, ha ízivénn sebeket tsináh: —
— Jól van. — de ne azc nézd; hogy
lílgi el-vetce^
Hanem; hogy Övé volt, 's ideig engedte
Tenéked; ha hát moft magának fzerette
Perbe az lítennel nem fzálhattz érette.
Moft, leg-jobb korában találta az halál
A' millyenben Téged' már soha sem talál,
El-ijedfz ha bi'ínbd előtted sorral áll
Mennyi már, miólta ollyan kitsiqy valál,
Hifzed-e : hogy töml,ötz a' teít a' Lé
leknek ?
Ha hifzedí b'rvendhetz az el-k'61tbzteknek,
Hogy ízép Palotáján a' boldog egeknek
Olly koránn fel-válfák tomlptczéc téteknek.
Ha még-is az halál bűneiknek bére
Volna ezeknek-is, talám nehezére'
Eshetne fzívednek, hogy illy hamar érc
A' halál, bűneik meg-bűntetéscre.
t>e,hi(zena' Jésusmeg-hólc már érettek,
'Sj'pl lehet igaz', hogy bűnös vérbűi lettek,
Be tseJekedettel még' alig vétettek,
Azt-is tneg-fizette a' kezes helyettek,
Külbtnben, a' halál a' hitetleneknek
Büntetés tsak ,• de nem az igaz Híveknek
Min-

Minden jóknak pedig 's a' ti Erztertcknek
Alcal-meiK'Cv.'lc 's útja az egeknek.
Efztert hát ne sirasd, sem ama' nyólczakat
A' már (zemed elöl régenn el-műltakat ,
Mert olly helyre vitte az Ilten azokat ,
A' hol meg találták bóHog hazájókat.
De tovább izeretced vúlna életeket ?
Sot áldjad az áldott líleni kezeket,
Hogy, mig tbűbrúl többre tetéznek terheket,
Ivf^g-komiyebbitctte Illen fzcgényeket.
És el-higyd, hogy júi tett az Ilten 5
vélek,
Hogy már cik, a' mitől T e , és én-is félek
Nem félnek; hogy a' mig még élhetek,
's élek,
Sokat vétkezhetik ez a' bunos Lélek.
Kit siratíz hát édes Atya! ha ezeket
Nem sírator'. ? talám a' kéc tcít-vérekec,
Kdes Annyok fzeméan le-tsorgó könyveket
'S ezeknek , sebeddel egyesült sebjeket ?
Úgy vagyon — ha mind ezt biintecu
Fákzának '
Lenni képzelheti bús Lelked magának,
•^'éckes indulatok valóba vúlrKmak,
Nem érzeiii sullyác líten' oítorának.
Soc, ha tsak Atyai feddésnek ítéled,
A' mint bánt Mennyei édes Atyád véled.
Azzal mutatod - meg , hogy az lílent féled
Ha kedvedet egy kis búval íl'-tserélsd.
De, ha a'mellyek moll rajtad történének.
Véled boldogságod' kisscbbúlésén.k,
'S
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'S ha minden ütések sebnek tettzenének,
Ezek egy bÓJts Gíivhez már nem illenéhek.
Nem vártad-e seber, meily fzívedec ér»
te? —
— Úgy d e , hogy nem éri,, vaJlyon ki
ígérte / —r.
A' halál új gyárzfzal kilentzerírzer séjte?—
•— Áz lllea küldötte, 's mit tbVÓdÖl érte? _
— Nem azt nézi a' bóks : mit fzenved,
's fzenvedet t ?
Hanem: hogy még a' sors mi reménjt engedett ?
'S ha a' bal - ízerentse rontja mindenedet
Öxülly í hogy magadac meg-tartoct Testedet.
Három volt, — egy hólt-meg <— keiiA
meg-maradoit,
'S miért ne adhatnál hárombúi harinador? —
— LJgy de már kilentzet lílen ki-ragadott ?—
— Tizenegygyet ollyan fel-tétellel adotr.
De, ha már az líten úgy jobbnak- ta; tocta ,
Hogy Úii-házadat cgygyet tsonkírocta,
Lássuk ; ha g' Halál Efztert válaíztotta
Attya öromeftebb mellyiket adhatta.
' Ágnest íd-neveltcd már, 's Víigyon hozzája
Nagy remény, 'ogv e' lefzfz vénséged'
Dajkája,
Antal pgyetlen-égy Féijfi unokája
Atyáinak, a' k.-na áil jÓTsé^ lineájn.
.,

Gond.

Gondolo'-l most: könnyii s-oknakkfzcla;,
A' k'knck gond nélkül vigaim le'i^c élni,
Pióbkld csak soisodac bajommal tseréini
Engemec a' bűére neiti toglz meg-ítélni.—
_^ El-hifzem : hogv nékem térhessen
esnéni-k,
Ha tsnk kissebbek-is rajtam történnének;
J ) e , nékem-is boldog fzemeim lennének.
Ha , hogy ne sírjanak arra mehetnének.
Mert tsak boldogabb az, ki rzerentséjcbca
Ha tsonkúl-is, tsorba nem eíik kedvében.
Mint kinek a' bal-sors jővén ellenében
Ezzel, sirrJom-is foglal helyt fzivében.
Hogy kell hác nem sírni a'könyves fzemcknek ?
Ez Cz a' nufterscg; ez a' nagy Lelkeknek
Jele; ez nem tettzik sok gyafzos fzíveknek,
Ez egyik ajtnj.i bizony az egekneK. —
Szomorkodfz ?
de m'ért ? — mert okot találtál,
Mellyérc tsendességbul fzomorúvá váltál.—
— D e , ha ellenkező okokat viígákál,
Már ennek_ a' búnak tiikon ellent-áltál.
El-vefzett valamid 7 — Ifteu többet adott. —
Mind el-vette Iften V — meg-tartotc magadot —
Kilenrz Víagzaridat haláj el - ragadott ? »—
Sokat adott Illen, ha még is maradott.—
— Hác

f^

Qifmga3t3rer3

—Mkt ha miijdnyájokat el-fogod temetni? —
— Áldás, annyi halált élve meg-érhetni^
'S ha néked-is véget fog a' halai vetni ? —
— Fogadom : hogy akkor azt fogod fzeretni.
Ha minden gyermekid életben lennének.
Mikor vég-úráid el-következnének,
.Ah egygyút, micsoda kínt nem fzerzenének
Egy haldokló Atya' keserves fzívének.
Sirasd : hogy még-húkak és el-temettettek.
De örúlly azonn hogy tovább nem élhettek,
Mert, kik síralmidnak most rkai lettek,
Ha tovább élnetjek még jobban lehettek.
Azt mondod: ha hát jobb moíl egyfzcí
bánkódni,
Mint, ha éltek volna többfzorfzomorkodni,
Moft hát búsulnom kell, nemvígafztalódni,
'S ez egyfzer gondomnak 's búmnak nagyobbodni.
Mert moíl: egy t§omóban fzenvedem azokat
A' meg-történhetett fzomorúságokat,
Hadd fzomorkodjam hát, 's hadd sírjak
moft sokat,
Kilentz gyermekimnek nyi^gvén halálokat.
Ne vigaíztallyj tehát s'ót ízomorkodj velem ,

Mert kilentz sebemet fzívemcnn viselem,
Siralmas fzememet az égre emelem,
Akár múlt yjgarztnilyj j síjok, azt felelem,
Am
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Am sírj, — hifzen nem vút, nem-is vé
tek siini,
De az indulattal nem ülc) nem bírni,
'S ha ízabad a' holtat ki-sirva kisírni,
Tán fzal'ad nókem-is vígafztalást írni.
Erre-is igy felel ízíved bádgyadcsága,
Odavan F.lzterem , egy r?;emem' viiága.
Oda ven Lelkemnek minden vígassága,
Mellyec küentzedlzer Kalál ketté vága. —•
— Ám sirasd hát, tsak. hogy ,bíkével
fzenvedd-el,
Ha el-vettcd a' jót, a'.loOfzat-is vedd-el,
Vígafztald magadac hív Feleségeddel,
Ki fél-ér tízen egy sót robb gyerniekeddel.
Dicsőítsd az illene, a' ki mint fijának
Néked jeléc adta irgalmasságának
Attya lévén Fóldi Atya Leányának,
A' kit o magához el-vive magának.
Míg nyogfz, sírf/, imádjad az Illen' ha
talmát ,
'S kérd ; hogy cörójlyc-el fzfmeid' siralmát:
Míg élfz könnycbbittse I-elkednek íájdalmác,
Ha meg-halfz adja még mennyben nviigodalmát.
iratolt I7§6dlk^an.
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Felséges Mária Therefia halála • tif^mscgt're írt EfzteKdo^ je^%(i Vers,

T

heresla KIráT.y AfzfzonyVnk ! eL-ha.
LaL.
Noha sokkaL toVábbéLnI K|éLtü VaLáL.
OLjao erós bajnok a' fegyVeres haLáL.
Hogy rabot KíráLyI TronVsban-IstaLáL.
Extn Vttshm^ az U, V helyett véttttHik, a'
Jwefe peíii? nínts I forma /ráma, (^Stat
pcues arbitrium ,. inodo fit conftanter.)

Méltóságos R. S^. B. 'Gróf Síékl T/eki S^ózíef Ur v Nag^ysága tif^ztcktcre
lySadik kfitindohen^ Oíhh. i5dik nupjá^
ra ', mikor Ugotsa Fármegye Fw.
kphmyának ifífleiliÜtatott.
y íg hang'al ekhúznakKárpatiis' mellyeki.
Örvendvén Ugotsa' Vármegye'vidéki
Azonay hogy !eg-elsÓ rzeréntséje néki.
Hogy Telekié lett F o . Ispányi Széki.
Vígann íélel-vifzfza ez círom - Szavára
Egéfz Magyar - Orfzág, hogy már valahára
Szert tett, sok bóltseknek várt kívánságára
Ez minden tudomány' Meftere' 'sAtcyára.
Eddig

Eddig fzeaiény Hazánk inint-eejr irígylerte,
Kogy úgy Izóllván , hafznát az egy Etddiy
vette A nnak , a' ki magát, a' mint érdemiette,
Az egéfz Világgal esmerossé tette,
Kinek Ilire, nem tsak Tátrát által hatja
Hanem i' Parnarzízus-vize folyamatja
Az ott lakú bölcsek, 's a' bóltseknekAttya
Tu lománnya hírét bámulva halgarja.
A' ki mind Magyarnak túkör mind Németnek ,
Hát az hafznállyon-c rsak ez egy Nemzetnek?
'S hogy ne lássa Népünk azt, a' kic feeretnek ,
A' Márainarosi Hegyek ellent rétnek ?
Hiízen pedig Magyar néki-is Nemzete,"
Erdélyben , de Magyar-vérbál fzulettete;
Hogy van hát Erdélynek ollyan bets'ulete.
Felettünk; miénk és tehát nem lehet-e?
Júl tudta ezt egy IrÓlts, kinek hatalmában,
Van-is, el'o-menniíel-tett fzándékjában :
' Ezt adja azért ki parantsolatjában ,•
Teleki, Fi - Ispány légyen a' Hazában.
Bólts Gróíl'í tudom akkor fzámossan
valának
A' kik o magoknak Téged' akarának ,
De az egek, 's fzava Hazánk KiráUyának
Adminifztrátorúl Békésnek adának.
Moll: pedig Ugotsa Teleky nevének
Fejet hajt 's ónenfi, várc 's nyert fzcrentséjének»
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Mivel, azon navú Nemes Vármegyének
GrófFTeleky József tétetett Fejének.
Vig nagygy:i kitsinnye, Afzfzonya 's em
bere
Hangfzik a' Vívatnak báimossan ezeré,
Mivei ma , a' minden Tudomány' Mefteie
Kőztök , Fó-Ispányi rangot; 's nevet nyeic.
Hálát ád lítennek 's dítsó Királlyánák
Kit tart, a' mint illik örökös Urának,
Azért: hogy ez tzélja bólts akaratjának,
Miként hafználhasson a* Magyar-Hazának.
Tifzteli 's örvendi hatalmát 's erejét—••
Tsükolva fogadja FÓ-Ispánnyác Fejét,
Vígann emlegeti boldog efztendejét,
'S ez áldással tcilti egéfz nap idejét,
Éíyjen GróffTELEKY JÓZSEF 6 Nagy
sága,
Es légyen fzercntsés Várt F'ó-Ispánysága
ÉlyJ, Élyj! ez fzívünknek buzgó kívánsága
BÁltseknek tzimere. Hazánknak virága.
Szeresd ezt bólts Pallás a' kit Leányának
Tártnak az lilének Ura' 's Királyjának,
Kinek ha Fiai vágynak vagy volnának
Ez bólts Groífot illik gondolni Fijának.
Bólts vagy, »s a' bölcsesség kéfz öltöze
tébe
Az Atyád fejébiil ugrottál elébe,
Ugy van — ezt ott hagyead válafzfz e'
hellyébe
Szkllást e* Nagyságos GrófF Úrnak fejébe.
Hogy
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Hogy vihesse dolgát óhajtott végére
I^az útainak Te légy jó vezére,
Óüts több bóksességet enntk bólts ízívére
Hogy tudjon bólrs gondot tartani Népére,
Thémis! Oh igazsúg' Iften-Arzfzonykáia
/.z ido' Leánya vagy-is unokája
A' kire az égből van bízva reája,
Hogy légy a' Népeknek ítél'Ö- bírája !
'S te-is 3 ez Anyának hív 's igaz fzúlette I
{ Ki régenn a' törvényt igazságban tette.
De a* gonofzságot hogy nem fzívelhette,
Változtatta útját 's az ég - felé vette,)
Ti Jegyetek ketten két Vezéri néki,
Hogv egyéni Ónn függjön fontjakét mértéki ,
'J'udjon a' Nép elótt bóksen járni bé-ki,
És igaz fzck légyen törvény tévÓ-(><'ki.
Ti állyatok ketten fellyúl a' izékére
Vigyázván a' fontot-tartó jobb kezére
A' sok virtusükbúl koronát végtere
Ti fonjatok ennek érdemes fejére.
A' virtus , • fzercntse, békesség' kötele,
A' közép igazság;, a' kegyesség' jele ,
CrófH rsng 's tilztesség kiket érdcmelc
Tartsanak és végig lakozzanak vele.
Hogy úgy végyen nagyobb hírt 's nevet
inigának
Harznállhasson nékünk 's fzegény Ha/ájának
Áld Ilkn Józsctct, a' kit Ugotsának
Tettél József által FÓ-Ispány L'rának.
A' tíz útóhá Vet:>eh, hasonló Efzt:ndöt-jegyzök , mint ftllyibb,
G 2
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Stagnamu cecinigdidas Peifonis'aá vndaS
Carmina vix Tekki Nomwe digna Tuo,
BALATONI

HIDEG-FERDÖ.

Mellyet • Vitié - Ispány^ S:^ili Úr tsinál
tamt, és egy Ifiú Ur Ákhilhs Kápolmjának nevetett; itt pedig azoíi Feráonek
fterentsétknségét irja^ It
«' Pma^
f

•

4.11, mb az AkhilJes' deTzka-Kápolná/a ,
Szili Urnák lapos fenekiJ gá'iykja,
Es már tsak azc vár/a: hogy Juliannája
A' kinek fzentekék érkezzen hozzája.
Azomban tsillagi a' kánikulának,
Mellyek az Éfzaki nagy Medve-farkának
Szem-közbe ellene ízegézve valának
A' kisded bárkára nagy fzelec hajtanak.
Melly fzél mivel ízolgák az alsó sarkára
Fordítja az ajtót Hajnál hasadtára,
Melly eddig az égaek éfzaki pontjára
Nézett, a' kis gontzol ízekér'rud' orráaa.
Más nap a' kutyátűl hajtott déli-fzékie,
Fellyul nagyobb fzelet hajt a' medve délre,
Hejlyre áil a' gálya , 's az éfzaki félre
Fordul az ajtaja á' Balaton - fzélre.
Nézd-el az Ákhilles' tzíniere mit hozott?
Erós Oroftlánnya medvévé változott,
,F)i!-
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Délrul három ágú - villíval dolgozott
Tiiton; de éfzakrűl medve hadakozott.
Hajdan az Ákhilles' kerek paizsára
Boltozat vó!t metrzve fényes ég-formára"'^
Hol mivel az Éfzak láttatik jobbára,
A' Pohis vólt téve kbzepsc pontjára.
Egyez tehát Szili 's Ákhilles nevezet,
' Mivel hajójának kit e' vízre vezet, .
'S melly ide Budárúl fzáruzonn evezett,
Dél-ellen fzolgálni Éfzak igyekezett.
De meg-ijedt rnég-is és igen sajnályja
Azt, ezen Akhiltes' kisded Kápolnája
Hogy noha kettós-is Orofzlány' dajkája
Még-is fzerentsétlen, leg-elso próbájaEgy kitsinyded hajó vúlt fzolgálatjára
Rendelve, 's ki-kötve Balaton-partjára,
Kitklildött egyFo-pap, ki e'víz nagygyára
Széllyel néz Tihánbúl Neptuníis módjára,
I.átvhi a' Kápolna : hogy egyik sarkának
Fordultával délri'íl rofzfz jelt matatának,
( Noha semmi baja nem léve magának )
így fzóll, a' kis tsónak rendelt fzolgájknak :•
*•

»

*

Menyj-el édes H^jóm'. menyj-el fzélm.entébe
Apátur Uradnak fzép lakó-helyébe ,
Melly amott, ez magos hegyek ellenebe
Tsillámiik, mint Z)L7?<X ' a'víz-kozepébe.
Mond-meg; hogy a' fzelek hartzolnak
- meréfzen
Egy mással, a' déli és éfzaki íjéfzenn,
G 3
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Moft Patronám neve Juliannát téfzen
De gályám ma holnap Látonává léiken.
'S hanem ha a' fzelek kezdenek engedni;
Nem akarván a' fold Látonát fzenvedni.
Kéntelen lefzfz Gályám néki kerekedni,
'S Délus felé, habos' utaknak eredni.
Pedig, mint Látona bajos bujdoftával
Terhes volt Fébussal Orvosok' Apjával,
Bennem-is Ákhilles' és Juliannával
Apolló lakozik Orvos bólts Fi jávai.
De mérge Eolus dühös ízolgájának,
Ellent-áll ez hideg feredo hafznának,
Kinek terméízai melegje magának
Hideggel egyelest sokat hafzná'nának,
Bizony az Ákhilles' feredó-vízét - is
Tudom, nem forralta meilerséggel fétis
Betsi'ilni lehetne úgv mint amazét-is
Ezen új Ákhilles' hideg-ferdójét is.
Hidd-el: a' terméfzet paPzca ajándéki
Jobbak, mg meílerek nem ártanak néki
Jobb Szili IJrndk-is hideg-ferdó fzéki
Mmc a' fonalt 's kevert-vizek' folyadéki.
Szolgállyon a' meleg ám a' betegesnek,
Jobb ez a' lágy-hideg az egésségesnek,
^S tán kik hafznos vizet tsinálnak a'tsílnek,
Gklennussal egyútt hafznot magok lesnekMiért éjt, hat hét fzáz efztendot egéfzet
Hajdan , amaz eisó emberi tenyéf^ec,
Mert mind orvosságot, mind Ferdőt-is
kéfzet
Kuruzsolás nélkül adoic a' terméfzet.
Ké-

Kéfzítik a' teftet, amaz Orvoslásra
Kéfzíttetctt \izck önként lankadásra,
De a' terniérzeti lágy-meleg , nem másra.
Hanem bádgyadtságbúl friss meg-újjúlásra.—
.^ De mivel a' fzelck nem hagynak helyemben
Nyugodni, Neptunust kérd az én Nevembén
•Szolgait, a' néki kélzirett veremben
Zárja, míg P.ironám fdriik kebelemben^
Ákhilles a' midcin indúla Trójára,
Még minek előtte fel-ólt hajójára
Neptunus nevére kéfzúlt oltárára
Szép áldozatot vitt. Nemzete' módjára,
E' híjjával vagyok tán én-is czekcnn
Az azólta fzéltl'il hányatott vizeken,
Azért, fzint úgy mozgok ez lapos fsnekenn ,
Mint mikor KudárúI jöttem kerekeken.
Neptunus könnyen bir a' tenger-habjával.
Bír a' Te ürad-is hajóm' mozgásával,
-<
Bir , noha nem bírhat a' Tzelek-fújtával,
Tsak , a' mi hí jjom van , hozza-el magával.
Maga fzentellyen-fel ez Pap Úr engemet,
'S tegye állandóvá áldással helyemet,
Áldja-meg, mind ferd6 lágy-melegvizemet.
Mind Juliannámat, mind Ákhillcsemet.
Ha az egek egyiitt így a' terméfzettel
Dolgoznak; boldogul ez igyekezettel
Ákhilles, és ez új ferdés el-kezdettel
Meg-újjül Ákhilles Szili nevezettel.
G 4
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A' Gályának ezen parantsolatjávai
El-indúl a' ladik fzél-vefzes útjával,
Szerentsés-kövec volt, hogy el-indóltával
Egy, vagy kéc embeit-is el-nem- vicc ma»
gával.
Jó útacjüladik! inenyjlíten'hírével
Járj, ha ugyan járhatz ezer fzerentsével,
Küfzköd j Balatoni - habok eijejével, —
— Ha nem fogfz-is haiat, meg-telfz ma
haKlévvel.
Indul már —»• de hármat perdiit indultával,
Netn bír a' hátúllya kerengő orrával.
Tódulnak a' habok reá hármosával- —
— Hát így bán-e Tétis kitsiny ladikjával?
Kerengési utánn neki ereízcette
Magát, és ugyan tsak Tihan - felé vette
Útját; hogy Látona a' niint emlegette.
Pólusban panafzfzát végezze helyette.
De a' mint ezucánn ssbessen evezett,
Füred-felol egy fzél ellene fzegezett,
'S a' hab ellen meilyec síiUyossan erezett
Már hafzontalan volt, minden igyekezect^
yifzfza - tekint amaz Dcízka-Kápolnára j
Melly ótet küldötte fzél-vérzes útjáía,
'S ekképp'ha fzól 1 hatna fzáUna fzegény pára
Tódulván a' habok egyedái magára.'
HéjI de fzerencsés vagy, hogy Te nem
jöhettél
Ez helyre j, a* hová engem' erefztettél,
Ma.

Magad élfz, mert egy pár tzövekhez köxtetcél,
De énnékem bezzeg gyilkosommá lettél.
Számos Balatoni-Nimfák 's a' Sirenek
Látván, a' habok közt melly kinoísan nienek,
Hajó-törésemben hozzám sci-egienek,
'S ekképp' kérdezgetve boHíantnak mindenek.
Táti |ázon érkezett ide ama' gallyán
'S előre valakit kúldötc e* sajkáján,
Melly e\^ez sietve maga fzabad Izáján
Hogy az arany -gyapjar né/ze Somogy tállyán.
Kolkisba mégy-e i-iát arany prédátokra,
Hogy illyen fzél-vérzfzel jötiél e' habokra,
Kiknek igy felelek.borzfzantú - fzavokra .•
Odí} megyek, oda. — Szamárdra, vagy
Fokra.
A' Sirenek ismét másképp' bofzontának
Mondván amaz Gallyát Nóe' Bárkájának,
Engem fzároz-helyre vágyó ma'lárkának
>
*S bárkábul ki-repult Nóe' galambjának.
Menny úgy mond Somoí^yra e' víznek
partjára.
Hol olaj-fa helyet akadfz sok rser-fara ,
'S vihetz az orrodban bús galamb módjára
Agokat, az Urad' parantsolatjára.
Majd ha a' DéÜ-fzél ven oldaladat
A''irzfza fordichaiod Füredre útadat.
'S ha még nem találnád fzem közt az lí
rádat ,
Fáradtságod utánn tudom rzkllkst adat.
G 5
Meg.

— Mcg-foidúl az illyen tsalfa-kérdésekre,
'S tekint a' Füredi nagy épületekre,
'S a', Defzka-íCápolnát kéri az egekre ,
Hogy cl-ne indiillyon e' zajos vizekre,
Kérje Ákhillesét : hogy a'viz'partjára
Egyik Orofzlánnvác álUtcsa ftrázsára,
'5 kössön egy kotelec izmos derekára ,
Hogy elnc fialadjon A-is úióljkra.
Azutánn o.!é:)b ment, hányatott vettstett.
Nem tudom Szaaiárdig vagy Fokig mei.etett?
'S el-végczhetce-e azt az izenetet,
A' mellyel kéntelen Tihanba kiildetett ?
E^y érdemei Úri G(j:(^da- Embernek
furtsa (Tondo/atai, mdlyeknek k-írá^,ibau a'
yiers-iró ha hiiiáhos verseket talu/t írui
azzal memi-ki, hogy tsak hírtelen (ex
tempore) vágynak írva.

A

z Urak jó Gazdák — én ízegény-is vagyok ,
Gondolataim-is ollyan fzój nyi5 nagyok,
Hogy néha izzadok, néha majd meg-fagyok,
'S még Fi jaimnak-is elég gondot hagyok.
Tanáts-kérÓképpen kérdem az Urakat,
Hogy helybe hadgyák-cmint bóksek azokat ?
A* mellyek láttatnak nékem tenni sokat ,
'S b'Ólts gondolatoknak mutatják magokat.
Udvarom kicsiny van,rzúk benne a' hely-is,
Tzifra gondolatom' mentem a' hellyel-is,
A'
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A' kontignátzió fzép-is, és nevcl-is,
Segítcttem-is már magamonn ezzel-is,
K'ó'-jtll Házom alá pintzét építettem,
Boltos irtállomat melléje ejtettem,
Mellynek a' tetején kertet kéfzítettem,
'S •Pafztorúl Faunusnak egy torok- fejt
tettem.
Való ritka látni két fzcmú lovamat,
De ez iftállóval segíttem ivázamat,
Mert el-nen fzoritom vele udvaromat,
'S inicább lovam' lássam vakaak, mint magamat.
Egy darab kcrceiiibúl haláfzó-tót tettem,
Mellyben a' halakat kötélre köttettem j
A'mdly hal-tarcásnak azt a' hafznát vettem,
Hogy tegnap délben-is más halábúl ettem.
Á' Sziírijm egy partban úgy vagyon tsinálva,
Hogy bele láthatok a' Házambúi állva,
De már moft az ylbrifz úgy léfzen íonnálva,
Hogy az ablakombúi rá megyek sétálva.
Moílani rzúrúmet búlt-hajtásia vefzem,
Pajtának és marha-illáliónak tefzem,
De lássák az Urak, majd azt tselekefzem
Könnyebben mint ökiom hogy magamsem
efzem.
FeHyijl a' bolt-hajtást fzépen meg-rakatom
Nyomtató fzúrúnek ki - plaiiüroztatom,
Némelly ellenségem' ottan el-nyomtatom
De a' bók-hajtást-is egy-helyt meg-íuratom,
A'

A' pajtába hordják mind az eleséget,
De találok oUyan okos mesterséget,.
*S gondoltam machinát z' fel-hordás végett.
Hogy a' fel-vitellel fem teízek költséget.
Rá-rakják a' kévét mint sjt 3'mázsára,
Melly fel-emelkedik a' pajta' boltjára,
Mellyet ha el-raknak fzurií-ágy' formái-a.
Nyomtatást- is vállal 3' machin' magára.
Es tsak oUyan legyen, a' ki meg-forgatja.
Az én mesterségem maga el-nyomtatja, —
— Az Úr ezt tsudaly ja, — de nem csudálhatja.
Mert Dédálus volt ám az én efzem' Attya.
Ama' lyuk a'magot botsácja alája,
A' hol kéfz rosta lefz a' melly meg-rostáiyja.
Még alább egy malmot kéfzítek hozzája,'
Melly a' hullott magot meg^norsódogályja.
Mert ha még egy-két-fzáz efzteadot éllietek,
A' pajtkmonn által egy vizet vitetek ,
Az hajtja a' malmot.
úgy-e órb'lhetek,
Sajcót-is tsinálok 's ott ifzom veletek.
( Az alá meg-újra pék-házat rakatok ,
És egy várost veres kbb'ól csináltatok,
Másuvá el-adni femmit, fem hordatok,
Gabonát és 'semlyét ict diilráhálhatok.") (a}
'' E' roppant pajtának másik oldalában
jáfzal lefz' csinálva, de nem bolondjában.
Ha(a) Ez tsak a' Poétának maga költeménnyé.
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H^nem az ökörnek cinkésit megy fzájában,
'S le-húli miu.ka nélkül a' fzéna jáfzJaban.
A' malomra (blyó-viznek-is magának
Kettős kanáliCsa kfzen íblyásúnak ,
Egyik, orra elótt menvén a' marhának,
Nem ád az itatás gondot a' fzolgXnak.
A' pajtában a' viz meg-nem-fagy fel
teízem ,
Kivál pedig tserép - kanálisra vefzem,
VagylefzoUy árnyékos Jó meleg erefzem.
Mellyel, hogy be-nem-fagy, azt meg - tselekerzem.
Az abrak lovamnak tsorog a' Jáfzlára,
'S leíz válú tsinálva koporsó formára ,
Mellybúl ha júl lakik fordul forrására,
'S ifzik a' friss vízbl'il fzetskás abrakjára.
Mert, nagy Urasággal estem fzerelembe,
'S ezután nem vefzek pénzt-is a' kezembe.
De úgy ám, hogy legyen valaki ellenbe,
A' ki fcgkhessen mintlen fzükségembe.
Magam fok vánkossal meg-rakom melyJemct,
Kendővel be-kötb'm fzámat és fzememet.
Nyakamba kerítem róka-fark bóröincc,
'S gyönyörködve nézem nagy épületemet.
Kotsist, és ló-haitíistscnkitúl nem várok.
Mert, vagy vak paripánn vagy lektikánn
Járok,
ÉJtfzaka lovamként fel-ízemet be-zárok ,
'S csak occ ébredek - fel, az hol leí'zen árok.

Jó lefz e' jú Urak! jól m^-ítélyjétek,
Vajha ti - is illyen boldogok lennétek,
És öCíve fok' rakás pénzt ne gyújtenétek,
A' melly tsak míg ékek addig kfz tiétek.
Lm a' femi'ht Gazda Ur ezt felelte:
Verset könnyen író., egy helyieu nemulo
Kezével 's nyelvével roíz' hírt-ntvet fzilíló
Míg fzived nem látja tsak addig bctsiiló
Azért az illyeket, jobb légy ^l-kerulo,
A Poéta pedig ekképpen kezdi ma^át mernem :
Ártatlan Poefis ! mivel érdemletted ?
Hogy a' Vers - író - is fzeinedjen éretted;
Isteni nevedet hát hol, 's kitol vetted ?
Ha minden fzentseged már ma el-vefztetted.
Egyezhet. e veled az aUhatatlanság ?
Kinél lakott hajdan amaz ártatlanság. „«,
Nem. — hanem nem tudja a' boldogtalanság
Ma: mi a' fzeretet, 's baratságtalanság.
Az Igazság, a'kit hívták Afztreának
Pindus' oldalában válafzta magának
Szállást j mert a* Múzsák' baráti valánafc,
'S akkor a' Poétát hívták Prófétának
Tán most-is Próféták, 's azért keli
kerülni,
Az igaz ízó fzokott gyűlölséget fzúlni.
Más ám a' tsúfolSk között fzéket úlni,
Más másonn vevetni, ijíás meg-fiem betsuím
Hát; _ a' Kép-írónak ha ki parantsolyja,
Hogy fessen egy embert, ki feggic fzagollya;
A?

Az illyetén embert már mellyik tsúfolyja ?
Az- e a' ki ícsti, vagy a' ki íinfzolyja?
Tevmclzete ellen van a' Vers-uásuik
líetstelenségérc törekedni másnak.—
'S tudd - meg, Lár a' verset tartsd igaz
mondásnak ,
Hogy £* Po'étiwuk kell lenni tréfásnak.
Konnyeb' volt Názónak a' fíám-ki-vetése.
Kinek hamis fzínnel lett ki - úzetése,
Mint nekem - - . mord f/'emre-vetése,
Kinek femmi-sem ok az ellen-vetése.
Nem fáj, hogy versemet verseddel tromfoltad ,
Hanem, hogy tromfodat haraggal gondoltad:
'S ha a' mint el-mondtad, ki-is i.,gy koholtad ,
Ez verssel inagadat ugyan el-vádokad.
Borzadt a' ba)ufzod , ajakud refzketetc ,
Torkod fíaporázott hergó lehelletett,
'5 mivel rnérges fzíved versben nem értetett
A' magyarázatban n int-egy fenyegetett.
'S azzal, hogy bofzúdat értetlenné tette
Versed, a' Pocfist maga ki-mentette,
Hogy az eredetét fstenektól vette
'S fzent, mert a' haragot ki nem fejezhette,
Só tehát az, a' mit Te í/orsvnk gondolái,
'S a' Te versed kedves sót azért nem talál,
Mivel a' só miatt fel - hcrsolva valál,
Mikor kedves tréfát haraggal tromfólál.
Petiigámbár írtam ezt tréfa' képében,.^
Még - is valúságot találfz cz mciében,
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'S ábrázol a'bofzfzús - - - fzíve'ben
Telhetetlenséget a' Város' nevében. ,
Magad meg-vallottad, hogy nagy tagbö*
londja
Vagy, 's az az elmédnek rriíndenkori gondja ,
Kogy a' jóízágodnak iniad java , mind
rongyja
Tagba legyen; eztct magad' fzája mondja.
Ha hác fertnységed, ollyan erót venne.
Hogy a' mit gondoltál az mind véghez menne,
Nagy tag kívánságod addig nem pihenne,
Mig a' pajtád alatt Város-is nem Jenné.
Mi tehát az oka fyl - gyúltt haragodnak ?
^S miból vettél ollyan képzelést magadnak ?
Hogy a' vers - írásban kik el-nem fáradnak.
Méltó betsúletet Tenéked nem adnak. —
Mikor a' petíenye lángonn íbrgaitatik.
És elég izzó tí'iz mellé nem rakatik,
Kulsó fzíne ugyan meg-pirittathatik.
De belól siiletien ''s véresen hagyatik'.
Láng az újjá fzúlés, eróssebb annál-is,
Párás a' bóltsesség, Docirina morális^
Szent vagy j de ha hatízor anég fzentebb
volnál * is ,
Találfz benned hibát és bá? találnál - is.
Bofzfzús indulatok találkoznak benned,
Filozófussá kell hát eíófzör lenned ,
'S ha,hogy ne bofzohkodj; arra lehet menned,
Úgykella'meg-tirzcúltfzívet lángra tenned.
De, hifzren, erót vett benned a' kegyelem.
Fel-válta mérgedet már az engedelem.
Ken-
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Benned - is változást hoz a* késedelem ,
Meg. egyezel tehát e* rcfzben-is velem.
Engemet mondottál Te állhatatlannak.
Lám, néked-is oliyan indúlatid vannak,
Bofzfzús gondolatid ki alig rohannak,
Mikor ama^ lángtól hamar el-olvadnak.
S:(ent-Cáli
^^ ap-nyúgoti

Vendégségj

'

réfzcnn Wefzprém' tájékának
Nagy hegyek egymásba a' mint ragadának
Ligetje 's beike köztt Szent-Gál halárának
Vadáfzú erdeje vagyon Diánnának ,
Magassabb ez erdós hegyeknek teteje ,
Mint a' nagy Olimpus' ketté-repedtt íé/e,
'S ez vadáíV- Hiánna' válafztott erdeje,
Minden Isteneknek fztíp múlató, helye.
Tzéres-is találhat itt' gyönyöruségec,
Engedvén Diánna ennek-iS térséget,
Bákfius - is meg - tartja azt az emberséget,
Hogy minden efztendónn tart egy vendégséget.
Meliyre minden Istent 's Isten-Afzízonykákát,
Mind égi, tengeri, 's erdei Nimfákat
( Diánna tsinálván Pákhusnak bór-zsákot ^
bivitál tartani Eakhanáliákat.
Mostan-is líákhusnak efzébe juttatt a ,
Hogy kies erdejét nem rég' v adáfztatta,
H
Fi.

Fésűst koruséaval bTzve-hívatatta,
LíUirus - koí'zorúját maga meg-fonatta.
Tegnap estve carcá egyik vacsorajúCj
Hol, módos 's tettzetes erdei pomp'ijác
Mutatta, le-tévén vadáfz-tarir/nyájác
Addig, míg fzuntette Fébus a' nótáját.
Az ebédlő - házban ez rendelése tette,
Afztalát két-Fefé a' mint meg«vetetce,
Egyikhez az égi Társait ültette
'S róldi Isteneit bal - feíol mellette
Fellyiíl az Afztalnál de nap-nyúgotc íelúl
Öreg Vitzé-Spánynénk Júnó ukc Icg-elól,
E' mellett két - fel úl, mind kívül mind beluí
Töb' kedves vendége ki-íz;i!)ott renddel úl.
Pallás 4ilct job'-felól a' Júnó* Test-vérje
Tsak közelj Iiogy egyik kezével el-érje.
Ez utknn a' Tzéi'es' kaláfza' fehérje,
A' kinek Weízprérni Fo-Biró a:' Férje.
Az Anyjok TzibiJé ultt of/chn Sorjával,
Haladja a' többit magas homlokával ,
Férje Báron-Kaj Satumus formával
Hát megetc suttogott sok fzép leányával.
Mellé Fodor Juli kis Nimfa lücetert.
Ki mivel virágos kertben neveltetett,
Nyakába virággal tc>ltt kosarat vetett,
Melly virág magával együt-t fzűlettetett.
Nagy Náni fzép Nimfa Ú\ közel mellette
A' ki kofz0}-úiác tsipejére tette,
'S mivel a' piios nap fejét sütögette,
A' Me^uriusnak kalapját fel-tette,
', , •

E'

£' mellett a' Tzéres' kissebb Leánykája
Mint sárgulni kezdecc kalífz a' tormája,
'S hogy éppen térdemig érc a' fzoknyája,
lUám mosoiyodék Anyja Arzfzonykája.
Más'felól, az Anyja júnúnak melléje
A' fzép Vénus ulc a''Mars' Menyetskéje^
Kivel egy F'o-I'író éli, tsak hadd élyje
Élcéc. — Vulkánusnak nincsen fzerencséjc.
Az cireg Jupiter (^ mivel iiogy fzérette; )
Ülésit Vénusnak melléje ejtette,
Vitzé-Spányunk magát { Jtuió meg-engedte )
Vb'ros vagy-is piros rúzsa mellé verte.
Mars i'ile e' mellé két ábi ázat jávai:)
Mutat a' Fó-Birú tábori formával
E'mellé Neptunus nagy test - állásával,
Férkezett a' Sós - Úi prémes kalapjával,
Kinek egy Szibilla vonúla melléfe
A' Minós Egzáktor' öreg menyetskéje
Nyoinba egy Diánna' már vén test-órz oje
Gombás Gomba-fzcdó erdó-ker'úióje.
Lieus, liakhusnak egyik katonája,
E' Nemes Helységnek az öreg-Iíirája,
Most a' vendég - tartó Diáuna* gazdája
Úri vendégeit jó borral kínálja.
He!y az aCztal-végenn nekem-is adatott.
Mert ez Orléus-is eló-fzollittatott,
Hogy miiidennel fzem-közt lilyjek me^-hagyatott,
'S én velem Jupiter nótáítat fúvatott.
Egy halvány Arzfzonyság Fülis innen kimíiltt,
H 2
Mert
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Mert el - jött kedvese 's az ölébe borult,
El-mentc az Urával enni a' nyomorult,
De más nap ebédre bezzeg viízf/a rzorúít.
Ttt lett vúina heive a' Herkulesnek-ís,
Azaz egy Assessor ü r ' Dánielnck-Is,
'S pánnak, ama' farkas módra l>6gí^nek-iy,
Egy öreg Szent-Gali Kováts nevunek-is»
A* másik afztalnak e' volt a' formája;
Fellyiíl Tatainé a' Nimfák' Dajkája,
Kihez mint Anyjokhoz vonultak hozzája,
A' Szüzek kikkel triltt ez AíztaJnak tállya.
Egy fclol Fó-i'író' nagyobb Leánykája ,
Tzéresnek már félig mcg-értt gabonája ,
Az én Euriditzém ül közel hozzája,
Kj velem a' nótát néha mondogályja.
Mogyorósi Trézsi Ltltc közel e' melletr.
Ki Szúz De janira módjára zöldellett,
De fzomfzédja Faunvis Tsoknyai nem kelleic
Ennek mert nagy orra két-rétúnn lehellett.
Nimfák* Apja tartja leg-hátúl a' fzéket.
Tatai, és visel a' lábán egy kéket,
Mert midón a' minap kapkodna ló-féket,
A' ló a' lábába ütött egy vas -éket.
Ennél az aíztalnál kéz-fogót tártának,
A' kiket el-mondék vendégek vslánafc,
Másik keze felól a' Nimfák' Anyjának,
Helyet az új Házas Ifjaknak adának.
Elól a' meny-Afzfzony jursits Nánitzája
És ezen hátulsó afztal' Helénája,

Mc

M«nelms Félje mellett a' fzoknykja —
Kár, hogy a' Nősténynek nem kan a'
núckíja ;
Mert Orofz Tiézsia Nani'VÓ-legénnye,
De e'Mcny-Aízfzonynak a'VÓ-legény Kén
nyé; —
— Isten adta egy pár erőtlen edcnnye !
A' Leány Leányt vett Feleségül.—ennye 1
Magyarosi Juli nyorzolyó - leUnya
ízen Házasságot egy tseppet lem bánnya
Fz ama' Neptunus' egy k:nik!iáia
Piros rózsát mutat mikot nyílik fzája.
Vivant! ezen új párt biz'én-is ízeretem,
'S ha nints kinek másnak, magam' ígér
hetem ,
l'gy ingre gatyára hogy !e-verkeztetem,
'S magamat egy ágyba fzépcn le-fektecem.
így vagyon egymásnak által ellenében
E' két Úri afztal ültetve rendében,
K;k közt mint Fúrmen.'ler éppen közepében
Meg-últt Merkurius Lengyel - süvegében.
A' sótalan ro's ez most nintsen kalapja,
De lúgg t-sifzmájának két-íeli'il két tsapja,
Ki emitt Júnútó! a' fz ót 's hírt fel-kapja,
És a' mit parantsol Jupiter az Apja
Álcal-vifzi ama' Szüzek'afztalára ,
'S a' mit ott hall adja emennek tudtára,
Vagyon mindeneknek kéfz fzolgálatjára
'S lialgat a' vendégek parant^olatjára.
Di'mna ki ételt, 's Bákhus ki bort adott.
Ez Uri Afztalrúl még most kinn-maradott,
H ÍJ
Fgyik
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Egyik a' bort lesi, a' másik a* vadot,
Máskép' a' vendégség jól meg-ízaporoclotu
Elyjen az Uraknak fzcp kompániája,
Lehessen fzerentsém másízor-is hozzája.
Vivíincí — De el-fáradt az Orféus' ízája,
Kezdje már a' Fébus húros mu'sikája.
Ez Bálr meJly Szent-Gáli Nemesek' jósága
Kbfzbni az Urak' tifztes társasága,
Élyjen. Szivemnek-is ez a' kívánsága
Szent'Gáli Nemesek'Égcfz fokasága,
íratott 1784-dikbéjin,

AJKAI VESZEDELEM.
Fagy annak le - írása: miképpen akartak
egy páv íúld'méxot a' perét-földónn
agyon ^ verni.
E g y B e r é n d i , R e n d e k i , és Ajkai ?mbei-j együtt-. berzéígetnek,
Beréndi,
SCaA^oiVíá-Q Koma í hogy tegnap Ajkában
Nagy tiiz vók a' Falunk' h«ár' fzomfzédjában,
Rendtkii
JSn ugyan valamit tudok a* lármában,
De nem tudom, mi vók mi nem ? valójában,
< Ti-.

Bcxéndi.
Nem fokkal dcl-elótt hoízfzaísan hallanak
Sá-almas hangjai gyáfzas harangjának,
Mellyek, hogy Reréndcnn fülembe jutának,
Sok gondolatokra fok okot adunak,
Mert oHy ido tályban hallottam a' hangot,
Mikor imíids!igra sem vonnak harangot,
Sem hóknak nem adnak vcg - cifztesség' 's
rangot,
Túznck gondoltam h á t , de nem láttani
lángot.
Rcmkki,

Kinek tifztessúget harangg-^l adának,
Birctidi.
De tűznek kellett ott Komámuram! lenni
Mert a' tűznek fzoktakoViyan islet tenni,
'S láttam, mint-cgy hegyről efzre tudtam
venni,
Sok embeit sietve haza felé menni.
Rcndíki.
Meg-khet, ehol jön egy ember Ajkárúi,
Ajkainak nézem vad áhrázatj'ivúl,
Kérdezzünk valamit tőle a' lármárúl,
Hadd tudjunk bizonyost eról a' tsudárúi.—
— Honnan jön Kend Szomfzéd ?
Ajkcíi, Ajkái-úl.
Rendcki. Melly felé^?
H 4

A.-

Rendek felé megyek sót Rendekbe bel^.—
— El-meoct az íngy' sellér ?
Rtnáeki. még reggel.
Ajkai,
reggel-e?
Köfzönyje, hogy magát ebül nem viselé.
Mert, ha a' Pörösre, jött vóJna lántzával,
Mind lánczár, mind magát a'fejfze-fokáva!,
Majd meg-egyengettükvóliia j — niár mód
jával
El-voltunk a' lesbe rendelve sor/ávál,
Rendeki.
Tán hát azé rt verték a' harangot fére ?
Ajkai.
Azért ám j hogy ki-ki annak a' nefzére
Kéfzen legyen 's kapjon villára fejfzére,—
— Ki-is omlott volna azjngy'sellér' vére.
De volt még-is efze, mert; még a' Peresbe
Tsak bele sem lépett, — el-niért egyenest be.
Már mi imitt-amott renddel a'fúz«be.
Várván, fegyveressen kéfzen vókunk lesbe.
Rendeki.
\
N o . — hifzen el-ment már nem kell t'óle
félni.
Ne restelyje hát kend fzomízed el-befzélni :
Mit lehet e' zajos lármárűl itélni ? —
— Mi nem tudtuk a' nagy kongást mire
vélni. ,
Ajki.

Ajkai.
Úgy vólt bi?.' a' fzomrzid! hiTz'én el-mondhatom,
Én voltam a' Spí07}^ Icg-jobban tudhatom, —
— Még ma-is ugyan tsak az vólc akaratom;
Hogy el-ment-e vagy nem? én majd ki-kutarom.
Azingy'sellérmaga mondotta magának,
Ennek a' mi Falunk egy FÓ'.des - Uránnk :
Hogy h Rendekre megy. —de talán Ajkának
Nem tudta Rendeket lenni fzomfzédjának.
Ezt az a' FÓldes - Úr hallván Tót - Vk'sonyba
Félt, hogy majd a' Perest el-mérik , — azomba
Ajkára ekfzprefzfzust küldött al.!ttomba.
Reiidehi.
( Tan nem tudta hogy fok A jkánn a' goiomba?)
Aikiú.
Bódén ment kerefztvil a' követ Ajkára,
Ott az Ingy'sellci re rá - talált magára,
Ki maga mondotta; hogy senki fzavára
Nem megy mérni senki' peres jófzágára.
A jkánn meg-berzéili a' Követ ezeket,
Hogy Uraim! holnap mérik ám Rendeket,
Vigyázásba legyünk én kérem Kenteket,
Hogy bele ne mérjék a' peres földeket.
E' fzóra az Urak mind öTzve-gyLílének ,
A' parafztok közt-is rendelést tevének,
H 5
En-
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Engem' a' kit tártnak Falu' elejének,
Minc leg okossabbat 6^/0;^/^?/? küldenek.
í>l-mentem ; 's a'Zsidó' házánál sert vet
tem ,
Mit akarok mit nem ? nem-is jelentettem,
-A' Rendekiekkel befzédbe eredtem,
'S Ókét befzéd közben okossgn r'á fzedtem.
Tegnap jött hozzájok egy Úr ágy mon
dának,
Ma Város-LÓdrűl.is másokat Rózának, —
— Ma van- a' kezdete a' mér'6-munkán::k ,
'S még a' peresben-is mérni akarnának.
Nem kellet nékem több; én tsak elsie
tek —
— Tudom már a' dolgot. — már jó hírt
vihetek, —
— Az utonn magamban örálök, nevetek y
Hogy illy fbrtéllyossan bímhattam velecek.
No — meg patantsoUyák : minden talponn légyen ^
Mert, a' ki a' peres-fóldre ki-nem mégyen
Az Uraság attúi négy forintot végyen,
Apnak pedig tsak egy pénz híjjase légyen.
Az Ispány Uramnak kafzási voltának.
Annak még. az Urak ollyan jcit adtának ,
Hogy maga 's munkási arra vigyázzanak ,
Hogy ha harang kondul, haza íialadjanak.
Küldöttek azomba fzemléló leseket.
Hogy ha látják jönni az Ingv'selléreket
Tsíik hirtelen Ajkánn jelentsek ezeket,
Majd aduiík mi úgy-mond fejfzés embereket,
-

.
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Az nap semmi sem vúlt tckeip;ésünk bérc.
Mert még az íiigy'selér Kis-lóri feiól mcrc,
Haza mennek azért a' lesek eftvére
De kap ki-ki m'isnap botra fzekertzére.
Kf-megyünk a.' lesbe ismét's rábort járunk:
Féketcük meg-vallyuk aZ' igaz Katarunk',
Tsak nem egéfz délig sokat lessünk, farunk —
— Mert tsak rá vigyáz:unk, hogy ne légyep, kárunk.
A' mint azerdóbíjj egy dombra fcl-hága,
'S meg-úlia Ingy'selér Uram ó Nagysága
Tsiliámlik távolyrúl a' veres nadrága
Bezzeg, meg-nyiJt akkor a'fzemünk-világa.
Egyik a' másiknak v.jjul mutogatta;
Szívünket a' méreg egéfz' el-futotta,
Egymást a' solc les-társ tképpTzóllogatta .Jön ám az Ingy'sellér, — ott van, az —
atta.
Hírtelen a' lesek ofzve fzaladtanak,
Moft mindjárt cl-mérik oUyan hírt hoztanak,
Tsak hamar harangot, — hamar konditaíiak,

Mellyrc a' munkások öízve-tódúltanak.
Botra Paraízt-ember — Nemessek puskára ,
Talpra legény! — baj van-— fejfzére,
kafzára.'
A' kinek egyéb nints, g^iJJtÓ fa-villára.—
— (iyerünk; az IngyGellért var juk vatsorára.
Meg-
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Meg-sem eléglették az egy adott |efét:
No J rajta még-egyCzer, — tsendktstiiik
még felér,
Görbe vak-Janisira bmik a' kötelet,
Ki Éfzakrúl nézi merre van nap kelec.
A' harangoc íére vervén másodfzor-is,
Ujjabb zene bona támatlocc akkor-is.
N o ! tsak rajta rajta ! Icf^fz ma halál, %
túr-is,
Hirzen, voltunk mái- nii ijly tsatánn mkfzízor-ís.
r a p , 's Mcfter a' Purzta-Templöm mdl-^l Idle,
Miként vágatik-Ie az Ingy'sellér'telte,
A' Merter azt, mivel virr'afzfza majd efte?
A' Pap pedig reá a' tekfztuíi; keiCíle.
Mont három FÓldes-Úr az egéí'z Ajkával,
Ott vóit az Ispány-is fzámoskarzájávai,
Megyünk a' pörökre 's meg-állunk sorjával
Kéízek ízembe fzálni a' Török-Hadávaf,
Még az Afzfzonycik-is kardra kerekedtek,
Ki-sütö-lapátot, ki sodró-fát fzedtek,
A' várt tsata-helyre Öfzve-seréglettek
És mind egy vásári zenebonát tettek.
RajJel-i.
Óh nyomorult elme! óh világ' tsudája!
Vad , de -nem fél tsetsuAmazon' fajtája! —
— Ajkai férjfiak' fzegény Armadája?
liogy még Aízfzonyok-is kellettek hozzája.
Ajkaj.

Vártuk-is sokáig , — de mind tsak hij*
i'aba.
Mert el-mért a' poros íóldnek fzomfzédjába.
Szerentsés ember volt bizony valújába.
Hogy nem akadt a' vad Parafztok-markába.
De minek már annak oUyan gyilkos fzertk
Fejfze, kaízajvilb, bot, Parafzt fegyverek
De tsak hamis az a' veres gatyás gyerek,
Ollyanbúl lefznek ám a' túzes emberek.
RfíhMi.
Bizony pedig nnnak nem-is vú!t efzébe
Be-mérní a' kentek pei-patvar íóldjébe.—•
— Jobb lett volna bizony addig 's a' he
lyébe
Dolgozni, mint nézni ott egymás* fzemébe. —
— Tudom én, — én vóham a' záfzlótartúja ,
Mikor ki-jött hozzá a' Falu-bírúja,
Hogy várja a' peres' sok óltalmazája ,
'S meg-akarják ölni, mellytol Iften újjá.
E' hírt az Tngy'sellér hallván tsak nevette;
És mindjárt a' Bírót liozzájok kúldöcte.
( D e talám nem ment-el) és meg ízentette :
Hogy idót i6lteni kár lefzfí b érette.
Hanem, ha az Urak magok el-jönnének,
tís a' duktussokonu vezetik luiűéntk,
Azc
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Azt kedvessen vefzi, 'startja fzerentsének;
De úgy, semmérné-el, ha haza-meniiének.
Elég rút volt bíz az. — sót kár-is és
vétek;
Hogy ollyan harám jás zendiSlést tevétek; —
— Pedig ha látnátok, majd meg-se mer
nétek
iJtni, mert az ugyan nem vefzne belétek.
De ha már egy falú egy pár Ingy'sellérre,
Ment-is, tsak haratigof ne vert volna féie —
— Szégyen tér biz' azért a' kentek íWére,
'S mondhatom : Ajkának fzép hír lefzfz a'
bére.
D e , hogy-ís mertétek 's ki engedelmével í
Gondolom'; hogy sem Pap' sem meíter hí
rével
Kongatni ? — 's arra lett' nép' fel-zen;dűl=.
téveí
így báftni a' Jámbor Iften' emberével.
De azért Hetfónn-is meg-lessük ám okét;,
Vigyázunk, 's iá várjuk majd a' • vefzendókét. —
— Az órdbg-is hozta a' mefzfzc nézőket
Közinkbe, ~- az ilíycn Ingy'sellcrezóker.
Rmátki.
Jobb-is á m ; hogy ha már egyfzer el
kezdtétek ,
Okös híreteket már csak neveilyétek, —
— Bizony ha akarná bár mint őriznétek
El-mérné , mikor ti éfzre seln vennétek.
- '
Mt'

Ménesi Somopyi János
Ürho^^, mi'
' kor mig T. Nem. Vns - FAnnegyáiek
ftdfí. Fiízé-Ispámiyúvú tetetett^
Y ivat! hát tsak ugyan Viczé-Spúnnyá
lev'^ ?
A' kit a'mi fzívLink régen azzá teve,—
— Nagyobbodott újjabb nagy.fanggal nagy
neve
Annak, kit Nemzete Nagynak fzi'lt elev?.
Kicsiny a' mit nyertél véitd' nagy dífzének
Ue nagy, líjúságod' kitsiny idejének ,—•
És fzcp'akármeUyik Oiízág' Ncmessének
Tétetni, az egéíz Neiüesség' Fejének.—
Valóba nehéz vúlt nékem el találn:.
Hogy bátorkodjam-c hát aggiatulálni, ^
Hogy ne kcüjen mig ezt akarom prubaini,
í V a c y kellettlenné, vagy tsapodarrá válni ,
Mtrtíioha Örömmel 's vigann érezdttcm ,
Hogy ékeskedhetik NeveddLl Nemzetem,
De mivel ezt hozzád kitsinvnck vélhetem,
Féló; hogy kellettlcn léizcn tif/celetem.
Ha pedig ezt térzem Levelem' tzéljának ,
Hogy kitsiny ez a' rang Nemzeted' rangjának ,
Féló; hogv tsapodár 's O.ínes Poétának
( A' mihez neíii tudok ) lenni moncianának.
Nagy-is hát, kiísiny-is kevés-is elég-iü,
Kevesenn kezdAdik lám az elégség-is,
,Alatí>ony eloízör a' nagy Dítsósség - is,
Gráditsükonn menve adódik az ég-is.
Mél-
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Méltóságos Atyád fegyverrel nevelte
Nemzetét, 's Nagyságos Rangra-is-émeke,
Öttsét; a' Papi Rend Istennek fzentelte,
'S Fó-Apáturjának Benedek renddte.
Nagy rang, nagy a' név-is, de úgy követ
kezett
Hogy a' nr^gy érdemű Somogyi Nevezet
Fogjon Thémissel - is János Úrba kezet,
Kit Thémis magának fe-is kötelezett.
És így a' M:ir«i' Fija 's Minerva Szúlecte
A' Jufztiniánus' palástját fel - vette,
Attyának kard' vasát meg - dítsöítette,
Mikor /^x-Vármegye Viczé-Spánnyá tttce,
Ély.jen Nemes üa^ánk' dítsóíttésére,
Nevelkedjen rangja fzívünk' örömére
Álljon-fel Afztréa' erósíttésére,
A' mérő - ferpenyot tartó jobb-kezére.
De adjon Júnó-isez Mars' gyermekének,,
OUy indulatokat páratlan fzívének,
Mellytk tzáfolói óh vajha lennének,
Ez Vitzé-Spány Ifjú 's nóteíen Nevének.
Ez Vers-író pedig, ki Vers' sorotskájk
Vivútonn kezdette 's arra nyitja fzáját,
Kéri a* Nagy Ürnak Úri grátziáját,
'S Viváttal teízi - le utóbb - is pennáját.
Assessor Ördög Pál Urhoj^ egy
fás Levél Pál - Fordulására.

trc

^ndúlj édes Músám! fúvj Mars kéízólecet
Tudod, hogy Tégedet meg régen' fzeretet'.

S mára -is vár pedig lóled tífztelctct
rápábaii egy Óraójr^ ágyibúl fz-úlctet*.
Ne resteld út^lac olly közei re tenni , '
Mei t magadnak menni í'zeb' Icí'z' mint izenní»
Külömben-is ízcp lefz' most Pápára menni.
Mert Olt a' táncz miatt nem lehet pihenni.
Oixiög ez, de sokbt'íl ma Angyalt csinála,
Nkit oUvan Angyal-ízó zend'iülés van nála,
Melly a' lankadt testben frisseb' vért formálu,
— j o ! vagyon — úgy-is ma Sml /V//,/váIa,
Kczd-el hát gyönyörű Gyorból az útaHac,
Siess, 's mindjárt'i'ctrenn változtasd lovadat.
Keresd-fel Pápában fenne írtc fzállásodac,
'S Az Öl-dög* markába ajánlyad magadac.
Követet kuldj-elól gyors Kurír' módjára,
A' ki mihelyt el-fog érkezni Pápára,
Könnyen rá akadhat Ördög' Pál* Házára,Tsak a' Mu'sikának vigyázzon hangjára.
Meg-rántja Lermtsits húros fzaraz fáját,,
Fkhóssaji feleli más a' CzeRíinHafát,
3)ob-i"zúra elrombolja bógosse bordáját ,
K e t t é harsogtatja görbe trombitáját.
Menyj oda fok cifztes Vendégi közé be ,
Á l l j - m e g , a' jíandának által ellenébe,
'S kdfzdiitvén ezen víg íéregec rendébe,
Mond e z t : Ördög Pálnak nézvén a' fzemébe^
Eiy jen az'. a' kinek öröm - poharára
Ennyinn öfzve-gyi'lkünk Fál-P'ordúlíísitra
A' Tántz és a' pohár, ds ne ám sokára,'
HadtI forduljon ezen Ördög' kurírjára.
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Ro'sos

Antal

Úrho^.

>áigúl a' ro's-virág —Szombatra-tnegV
érik,
Melly sótalan ro'sot sokaim kik ésmériJí ,
Hogy meg-arathassák Vasárnapra kéi-ik,
De. néki az utat húlnap Szirtzre mérik.
- Nem lefz ízerentséje sem Rohadt Mávt'mak
Sem a' Felsó - Orsi Ignátz' Bandájának,
Kit Pán Diánnúval ketten koholának,
'S tettek Mu'sikusok' 's Vadafzok' Apjának. —
— Mikoron épiiltek Nagy Trója várának
Falai; már félig épúltt bástyájának
Tetején feledte húrjait lantjának
Apolló, fzerzóje a' fzép Muzsikának,
f Melly lanttól a'hangot a'fal úgy be-vette.
Hogy mikor az utánn sétáltak telette,
A' hangot a' bástya akkép ejtegette,
Mint mikor Apolló lantját veregette.
Ha ott nem találom Házánál Ga'zdámat,
Ez hírtelen kéfzultt tsekély mu'sikámat
Ott hagyom, 's most rakott faiad ez nótámat
Repetái]a á' minn kezdtem ez vers -fzámot.
Valahányfzor lábad' nyomja kerítésed
Ez lefz sótalim ro's ú%h ttörzb'ntésqd;
De jobb , ha Szombatig lehetne késésed,
Akkor tifztesebken léfzen tiízteléséd.
Hát már ,tsak hi íjában oda fáradnának ,
Három fzép Fijai Ignktz' Bandájának,
A'

A' kik néked ollyan kóTzöntést adnának,
A' millyent elófzör Vcnus a' Fijának.
Ha lefzfzerentsem jő — h a nem, azt ssm
bánom.
Élyjen Ko'sos Antal, most-is azt kívánom
Kaneni ( a' mi mostan hogy e!-múlik , fzá
noiT>)

Kürem: másízor legyen az a'Dínom-dánom.
£ojy teméf^ettel Pnetává lett Nemeshez Szcfíte Percfitz Vriwihoz.
5Q)zent - Király' S7abndjánn derék ember
Szenté,
Mert ezt Poétának Fébus fel-nem kente,
Még-is neki fzámos titkot meg-Jelente
A'betús páfztor-bot, 'síz<^rÖs;u^hárz mente.
Tán nyáját Pegazus' halmán legeltette ,
'S botját az ott Fakadtt forrásba ejtette,—•
— Akáf-hogy — tudom: vóit valaha mellette,
Mert fzcbben a' sípot Pán sem bill^ette.
Fogadott Fija ez talán Minervának,
Ki Vitéz ruhában, talpra az Attyának
Fejéből ugrott-ki, mint illett magának
Ezen terméfzeti bciltseség Annyánaic.
Ez Szentét-is bóltsnek nem Aitya nem*
zette,
Pe a' mit tud nem • is oskolákból vette,
A' tsupa terméfzcc Vers-irúvá tette,
Igaz hát, hogy Szenté Minerva'fzülötte.
I 2,
Im»
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lm* a' pár7toji bot nézd -el mivé váia.,
A' tyúk a' fkemetenn gyöngy-fzemettalála,
Pedig, mind terniérzei' ajándéka nála,
A' mi e' Szentéből Poétát, tsinála.
' Már moSt VirgiliList Titinis mjeg-ette,
A' Názó' léikének két mértékét v u t e ,
A' fb'i)b Poétákat tsupa tsúrfa .tette .
— 'S hát a' terméfzitrül ez ki - telhetett - e ?
Minden Istenekkel van társalkodása,
Mindeniknek nála vagyon rajzolása, •
Vajba ártalmára a' Bákhas' forrássá
Ne lenne, nem lenne Szentének úgy máísa.
• ÉpitJialamieUim.
KaM meg-van tsák ugyati a^ ítjic fzíved
vára
Szép Ifjú I ( egy fzép párc páratlan ágyára )
Mert ma, Kedvesednek ma Lakadaimára
Fel-gy-últt sok Úri nép kedved* látására. —
— Fl-mene Pap Jánosa' Vénus' kertjébe,
Hol egy téli Piros Rozsa hevenyébe
Ti'/iitT ráró módjára ragyagó fzemébe
'S r'a néze, meg-ál!ván néki ellenébe'.
Meg sem elégedett tsak a' Intásáüaly
Hanem a' leieknek kéfz akaratjával,
A' leg-elsó JúTflst a' rózsa' hafznávai
M(ás négy érzékenység követé módjával,
Meg-/i..7íj/J 's jelenté első kívánását,
Hát mindjárt nagy ^í^z/Wí követi íiaglását,
Hozzá
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Hozzá fzúll; a' rózsa mindjárt fzóllja mássár,
Meily raea-csiklándozá érzékeny hdhhi'it
Végre az ártatlan Tűktust-\% próbálta.
Mert a' mint a' rózsát tenn-ii!l\a tálalta ,
I.e-törte, bár ke/ét sok tüske fzúrkálta, —
— Hátra még egy taktus, mert még el-neni
hálta.
Tövis között terem a' rózsa-virág-is,
Meg-lzíirja kezedet, ha tör-is ha vág-is ,
A' ízépet köröm köztt tartja a' Világ-is,
Keheztnn kérzúl-meg tsak egy Házasság-is,
Tudom: és meg-merem mondani Izemedbe,
Hogy mihelyt ez rózsát meg-láttad mentedbe,
Mindjárt le-(zakaíztni volt vala kedvedbe;
De áll'tt hol egy hol más tüske ellenedbe.
Én ugyan,, ha illyen rózsára találok,
Egy két fzúrást érte tl'rni nem sajnálok;
Ez virágos kertben még tsak most sétálok, ,
Hil'zen ha erőltet, majd én- is próbálok.
Boldog-is a' kertéfz, boldog valójába,
A' ki illy'^n rózsát I'zoríc a' markába,
De még á^ rózsa-is boldog ám magába,
A' ki ü'v kertéfznek megy meleg ágyába.
Merc nem nagy mesterség; holmi rof^fz
kórókat
Tördelni 's azokbúl kötni kofzorúkat,
De illyen rózsákat télben piroslókac
Nagy fzei-entse kapni magához - valókat,
Nem nagy dolog kapni vagy nyulat,
vagy ebet,
De nehéz Dám vadonn nyíllal ejtni sebet.
I 7,
Nehéz
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Nehéz fatzánt fogni (de könnyii verebet )
Vagy más igen kedves madárc fzépnél fzeb'et.
Tett, ez madaráfz-is egy fzép madárkára
Szert, mert tsak nem régenn fel-vontt hajlójára
Önként fzállt egy madár,'súgy néz vadafzára.
Mint még eddig nem vólc 's most akadt párjára. *
Szerentsés madaráfz a' ki fzerentsére
lUyent kap, 's vádáfzni nem megyén mefzfzére,
Kivált, ha a' madár, kit kerít kezére
Önként maga r'á fzájl ártatlan lépjére.
Boldog-is a' madár boldog valójába ,
A' ki fzép Vadáfznak kerúl hálójába,
De a' madaráfz - is buldog ám magába
A' ki fzép madarat zárhat kalitkába.
Reménylem nem fzánja be- zárni magát-is
Vele, 's ugy tsinálni azt a' kalitkát-is,
Mint örökös helyét 's kedves fzállását-is,
Hol tartja mind magát, mind a'madarát-is.
Öfzve-is xekefzti Ókét a' fzeretet,
Mellyel madarának kedves hálót vetet'.
Most látnak mind ketten ollyan kí-keletet,
Mellyet sok madár bántt, de ez tsak nevetet'.
Régen'á' vitéz Mars' fzerelme fel-gyúla
Vénusra, <ie a' hártz Vénusonn sem múla ,
A' fzép az ercjssel egy ágyba ízorúla,De míg jádzanának a' nap meg-újjúla.
Kiket, hogy Vulkániis az ágyban talála,
Tzérna-fzálnyi vékony vas-lántzoi; tsinála,
- Öfzve.
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Örzve-kofé okec, 's nevetve sétála
Elóctök, i' midón Vénus Marssal hála.
Mondja-meg Vici-legény Uram hamarjába
lUy láthatatlan lántz, van-e a' bókjába?
Ah I ha el-lophatnám. — nem lopnám hi|jába.
Lennék én Vulkánus a' háló-rzobába.
Ez búit a'fzerelines fzivnck kamarája,
A'fzivnek fzerelme az a' lántzotskája,
Vulkánus, az égo fzerek-m íTiklyája
Vo-liígeny Uram Mars' Vénus a'mátkája. —
— Akar-hogy van ; — a' Te fzívcd ezt
ízerette,
Nem-is kívánfz egyéb társot ó helyette ,
Oh bizony Isten a/ a' ki ezt fzerzette ,
'S a'ki kőztök ezt a' fzoros kötést tette.

FARSANG - BÜTSOZTATÓ.
Ex Campanid Anno 1784. 24. Febr. —
Stanhlaus Ivó de Bor - ko , Ma
giiifici Libcri r.uris Finosi Eachi ^
de mofjte Toka), perpetui iu SzezSzjírdy Arcis et Domh/iorum Badatsouy et Somlyó Haereditarit Dom'ini
Legitimus , Feji'ú Ifzidori , in dieiit 7.
J-mi. 1784. iJ!cidc7ite, in Convemu
Le - okadiac cojiflitutus Pkmpotcntiaritis y amicis fítis ^ Mari/nu ct foetni-
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uh , Vetülií aeqm ac '^uniorihis Jia^
Smus Wefxprhiiii in Hunir^aria .Far-,
sangizíintibus , jam verő afcolios Bmhi
•utres per adventantan tredícivmm y^pojio/um evacnari , hisqüe Baclianali-^
bus finem iinpofn imfitmtihus falutem
et aniicitiam,
•

,•(

•

*

B^nt recordari pq[Junt prctftitulatcfe Donútiationes VefirM quftliter \
Ji^zeii éfzcendóben el-múitt már héc hete^
Hogy Innepeimnek vagyon nagy keleté,
A' mellyekben, a' mk ízívetek ízerete,
.Xántzban 's muzsikában elég réfzc vehete,
Diánna - is nem rég' jól meg-vendégele ^
Otc volt kórusostul Apolló-is vele,—
— Sokfzor a' torkotok fzáraz kortyot nyele,
Muzsika volt bora'st'antzj..z eledele.
Édes Arany idom! be hamar el-múlaj
Fényes napom ködös fellegbe borúla.
Kedvem, melly fzívemre íookrosan todúla.
Ma a' fzökö'-nappal márfére-vonúla.
Eddig sok Vó-legény az ágyas - házába ,'
Szép Meny-aízízonyáhak borúía nyakába
Más üres kosarat nyervén, bánatjába
Ölömét kereste más lakadalmába.
i
Sok, íundamentomát mind boldogságának,
Mind jövendő-béli siralmas sorsának ,
Mostan vetette-meg — ha kinek hagyanak ,,

Hólrtig - való táisüt feerzeni magának.
'
:
Sok\

iísok, hogy el-nyeihesse fzép Atalantájht,
El - Tzórca érette lök arany -, ahnáját,
'S majd az utánn nyitja siralomra feáját,
i-átván , ororzlánnyá változott mátkáját.
El-néztem nevetve sok íx)rrncni-i(zákat,
Miképpen majmoltak rél"/eg~s íormákic.
Sok h'')ijagos t.;lpac, iájús iáii-ikrákat ,
Láttam, 's a' tántz miatt tántorgó bokákat.
A' hegedű-hangját alig érzettétek,
Már tántzos - indulat ütkdze belétek.
És ha vertdég - hívó érkéz,; felét'ck
A' lábnak a* tántzra nem mozdulni vétek.
Ha pedig a' tántzba nem invicálának,
Van mód ; _^ öltöztetek talpig Maska
rának ,
Pedig, ha kik vagytok? mások nem tud.
náiiak,
Mag.itok képe-is jó volna lárvának.
Emíz igazgatja haj-tóve! dupéját,
Másik dupláí\, triplán tornyozza taréját,
Tsinál a'íejébúl Sas-kesejl'ít, héját
•
Az Ördög \\a tudná íelleni portré/át".
NéincUyik a' haját máséval nevel-,
Másiknak a' híija tollal vagyon teli,
Sük a' portfcriptáját kövérre neveli.
De a' kéc tsipcjét tsak nappal viseli.
Sokfzor mámorossan kelletlen-is ettünk,
Sokfzor álmos éízfzcl kéncelen nevettünk,
A'pénznek leg-nagyobb boCzrzúságot tettünk
Mert minden muzsika-hangot pénzen vet
tünk.
l S
De
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De júl van. — moft vala ezeknek miad
helye
Mind módja, órája, napja és ideje,
Mólt keverecihetecc-íe| az agy-veieje
A' kinek külömben helyén van a' feje.
Az egy Péntek Szombat a' nyúgodaímotok,
Egyébkor nints koz-nap,' nincs vasárnapótok.
Tsak hogy azt idóvel, hogy moll vígadtatok
Meg-ne sirassátok valaha magatok.
Én-is mivel Bákhus fzemcllyét viseltem,
A' Záfzlúja alá' sokat fel-ízenteltem ,
'S mig a' mulatsággal torkig he-nem-tekem,
Sokfzor kedvetekért sok meleg port nyeltem.
Moll pedig , már Hákhus bútsűzik tőletek,
A' kinek még eddig innepet ültetek ,
El-megyen és tovább nein marad veletek
Ha iigyuH már vele meg-elégcdtetek.
Azt mondja, hogy eddig hússal tartottátok
Ezután v a j , tsik , rák , hal Jefzfz vatsorátok,
Mellyet ha fzerettek már ám ti lássátok,
De ó neki nem kell — hát Illen hozzátok.
Profzit a' cántz, profth a' nyúghatatlanság,
Trof-Jt a' krapula, és az álmatlanság,
Mtllyre nyóg, 's ekképpen fzóll az ártat
lanság :
Óh híjjába-való sok haízontalanság.

Vége

Vvge van ezeknek. — Jaj édes Fijaim!
Hánylzor Izerelmessen öleltek karjaim,
E!-hag)lak citekec édes líarácaim !
El-multak Inncpim el.múltak napjaim.
let hagylak étlesim! itt hagylak titeket,
Nem érzem már tovább fzép fzerelmcteket.
Nem járhatom tovább örzve-gyúlédeket
Hol gyakranii orwijriel níztem kedveteket.
Bojt lef/.fa. — lltennek-is idót fzenteU
lyetek,
Vagy-is a' Papoknak vakonn engedjetek ,
Mig a' zÓJd.fársángbanfel-nyítom fzemetek,
^s újra hörpcntek 's táiuzolok veletek,
Nec fecus faüuri. Dátum ^c,
Praetimlatciruin D. Fefir,
amantlfliinus

FÜREDI VADÁSZAT.
MAlyhen a Diánnn (rrany-lábú
f^íirvassót, vagy a' inhit nékik tettük Dthii'
vadját^ húrom r.uhífz, kcrgettc\ i/e
iiiimlc72Ík el-fí'íl'ifította.
jf\edve kerekedett nem rég' Diánnímak;
U étjs' a' Ualaton Uten . ATzlzon' viiiak
'S
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'S annak partján tsevg'o satanyú-kü&lának
Egy kis idót venni látogatásának.
De nem hagyta piifztánn otthon Házatkllyát,
Ott hagyta a' hatvan K.Í3érÓ - Nimtajác.,
El-ho?xa magával tsak egy Komorndját
Amaz arany-lábíi kedves fzarvaskájvU.
A' Gratziák jártak e^zel' a'' Szarvassal
Kár volna a' Hettzt^e botsátni Farkassal,
De nem lehet eztet sérteni nyil-vassal,
Hanem ha KÍ hoazá dörgölőzne hassal.
Vénus e' Szarvasnak fzája' kedvessége,
Egy (Minervát mutat tefte' deréksége,
Nints-is a' Vadáfznak itten nyeresége.
Hanem Ha Kupidó léfzen segítsége.
tl-vál a'GrúJthétúl.e' fzarvas egy efte ,
Meg-sejtj két vadáfz, 'smár a'berket hjAc
JÉrte ; 's a' fzerentsét közelrúl kerefte:
Harmadik, e' kett'<^ mit tsinál tsak lefte.
Mind a' ketten nyilat Kupidótúl kértek.
De hozzá ( sűrti vúit d'berek) nem fértek
Bár magoknak kedves fzerentsét ígértek,
Xeíl keresnek azért 'segy gunyhoba tértek.
Bezzeg a' harmadik, mivelhogy sajnálta.
Hogy ama' két vadáfz eddig útját álta
Siíri'i vagy nem súrú, nem igen visgálta
Útját hamarjábÁn jól ki-is tsinálta.
Hajolt a' fzarvasnak gyenge fzclídsége ,
Hogy akadt kedvének Nagyságos vendége ,
A' vadáfz' kedve-is annál jobban ége.
Hogy van kéfkségének egy kis jelensége.
Meg-

Meg-íovi, gondollya , ha fzeric teheti
Mór-i^ jól el kérzúltJ nyilát emelgeti,
De mivel olly nyílván móiiját nem ejtheti
A' Balaton' partra jonb-ké?zel vezeti.
Már irt a' vaiiáfznak egéCz kedve tellec
A'izéiben kit Vénus.fzívcre lövellett, —
.— A' Sr.'7///-toppr.ntást fzaporázni kellec
Az aprót Icpdeso arany-lábok meilett,
Aniaz kirt vadáfznak -esvén értésére,
Ho^',v a' vadat emez keríté kezére,
Mindeniknek Sííroí epével/órr v é r e ,
'S iodúinak sietve a' T ó ' mellyékére.
Hogy majd ott Icft vetnek 's titkos ver
met ásnak
Ez két vadáfz.kézri'il ízarvas el-ugrásnak,
Mondogatrya egyik a' másik pajtásnak.
Hogy az első lóvést ne engcdjiik míisnak.
Amaz, mig jobh múdoc 's helyt keres
magjnak
Nyil-vasác hasába verni ízanasának,
Emezek távolyi'úl nyomában valának
líéfzesi akarvánn lenni a' prédánakDe mivel, a' kic már tsak nennnieg-kotözötc
Nem lehet meg-loni sok vadáfzok kiízott
A m a z , míg titkosabb helyekre kólcö'zocc
Ismét ízem.közt egv pár barátba ütközőre
Elól t ú z , hátú! viz van kettős oltromba
Elül b a r á t , hátúi egy pár vadúfz nyomba.
Nints alkalmatos hely e' puf/.ta Pagomba
A' Szarvas-is viízíka-meg-foidúl azumba

Meg

M^
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Meg-tudta-e Tallyon a' fzanas sejteni ?
Hogy mikor iá fogát két vadáfz-is feni,
Haiinaciik akarja még-is el-ejteni,
'S tettzett-e e' fortélly ? — nehéz meg.
fejteni.
Hanem -, mivel emez már soká kergette,
'Sfok belsó tízeket fzenvedett érette.
Szarvassá' fzerélmét el-nem felejthette
Hanem a' forráshoz vifzfza-ís vezette.
— Ez a' nagy Uraknak fzokott vadafzat ja,
Hogy ha a' nagy vadat egyfzer meg-kap.
hatja
'S meg-lövi, a'többit toyább nem zaklatja,
Hanem az ádomást vígann meg-adatja.
Ez vadáfznak ugyan nem esett kedvérc
Vadáfzatja , mivel fáradtsága - bére
El maradt, de még-is buzgó* Úri vére
7usr vonat el-fza!adt vadja' Örömére.
A' hegyekenn lakó itolus' bandáját
Eló-fzóllíttatja , — kedves fzarvaskáját
Tifztelij^és mint egy kérleli Dómáyit^
Hogy máfzfzor Öiömeft fzenvedje Dárdáját.
Egy meg-orük vak Leány
,
-Vr-Jinak,

képében egy

i\ még a'fzívcm.ben az Úrnak fzerelme,
Haboz moft-is bennem az Úrért az elme,
Vajha vígafztalná sorsomat kegyelme !
'S fzivemet fzeielmes fzíved' engedelme.
Ah !

A h ? ha enyhülhetne fzemem' látásával,
De úp,y bánt én velem Vénus e' kant/áva),
A' mint fzokott a' jú nién-lú paripával,
Mert jaj! irár nem bírok fzemem.világával,
D e , vajha simítni lehetne kezemmel
Ortzádat, hu imn ár nem nézhetemfzemmel.
Mert vetekfzik fzivem síralma kedvemmel,
Hogy ízived nem egyez régi ízerelmemmel ,
Búsitlak-e vágy nem bús Lelkem'sorsával,
Kezem' más kezével tett ez iríisával
Nem tudom, tudom azt, hogy fzivem magával
Nem bír míg nem bírhat a' tuI;iJdonával.
Sok gondolat járja meg-bódúltt efzemet ,
Sok könyvvel árafztják meg-vakúltt fzememer^
Ha nem gyógyítja hív fzived hív fzívemer.
Nyomba kmos halál várja életemet.

Egy Alom:

Aíj.

éjjel, hogy testem, álomnakeredett,
Flómbe olly forma álom kerekedett ,
Mcl!y miatt bár az éj nyugalmat engedett.
Szivemre mint békó sok gond ttkercdctt.
Fagyos göröngy vnla párnája ágyamnak.
Egy kormos termés-k'Ó vunkosa nyakamnak.
Álmomban láttattam alunni magamnak,
'S e' vala a' rendi álmadotc álmomnak.
Kct
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Két Afzfzony jon vala nekem íilkBeinbő
Szépek; a'-mellyekkel még nem voltam
ízembe,
Szűz vúJt^e mindenik ? nem vettem efzembe,
Nem-is volt vi'sgálni kötelességembe,
Meg.fzúllít az egyjk 's neveze Fijánakj
Tié ikmvtii ruháji tnnek nem valának,
R'á nézni fzemérmes fzeméim vajának.
De még-is Öníitem illyen ízép Anyánaki,
Mezícelenségit jobban fzégyenlettem,
Mint maga, de mivel fzép volt el-fzenvedtemj
Végrefzemérmessen .neki keseredtem,
'S kérdésére illyen feleletet tettem.
Miért volnék Fijad, nem tudom, fzem*
• telén!
De miért joíz' líozzúm ijlyen mezítelen?
Miért nem úgy mint ez , ki vativekf^ j^^i^'n »
Meilyre ked\'es fzúkka! így felel hírtelen :
Ne tsud^ki fzép Fijam! mezítelenségem ,
Mert én Vénus vagyok 's ez a' Jelenségem^
líá vett hozzád-való fzerelmetességem
Hozzád jönni. — talám el-is érem végem—•
— H á t amaz kitsöda ? ki íiép Szúz-formába
Melletted áll Í Szűzhöz illendó ruhába —
Diánna (felele :} az a' híres Bába-,
Az-'is veled akar fzúllní. — de híjjábá.
Meg-örulök 's meg-jön kedve mord fzí*
vemnek,
Nagy fzetentse mondék áluvó ízememnek
Hogy előttem Isten - Afzízonyi jelennek,
Mind a' fztózességnek, mind a'fz^elemnek.
Mivel
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Mivel azérC úgy is, mind vak bátorságom
Nfcg-lehecÓs vagyon, mind kúíz nyájosságom,
Van a' f/cépekhez - is nem kis kívánságom,
Azc kérdem ; mit akarfz? meztelen virágom I
Kezd Véniis felelni , de tekeivényessen,
Szép ízúkkal , hogy fzava annál jobban
tessen,
Meg - mondom fzándékom úgy mond egye' nessen,
Fogadd Fi/am { fzümat és engedj. .— jeJessen!
Éli fzóltelck Téged', ha j61 juc efzedbe
''S bizfam, mint Fijamnak az emberségedbe.
De még nem lehettem mind eddig kedvedbe,
Már valaha kérlek jó tanátsom' vedd-be.
Hányfzor akartam már vmni veled végbe ,
Hogy élhess világi (zép gyönyörűségbe,
Mellyet míg kerililgetfz, eshetíz nagy ínség
be,
'S tiizcmet kerülvén hemény hideg jégbe.—,
— Jó Anya J felelek . mindig rzcrctcelek,
Meg-botsáss, ha eddig még nem-esmértelek ,
"Meg-enged), ha fzódra bácrann meg-felelek,
A' kikkel hitegctfz, nem egyezek vélek.
Mit akarfz ? tsak hamar mond akaratodat.
Mert meg-utáltatod úgy Velem magadat.
Mikor ekkép'rsűrbd - tsavarod fzavadat ,
Igazán haHottatn tsalfa fzokásodat *—
Ne légy ollyan durva; ismét így fdele,
JHÍogy ollyan báto^ vagy, el-nefzaladj vele,.
ü
Sokat
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Sokat meg - rontott már a' fzereíem* ízele,
Sok, hogy nem engedett fzúmnak bof^fzú&'
nyele,
jobb, engedd magadat, 's bízd az én ke
zemre.
Szolgálok -^ fogadom az emberségemre _«.
A' miitap Kupidó adta értésemre,
Nálad vólc , nem néztél sem fóré sem
fzemre.
Most hát magam jöttem, hogy fogjam
pártodat.
Hl fzaladfz, meg-foglak: jobb add-meg magadat.
Tsak fzLíntesd egy kicsinyt vak bátorságodat,
Mert ha így harapdálfz, ki-verem fogadat.—
t)e hová vezetfz hát ? tán az új úttzára,
Mondom a' melletted álió Diánnára,
Hogy tőlem egy vén eb nem kap húst fogára,
jobb hác tsak kontzoki-fel, 's edd-meg.
Vatsorára.
., Azért fzólí u' ínelletc tán a'Vénus fzája ,
^ Mert már a' Vénusnak régi katonája,
Most - Í6 kezében van Kupidó' dárdája j
De mic- akar ez a' Világ' mnskai ája ?
Tudd.meg: hogy sem Vénus a' Kupidújáyal,
Sem a' katonatok álnok fortcly jávai
Semmire sem mentek, akaimi formávaí
Egy inkább Diánna' minc Vémis' Fi jávaL—•
• — Ne'

«^Ne bolondozz: Vénus így felel ezekre ,
Í3izüny nem va»y méltó ennyi kérelmekre,
Hác ha meg-haragfzom 's fakadok többekre,
Jútuclak kéntelen keserűségekre.—
— FJbjádzik.—felelek.— De édes bará
tom í
J^róvel akarfz már velem bánni látom.
De nem fordítom ám nyilaidnak hatom,
Diánni énnékem , nem Venus fajátom.
Akkor meg -fzóllala fzerelmes fzavával,
Üiánna; 's így biztat igen fzép módjával:
Jól rselekízcd Fijarn; lám ki-ki m.agával
Szabad; 's mic gondolfz ez meztelen for
mával.
Légy te az én Fi jam, és fogagy'd fzavamat,
Hivemi meg-Órizlek én, mint én Fijamat.
Tudom ; hogy Tt engem', eddig - is ma
gamat
Szerettél, ízereclek én-is sajátomat.
Ha nyugalmat kíván hív fzived magának,
Ne oiúlj leveie-húllott egy vén fának
WeÜynek mig gyökén ganéjzva válának,
Már régen egy-néhány tsemetét hajtanak.
Ex aggottak helyért keress ollyan fakac ,
Magadhoz hasonló még tiatalkákat,
A' mellyek télben - is pirosló rózsákat
Terajeick j 's mint magam illyen Diánnákat.
Fogadom , felelek fzavát Diánnánuk
Annyiban; hogy feívem nem kíván magá
nak
K 2
Sem

Sem vén fat", sem rózsát, inkább ez Anynyjának
Által-adom magam' hólttíg Szl'iz Fijának
És ha már mind eddig éltem' virágjai?^
Nem indultam bogár utánn bolondjában,
Inkább fekvén a' Szúz Diánna' ágyában ;
Mint másod magammal fél-fél nyofzolyában.
Ezutánn-is a' mint futhatok, fzaladok
Kupídótól, 's válét Vénusnak-is adok,
Ez idegen túztól ha fzuzen maradok,
Ha búval fekfzem-is örömre virradok (a).
Pindus és

Pégá^us.

rehéz útja vagyon a' Pindus hegyének
.N
Tetején eredeti Pegazus' vizének,
'S míg oda jutának - fokát ízenvedének,
A' kik e' forrásra víz innya ménének.
Tsoportos kövekkel göröngyös ösvénySok-felé kgozik útja' tekervényje,
Tötissel van rakva bokros fzövevényje,
A' kényén nótt lábnak feí-törik itt kényjc.
De a' kinek oda lehetett jutása ^
Nem esik híjjában lába' íáradása,
Ott a' Fébus' kertje Pegazus' forrása •
Nintsen-is e' helynek e' világonn mássá.

(a> Lásd fellyebb.

JL Borról é? Serről.
B. d, D. Fauhs Németi ex tempore,
JT unde merum vati; reliquiscerevifiacecíat,
Unli'js merum vatibus eíTe folet.
Vina fugant duras e crilti pettore ciira^,
Ergo merum poces, quisquis habere potcs.
J-j

lehef Magyn-ííl forJitani.

SL, olts tele pohárral borc a' Poétának,
Igyák mások a' sert; maradjon magának;
Hafznái a' Vci-s-író restes pennájának,
Ha elcóe ifzík minden Vers' sorának.
A' boros poharak, de úgy ám ha teük,
A' fzomorú fzívet bár kotiiorann lelik ,
Egy két ital után gyakrann meg-kérlelik,
Borc igyon hát minden a' kitől ki - telik.
Ax_ Ovidius Szerelem' Könyvéből
Ehx. F, Aeftus erac ecc.

L.

1.

JLi(a.el"S vúlc — 's már a' nap kezd' délrúl
le-menni,
I.c - dúfck egy kicsinyt a?, ágyra pihenni,
De be-(/,oktam félig ;iz ablakot tenni;
'3 így a' nap' sugárbúi egy kitsinyt el-venni.
Úgy fzívárog vékony sugár a' fzobába,
Mint 3L stirií berek híves árnyékába,

K 3

Vagy,
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Vagjr, mint mikor a' nap hajnal'hasadtkba'
Virrafztj vagy Je-bújik éjjeli bókjába.
Hlyen fél homályos nap-súgárt fzeretnek,
A'^kik fzerelmes Szúz névvel ne'/eztetnek ;
A' hol a' fzégyennel titkoltt fzeretetnek
Kokott rejtek bújó - helyet reménylhetnek.
Hat im' jön Korr/ma: Vkfushaa fzbvetect
Lepletskét fél-váilról a' nyakába vetett,
Hajának ki-bontott 's fzéllyd eregetett
Fürtjével, hü-(zíni'í nyaka be-fedetett.
így ment el-kéfzulve 's ilJv gyenge ru.
hába'
A' fzép Szemirámis az ágyas - házába,
'S Lais, kinek édes Í2e hajdanába'
Sok nyalánk férjfinak maradt a' fzájába*.
Le-kapom palástját, 's jóllehet a' selem
Leplen-által testét mind egyre kémlelem;
Még-is a' kéntelen fzemérmi': fzerdem
Kúfzködik a'vékony takaróért velem.
'S mivel úgy kulzködött, mint a' ki fzerette
Ha nem gyóz — frjss kezem hogy ezt megsejtette,
A' fel-adott várat .könnyen megvehette;
('S magát a* vár-órzót-is rabul ejtette. )
Ah ! a' mint vetettemfzememet reája,
B& fzép volt takaró nélkül a' formája.
Valamint ép fzijznek mutatta ortzája^
Úgy egéfz testének nints semmi hibája.
Vállai mutattak gyönyörii tei-metet,
JCarjait ölelni meily vígan lehetettj
Mely-

Mely jenek gombölyúnn kikerekítetett
Dombja, tapintásra fzuletve fzutetett.
Kik Parnkfz'iiskettős htgy-íoimát adkiiak.
Menetelessen nőtt haskója domhiának.
Hofzízatskün, de kari^sún' termeti: derekának.
Tzombjai; két markos ofzlopi valának.
Mit-is f/ámlálgatom minden réfzetskéjér.
Talpig hiba nrlkúl találtam (zeméllyéí; ;
Irigylik tagjaim ízemem' fzerentséjct,
'5 testemig fzoiítám gyenge testetskéjét.
T;Hod már a' többit — lassú pihegéssel
Pihentetjük egy mást költsön öleléssel,
Ah legyen tÖ.)bízör-is illyen delem i és el
Kem-tserélcm, a' fzép hajnal repedéssel.
JS^

Nacy
Mai^yarTio-^ a Magyar
Ny eh' el- hagyattatásáróh

^ Hát Híj? óh Nagy Magyar! mikor el
lent - állnak,
A' Magyar Nyelv' eget támogató vállnak,
Kern hogy Herkulesként rajtad könnyít
őének
Hogy tsillagink frissebb forgással menné
nek.- —
De nem vérz-el azért régi Nyelvünk' rangja.
Hogy S')k H.iza-finál idegen a' hangja.
Az írót, nem Magyar Nyelvünket árkijáig
A' kik írásodat mord fzemmel vi'sgálják.—
F.i-higyd, a' Felség-is, hogy a' minapába"
Kémet fzjt prinnrsoltt á' Magyar' fzájába,
K 4
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tJtni a* Magyar Nyelvet akarta pufztítní,
Hanem a' Deákot Németre fordítni.
Hogy így ha ez a* nyelv nálunk-is bóvi^lne,
Nemzetünk más néppel jobban edgyesi'ilne.—
Hogy pedig nyelvünket tsak-nem ab'a hagy'a
A' sok Nemes Magyar, 's Nemzetünknek
,.
Nagy'a :
Sziíletete nyelvünkön hogy íitkán berzélnek
Azok kik Magyarok, 's Magyarok'közt élnek
>Nem tudnak Magyarul az okozza bennek,
'S nem a' meg.utalás leg-fóbb oka ennek.
El-fzoktak nyelvünkti'íl nagy társaságokban,
Járván imitt amott külsó Orfzágokban :
'S há tífzta Magyarral itthon berzéllenek,
Bpfzr/úl^ esik a'hang, fzóUnifzégyenlenek.
Sőt az Ur-fiak-iá a' nagy Udvarokban,
NÓnek Nén t-t, Olafz, Frantz társaságokban ;
Idegen tselédek forognak mellettek ,
Kik a' fzoigálatra jobban rá fzulettek,—
Lehet: hogy a' fzégyen utálattá válhat,
Végre annyira - is nóhet az utálat,
Hogy a' Magyar nyelvnek gyarapítójának
Ellent-is kívánnak állni fzándékjának.
De hogy maga Haza' nyelvét nefzeretné
Valaki, 's
itt azért üldözhetné,
Nem lehet — akaimint gyanakodj iránta,
'S hát ha, nem-is Magyar volt a' ki meg
bánta.
'S tán fzeméllyed iránt-való gyiilölsége ,
Lett Anya-nyelvünknek illyen ellensége.
Mert

Mert ha viseltetünk néha gyl'lolséggel
E'hez, v.igy ama'hoz; noha JC'K: 'S |ó véggel
Tseleklzik ugyan az; haragfzimk arra-is
A' mit tsinúl, noha éidemesmunka-is.—
De mi az? a' micrt téged' gyűlölhetne
Valaki, »s olly kemény ellenség lehetne?
Mit vétett, egy kedves Hazáját fzeretó ?
Egy alélni kezdett nyélvet elefzgeto',
Mind ízent, mind világi boltsesség' tudója,
'S annak egy réfiiinek hajdan tanítója.
Egy nyelv, melly sok nyelvet forgat bolts
fzájába'
'S közonségesíti kodves Hazájába'
Mit vétett Pindarus' elméjével bíró
Egy 'skedves Ha/áját fzeretó Vers-író? —
De fzabad-e inkább nekem azt vi'sgálni:
Mit vétett, vagy minn kell néki sírdo^
gálni ?
Talám Magyarsága bajját ki-találom :
Vajha találmányom mese volna's álom. —
A' régi tudósok bÓlts lelelményekkel ,
Sok vétkec festettek fzabados nyelvekkel,
Kik magok ( 's elméjck'tudós találmánvji)
Ebekviil nevezett bóltsek' maradványji.'
Számos meg-hólt lelkek azért haragvának ,
"StsúfoltaMenippustKáron-is kutyának. —
A'teelm>éd-is tud hasonlókat klni,
'S mivel hogy Magyar vagy, nem tudod
el - nyelni;
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(Sok

( Sok Könyv-nyomtatóknak fzíve't így sértetted,
Mikor titkaikat nap - fényre ki - tetted )
Ha a' tsapodkrs'ag nagy lelkedhez férne,
'S fzád a'fél-holtnak-is életet ígérne:
Ha tudnál nevetve a' sírókkal sírni
*S tudnád az igazat 'Sidóúl -is írni.
Ha magad' és édes Nemzetecl' kárával
Mást gazdagítanál magad' munkájjval.
Nem pifzkálná fzemed' a' mi most pifzA' hafznos ízandéknak ezer akadályJ3» _^
A' nagy indulatnak ez egyik fzokása,
Hogy bevessen esik maga' ki-adása,
Pedig a' melly falnak hirtelen laká-sa
Esik, hamarébb-is történik romlása.
Kezdjük azért alatt tsak lassú munkával,
Míg minden társ, több-több társot hoz ma. gával,
'S majd el-bámul Hazánk, dolgunk'Jobb
folytával,
Mit tett egy-két Magyar Nemzete' hafznánával.
^

Aízf^onyok dítséretérU e^ Háxa' súlandó IJr-fihot Itxtatc Levél,

^ hát! Te tsak nem akarfz Afzfzonyért
fáradni ?
Pedig tsak igaznak kell annak maradni,
Hogy

Hogy íiradtság ndku! nem lehet haladni,
Mint éjcfzaka nélkl'íl nap-ícnyie virradni.
Privilegh(mn:ik tfirtod-e hát lenni.
Vagy tsak mint Irűníetén úgy lehet Izenvedni?
Kogy a' legénynek kell Leány' kérni
menni,
Ha akar magának Feleséget venni.
Ha Frhiicgium: élyj hát torvényeddel.
Ha Iwitetés ; mint más , te - is tsak fzenxcá(\ - cl,
'S e' soi^, hogy eloí'zor meg-kérd, és úgy
vedd - el.
Mindenkt-nt vele jár rcrjfi-fzemélyeddel.—
Úgy de, fzégyen úgy-c faradva keresni.
Jobb volna vadáizként guggon iJlve lesni, -^
fúl van. — de sok berket kell ám addig
nyeoni.
Míg az-azcgy Dnm-vW^íoí'dáho. fog esni.
Kik a' jót faradva keresik 's el-érik
Annak édességét a' végén ditsérik,
Azok még az édest 's a' j6t nem esmérik.
Kik méhti'íl a' mézit fullánk nélkül kérik.
Fáradtságonn vefzik a' pénzt 's a' júfzáTest 's elme töressél kapunk Uraságot;
Szenvedünk sok ezer nyúghatatlanságot,
Míg kapunk, tsak egy kis fzínes boldogságot.
Ha hát, a' semmiért annyit törekedünk ;
Ha egy darab értzért olly sokat fzenvediink;

Egy
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Egy lelkes411atéi-c mit nem tselekedünk,
Meliy nélkt'íl úgy fzóllván fél-élet életünk.
Fél, söc igazságul azt merem fel-renni,
Nem lehet Férjíinak Afzfzony nélkül lenni,
'S bár mindent egyebet msg-Iehessen tenni,
Azt a' belsó tüzet nehéz el-fzenven-ni.
Meíly már gyermek, 's alig íePséfcTukt
korodba
Afzfzony • búzt 's l'ány - fzagot,kever az or»
rodba
Úgyhogy, bár Szeneka lakjon homlokodba,
Hibázik agy.yelód e'beli sorsofib:^. —
Hát mit hívunk Donuui comi étit ionnak

^ A' mi nélkül tehát én el-nem-!ehetek,
Ugy-e az oUyanért méltán fzenvedhetek,
Leg-alább tsak addig mtg arra mehetek, ^
Hogy a' magamévá egy ollyat tehetek, '
De talám kbnnyen-is lehet azt találni,
Ufrt lehet máséval 's idegennel hálni,
Jól van. — ha nem tudtad tessék meg-próbálni,
Tudfz e így tuzsdben enyhiilést tsinálni.
Azt nem ajándéknak tartsd, hanem pré
dának,
Mellybűl mennél többet lop ki-ki magának
Annál tágabban áll lánrza zabHijának,
Meliy't vetni kellene vad indulatjának.
Azt

/.zc pedig tsak el-higy'd, hogy ha egy
nem Icfíen,
A' kihez kösd magad"s fzívedet egéízcn,
Tobiiel kínál Vénus , rajcad erót véfzen -,
'S bl'ínre vetemedel noha nem meiérzen.
Fáradni kell pedig az idegenért - is ,
Utánna-Járással fzopfz idegen vért-is,
Sokat kell fzenvedni ezért a' bilinért-is,
'S mérget nyelni ezen fzínes édesért - is.
Nem magyarázom rád 's azt nem-is tefzem-fel,
Hogy már Te-is égnél ez idegen tiizzel,
De azt tsak mondhatom, 's ha nem hitted,
hidd-el,
Hogy ha Afzfzony nélkül élfz , bizony égned kell.
Bizony Jobb hát egy Jút magadévá tenni,
Jobb Jóért egy kicsinyt fáradva fzenvenni.
Mint tíizedben égve Afzfzonytalan lenni,
'S halál hozó mérget botrúl ("zopva enni,
Bizony jó Afzfzonyért Gavallér légy
bár-is
Reílellni fáradni vétek-is és kár-is i
És akárki mondja, ne hidd, mert fut's
Jár-is ,
Bár a' ki után jár S'írpití vagy sár-is.
Lám Hippoménes-is elófzfzör nevette,
Fgy fzép a' sok épec vakká miként tecte,
Mikor Atalantát sok legény kergette,
( Ovid. Mttam.)
'S életeket tették kotzkára érette,

,, Éa-is néztem úgy monii már Atalaiitk-a^j
De nem vetném érce fejemet koczkára,
Kintsen o!ly fzép Afzfzony , mcilyért va
lahára
Fel-tegyem életem' kctségcs próbára.
,,Hát illyen n-héz-e piros ró'sát fzemii,
'S kis ideig édes lépes mézet enni,
lily nehéz - e nóssé nifttelenhek ktini,
^S az el-vefztet oldal - csontot virzCza-venni.
„ Mdly kétséges soknak élte' reménysége
Soknak egy Aízfzonyért futtában lefzfz
vége.
Ha mindennek illyen drága Felesége
Van; légyen éltemnek nőtelen vénsége.
„ Mi gyönyb'rüségem nékem a* Dámába
Hogy fejem kotzkára vessem bolondjába,
'S hát már nem élhetne az ember magába?
, Ha Afzfzony nem volna a' nyofzolyájába- ~
„ Kétséges fel-téie); 's rá tsak azért állok,
Hogy ha nyertes ícfzek, majd Aízfzonnyaí
hálok;
Amazok, hogy í útnak nints bolondabb nálok,
Én ugyan egy Ly'ánért lépili-is sajnálok."
Hihető , hogy' mikor ó a' Szüzet látta
Vagy igen NegHzsért öltözve találta,
Vagy fzerelmes Képét nem igen visgáka.
Hogy belól a' l^akter XAÍZGC nem kiálta.
Azomban, előtte forg'V el-menEébe'j
Tdíínt Hippomenes a' Szűznek fzemébe,
De mint ha sebes láng tsapna-be fzívébe,
Olly hamar fel-gyúl^dt tiíze melegébe'.

,„ Jaj! meg-engeclj úgy-mond , hogy balul ítéitem,
Hogy olJyan gypnyöii'j álJac légy, nem
vélttm,
De hogy már Angyali-képed' mcg-fzemlélcem,
Már ér'ted magam-ís fel-áldozom éltem' —
Nints a' fzép Afzfzonynál valóban drágább kínts,
Kivált ha a' fzépscg nagy jóság nélki'il nints,
Nints rabság, nuus tovnlötz, értzb'ul és
vasbiil sincs,
Ei"s lábakonn-is ennél erósb biiints.
Nagy dolog a' í'zépség, nem néz az érdemet ,
Kem néz gazdagságot sem elmét sem Nemet,
Sokfzor, ha egy fzépre ketten vetnek ízemet ;
Egy fzép egy domb alá kettot-is el-temet
A' tsiipa fzépségnek magadat meg-adni
Szégyen, de nem ízcgyen Afzfzonyért fáradni ,
Vagy jobb^ezt a' fzégyent mind addig tagadni ,
Míg kéntelen nem vagy panafzra fakadni.
'S hol-is van Illennek méltóbb egy munkája
Arra, hogy a' íérjfi ugy fzíttson hozzája ,
'S a' kinek leiiessen ( ha ugyan ) fzolgája ,
Mint ez. az egy Ádám' ówál - tsontotskája.
Sok

Sok eüiber vefzendó pénz"s júízkg' bo.
londja.
Soknak, a* tifztesség' fényes Ikrvas rongya,
Kedves, 's má ez - e ízebb , vagy ha ki
azt mondja í-v
Hogy nagy a'Fér jfinak az Afzfzonyj-a gondja.
Negyven hétig vala egy Arzízonyteiéhben
Veled , 's faradsággal hordozott méhében ;
Hát még; mennyit Izoptál tápláló tejében ?
Éretted sokat túrt dajkádnak ölében.
Illendó a' k'Öltsönt tehát vifzfza adni,
I.ehet negyven hétig Leányért Faradni,
Azután dajkálni 's Fiaddá fogadni
Mind addig, míg Fiad más fijat fog aáni. —
'S hát az Afzfzonyi-Nem tsajc azt érdemkcte?;
Hogy tsak fáradni-is reílellyen érette
Egy Ifjú, a' ki még tám el-sem-í'elette,
Afzfzony hiv karjainn miképpen rengette.—
Nyomorult Afzfzonyok! óli mivé lertetek ?
Hogy már faradni-is fzégyen érettetek. —
De úgy-e? ha egyfzer Férjhez mehettetek,
Akkor ofztán hálni nem ízégyen yeletek,
, A h ! Házasság-ízcrzó Júnó-fzúlötteil
Ártatlan barátimi Diánna' Szifzei !
Havtzolnak ez jámbor Vers-író ktzei
Ér'tetek, én kedves fzívem' fzerelmeij
Tudom j hogy ha tollam csügged ez csatában ,
A' dühös Afz&.onyok, a' kik hajdanában,
Dol-
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liolgoztak, Orféus' el - fzaggatásában,
Harrzolnak mellettem Fuiia-fbimában.—
Hifzen: ha Alzfzonyok dajkák nem vúl"
nának,
^ arra termcTzettel nem vonatt;:tnának.
Minden gyümóltsei a' Férj-fi' magván;:k ,
Száz cfztcndok alatt el-fogyatkoznának.
Hát — sz ertis Férj-fi hol vette erejét ?
Etótlen Afzíiönynak fzopta, úgy-e? tejét.
A' Fi')nck, Férjtínak nézd-meg elsó helyét^
A' fag, az ölébe rejtegette fejét.
Kigvót tart, az ollyan Af/fzony kebe
lébe'
Kinek olly kis gyermek fzopik az ölébe*
Ki fel -nevelkedvén, majd íél-scrdúltébe'
Görbén néz a' fzegény Afzfzon}ok' fze»
mébc,
isii ! a' pemiely - váronn mint kornmen^
dthtskodik 1
f edíg onnan bújt - ki 's onnan fzaporodik,
A' süvega'fzoknyánnhéjjaz's agy:irkodik>
J^díZ. — de eadcjn ha júl gondolkodik.
'S mivel vagy derekabb jó Fér jfi! azoknál
Az úgy farba-rűgott ízegény Afzfzonyoknal ?
Szépnek Férjtiak-is ízébbitik magoknál.
De jobbak-is pedig, a' férjfinál soknál.
Tcfz'-e hát valamit a' fzór 's a' fzakkll-is,—
Kedves a' simaság már a' Férjrinál - is.
Eróssebb vagy?
Kérdés. «^ de ha a*
vúlnál • is
Üróssebb az ökör még a' Féi jfinál-is»

"S-hat okossabbáknak tartják-e iiugokat,
A' Férjfiak ? a' kik panafzkodnak sokat,
Hogy nem-győzik éízfzel az elmés trom
fokat,
'S fzeromel, az elessen néző Afz&onyokar.
Mi hát a'Férjfinak az a' deréksége ? *^
A kíUőmbözteto dme'~ tehetsége ,
A' jó Igazgatás* okos mestersége^ ««.
^Ez a' közönséges Társaság' jzüksége. •—
•— Ha rá fzüríttanák az ATzízony-népeket,
Szint' úgy véghez tudnák vinni mind ezeket.
Lám igazgatnak-is> fzámos emberekét
Sok Úri Özvegyek sok nagy Ház-népeket.
A'nagy tudatnánnyal se kevélykedjetek,
Vágynak Polikfzénák *s mások kik veletek,
Érnek, kiknek tudós, 's bólts emlékezetek
Szinte úgy fenn-marad, a' mint a' tiétek.
- Meg-vemi való-e hát az Afzfzonyi Nem ?
Szégyen-e leányért fáradni? — Éppen nem.
Add hozzá, kit maga a' finnyás férjS-fzera
Meg-vall, h^ogy az Afzfzony tsupa kcíz fzerelém. •^—

Barátom! ki tréfa ebben ki valóság,
'S nem íratta velem holmi Afzrzouyossug.
Hanem tsak itt áll-meg ez a' fzó-fzólióság ;
Szép ^fzfíöny' tzhnere egyedül «' ^óság.
És kár nem fáradnia' fzépért, ha jo-is.
Nem árt ha sok kíntsel jófzággal birú-is,
De az eísókkcl jó ez az utolsó-is,
Ezekr© vigyázzon a'HázasúU-is.

ÁTOK.
Ha

már a' flép jió Allíionyokat így
meg^-ditscrte ei Vers ^ író ^ nicg-erigeM
tahitii a' keikmetes Afzfz.onyi Nem ;
hoíTy a'rofifzat^ meVy hiUömhtn-is
Akiiiéiiek gyalíjzatji'ira van ; me^r-átkoz'
%ai a' ki irtózik tok, m olvassa,
Caílis omnia cafta.
Dnat ad formain Dirarum BeroaJdi
In makdxain Lemm.

egy rút vén Arzfzony - • Városában
yMár/ ünrcgenn
öltözötc Kimera-formában
Mocskos^ fzitkos', íitkosnyelv kereng fzájában,
'Hazug , hamis, tsalkrd majd minden dolgában.
"Fekete méreg forr hej-egö torkából.
Két-három kutya-fog iátfzik a'fzájábúl; Az-is a'tziklopsok ro'sdás hámorjábúl ^
Kerúk 's nyárs-formára faragott nagygyábúl.
Két bofzórkány néz-ki két durva-fzemébul;
Sokat el-vefztett már az - is a'fénnyébtíl,
Epe - forrás módríi buzog a' fzívéb'úl,
Egy ez a' viperák' faja' seregébúi.
Pokol-beii búzc ha)cmcg-büdosálttfzája,^
El-fzédúl a' kirf fzellete megy rája,
Golyvával vetckfzik aKil a' tokája.
Oh lábbal íel-fürdúift Világ' maskarája!
L %
M«l'
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Minden jámbor ember ifzonyodik túlé,
Mcic niíliyen ? mindtaek jól tudják felült:,
Féhek a'ízoturzédok és íucnak elule,
Mtn kgio Órdog ordít - ki belúle.
Néha feJ-puíiáTztja botskor-bór-poíájác,
Varantsos béka-fzin futja-el ortzáját,
Dőglóletcs füst - göz if^onyitja fzájái ,
Lkfz i t t , ha nem láctúl Hárpikk fajtáját.
Ez , ha pokol-beli titkos mesterségét,
Meg-veti gyülóli a' Férj feleségét,
A' barát barátját mii;t az ellenségét
Úgy Tíézi, 's felejti régi fgyességét.
KontjaPirithous' 's Thezéus' barátságát^
KáízíornakPolluksal vúlc Atyafiságát,
Tán Éneásnak - is fzép hajlandúságát
Ez dbnté dugába, 's )3idu' boldogságát.
Mert fzáz ezer ennek álnok mestersége,
Nirits titka sokknak eleje sem. vége,
E z , minden jámbornak mérges ellensége,
^f iks ha, kinek árthat az a' nyeresége.
Forng mérges nyelve más'vcfzedelmére ;
Vén; « még-is vágyik Ifjak' íierelmtre ,
KonkolyL hint sok SZLÍZ - társ' termékeny
fűidére,
Fordítván magának azt fzentséjére.
Hintegeti fzéllyel kóltött hazugságát,
És tsak hazugsággal él 's toki vi%gát.
Az oksót drágállya, betsmeÜ a' drágát.—
A' vér-fzopü ezzel ókja fzomjúságár. —•
'S hogy mered elfenem mozgatni nyelvedet?>
T e ! mérges vipetá' magvábúi eredett!
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Hírem, '3 betsúletem már mennyit H^envedect
Miattad, átkozott! 's mibe kevfírdettf
^ /*
Jupiter! ífsd agyonn lángozo menny
ek óvel ,
Vagy vesd a* mélységes Pokolba le fővel,
Ezt a' r'igalmazót, ki minden erovd
Ujjat von, a' vele f/.em-közbe menoveí.
Óhajtva kívánnya 's várja, úgy ítélem ,
Ezt a' Te fejedre minden jámbor vélem ,
Éi\ - is, mert képedtul kevereg a' belem ,
Minden fzándékcn'at átokra tserélem.
Társul vefzek minden jámbor embereket
Nyelved nyila miatt már - is sebeseket,
Kikkel együtt kérem a' Nagy Istenekei,
Hogy hozzanak reád sok veízedelmeket.
Tömjént vifzek a' nagy Ammon' óltárárx,
Hogy íbrralyjon égo kun-kÖvet torkára
Ennek, kit^sok fzívnek kéfz kívánságára
Régenn vár Plutónak pokol-beli vára.
A' Fiiriáknak-is kdnybrgeni fogok,
Hogy legyenek kéfzen a' tuizes vas-fogók,
És a' Hárpiáknak nxelyed' rágó fogók ,
'S a' túzes korbátsok , hánadonn tsattogók.
A' fold ne adja-meg néked kenyeredet ,
A' napnak melege süsse - ki fzemedet,
Férgek elevenenn egyék - meg testedet ^
Órdög-talponn állva vigyen el tégedet.
Legyen egéfz melyed darázsok' kopiíijc,
Lkb-rzíuad íkfzion' kereke' küllője ;
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El-is fogad Plútó 's g piízkáló tiije,
Haj;\d Hofzorkányok' rokkáj'a' tsepúj'e.
Sokasodj'anak-meg fzámoddal a' dögök ^
Szántsanak hátodonn vassal az Ördögök
Teremjenek rajtad ludvercz fz*rta rc^ök.
Inkább az orrodra egyet Sn-is nyögök.
Szái-adjon^-meg nyelved, íQfzfz fzagú
tokjába.
Hogy ne foxoghassoa ollyan fzabadjábat
Ültessenek hassal tüzes tSQrofzjába,
A.kkox - is valamelly Hóhér legyen Bába»
Az éhség gyötörje telíAtetlenséged,
Minden-féle ital iegj-en ellenséged^
Meg-ne-halyj sokáig, soká legyen véged,
pe addig , is ezer kín gyötörjön Téged';
Míg élfz légy fzegéoység eleven példája ,^
Menyjen-ákal rajtad minden kín' próbája.
Oh T e ! Pazifae' éktelen fajtája,
Tegyen fzükségedr'/il a' Minős' I^ikája^
járjon még Vénus-is kedvednek ellene
Ki' fzenteltc vitéznek már régenn fel-kene ,
Tarkittson a' PlutóVpokol-beli fzene,
HÖg, guta, kelevény, kofz, tályqg, rúh, fene.
Holtod utáiv pedig, a'mit rqgenn vára
Ali-mesterséged, juss a'pokol' kínjára,
A' hol lefz a' harag' keserá "pohara,
A' mellyet gyújtögettz a' harag' napjára.
Hadd nyúgodjanak-meg ^i' Telejnenteddel,
\
A* Iflkek y mindennek kinjait te Vedd-el,

Kön-

Könnyebbítsd azokat a' büntetéseddel,
Mert mindnyáj.! sem ér-fel a' Te vétkeddel.
líérzesiilyj a' fzorajú Tantalns' kínjában ,
Fh kopot helyette nyelj (iies kádjában,
Zizifus nyiigodjoa a' hegy-óidalában ,
Te göi-gesd helyette a'k'i'ivet hijában.
Ke rágja a' mgy sas a* Titzius' máját ,
Tsak ezt nyomorgassa a' kutya-fajtaját,
A' vad Ti^ifone mindfn Furiáját,
Tsak reád erefzfze, vérengző tsatáját.
Ott - is neked kü'bn helyet engedjenek ,
Minden büntettettek Téged' bűntessenek.
Tudom; utálnak - is még ott - is mirtdenek,
'S nem lefznek elég kín az eleven fzenek.
Én ugyan magamról igazán mondhatom:
Ellenkezik veled minden indulatom,
•S
' mig a' nyelvem', pennám', bírom és bír
hatom ,
Ki légy ? mindeneknek le-festve mutatom.
Nem ellenkezik úgy a' tűz a' vizekkel,
A' meleg a' téli fagyos hidegekkel,
Sem a' körmös matskák a' kis egerekkel ,
Mint én e' meg-vefzett fogas f/eléndekkel.
Míg ragyog tzifrája az egek' boltjának ,
Míg változása lefz a' hóid-világának ,
Míg tsak véget nem - vet a' nap járásának,
Mindaddig ellene - lefzek e' kurvának.
Még holtom utánn-is lelkem, a' lelkedet
Üldözi; meg-öllek másfzor-is Tégedet,
Alíg-is'várnám már kínos el-vefztedet,
Az ég ékceddei ha meg-elégedett,
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Eg-ek ! hallgassatok méltó kérésemre :•
Ne élyjen sokáig keserűségemre
Ez; de el-is hiízem nem veti ízenfémfe,
Hogy illyea bal'samot caltofc a' sebemre^
Mác miac- egy képzelem, miként"t;é>
veíztére
Álnok mestersége a' maga fejérc,
Miként fzáll a' Hóhér' pallosa testére,
4-' ki sok jámbort vett átkozott nyelvére.
Jövel áldott óra : hozdi-el halálának
Napján; mert eddig-is kínosak yalának,
Mellyekec élte.— iJlyet sokan kívánnának^
Vagy még uagyobbat-is néki ha tiuinának.'
Madarak ássák-ki akkor-is ízemedet,
Mikor biínös tested már meg-merevedet' ^
A' hollók és varjúk hiizzák-ki beledet ,
Welly ártatlan vérrel meg-nem-elégedec',
'S Mint-hogy nyelved vaja búnbdnefc
majd - fele,
Sokat kimélletlen rágalmaztál vele,
Azt-is mérges fzádbúl a' Hóhér mtsse-lej.
Pfztán a' sasoknak legyen éledek.

fGY.

EGY-NÉHÁNY

É N E K E 3f.
VültárúK
Jr ünkbfti piros rózsákat ,
Valamint a' bojcorlyánokat,
Tövis közbic lehec cövdelpi —»
Sziiit-úgy fzép Feleséget - is ,
Szint-úgy fzép fzcietókec - is
Sok faradcsíxggal lehet lelni —
Sok fullánk lepi ezc a' lépet,
El-nyemi nehéz a' fzépec;
Hol a' fzerelcm, ott a' félelem
'S melly'k nagyobb? nehéz meg-fe5elai,
ylpoíló borjú - páfzrorrá ^
Jupiter fzép fzV'jke-bikává,
PazifíH fa- tehénné vált.
íaunus nagy ütést fzenvedett,
Wogy Dejauirára berzenkedett,
A' kivel akkor Herkules hált,
Múrs lett az lilének' tsufjává,
Jíormos Vulkí(/iiis^ rabjává;
1-5
Fa.
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Hogy feleJcibe, P'émis' ölibe.
Virrackig el^lunni talált.
Fáradtság sok rzégyen-vallá?,
'i^é^'A. kurva j kurafi' hallás
Késértik A fzejfelmeseket —
Számossan kotzkára vetik,
Száraossan még el-is temetik
A' fzerelemért életeket.
Mennyi kérőit kardra hanta?
De tsak egyhez ment Atalánta.
Hát érdemel-e? az órdög bele Bújjon Kupidá illyeneket ?
Nagy a' fzerelem' insége,
Keserií mind kezdete vége.
De kivált a' vége féleimes.
Lám Parisnak tsálfasága ,
Hcknával esett barátsága y
Kgéfz Trójának verzedelmes.
Addig dolgozott a' Kupidó^
Hogy maga gyilkosa lett Didói
Firamus Tíiishe-^ fzomorú lesbe.
Egy kardba borúit két fzerelmes.
Ének a
Páros és Páradéin Életnek
viind hafznáirúl^ tnindalkalmatlanságairóL
iyj.ás-féle a' termáfzet majd minden em
berben,
Aiíg látni egy-formát ketcót egy ejerben,

KJ hcgyket , GÓgöft fzCret ki fzeíid ártatlant ,
Ki a' piros életet, ki meg a'páratlant.
Pedig, haválogatásnélkul meg-visgállyuk
Mindeniket jónak-is rofznak-is talállyuk,
Idiiidenikbeii vaa a'' mi gyaláz , és magafztal,
Vagyon a' mi kc?erit van a' mi vígarzial»
Hol van annál fzebí éler ? mint a' ki párjával
Szelíd Galamb-formánn é l , 's úgy bír ,
mint magával,
Kiket egy máshoz páros hóscg kötelezett,
*S költsda mossa az egyik kéz a' másik
kezet.
Hasír, vau siralmában a' ki rérzesüHyon,,
Ha örúl ^ van ki vele cgyfzer'smind bri'íllyön.
Könnyebb p^dig, ha van társ a' nyomorúságban ,
párosodik az öröm a' páros vigságban.
Ha mihez kezd, van a' ki tiksa vagy
javallya ,
Ha bánkódik, van párja a'ki vígafztallya,
Öröm pedig a' búsnak a'jó vigaíztalú;
A'Házas-tái'snak, a'társ, éppen arra-valú.
Öröm az igaz társnak itala 's étdg^
Hogy ehecik s ihatik hiv párjával, vele.
Szert mindenik, állandókíntsekre tevének ,
Orom egyiknek fzive a' másik' fzívéaek.
Van
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^ Van Órízó mellette ha fekfzik kgjrkba'
Ártatlanul nj^úgofznak egymás' árnyékába'
Nem égnek a' fajtalan Tzerelem'lángjávaL
Mert ez, úgy él amazzal, mint tulajdo,
nával.
Ha el-fáradt, ölében , van ki meg-nyug^
tassa.
Ha bete^ , na nyomorult van ki ápolgassa,
Nmts pedig annál egy-^y nagyobb gyönnybruség,
Mint ahoz, ki magánn nem segíthet, a'
húség.
Egy rzóval, sok hafznait a' páros életnek,
•De, azok közt ám, n' kik igazánn ízei-etnek,
Tsaka'ki már próbálta, az tudja mondani,
, A *rfnínt hogy ez a' fzokás már nem-is moftani.
De lehet ezt a' jót-is, mint máft rofzfzá
tenni,
tehet rofzfz Feleségnek 's gonofz Férjnek
lenni,
S mivel már- közönséges nagyonn e' rofz*
fzaság,
^'em tsuda ha nem tettzik soknak a' Házasság.
A' ki tsak párosodik bujaság kedvéért,
A' Leány tsak legényért, emez Menyetskéért,
í^^"' egygyez ez, az igaz Házasság' tzél.
jávai,
S tsuda !tt a' párosság ha nintsen híjjával.
Sok

Sök rofzfz tsupánn tsak azért kíván Férjhez menni,
Hogy Iia magot fzaporít, tudja kire kenni.
Sok legény azcrt kíván Feleséget venni,
Hogy ha mklt nem kap, tUíljon kivel hál
ni 's lenni,
Sok Aízfzony, az Urával meg-nem-eléNéha Pazifaeként bika-hűit - is efzik,
Sok Féijri jó Junóját nclia meg utálva,
Vétkezik, mint Jupiter vad-bikáva válva.
Ez az leg-nagyobb oka a' Iái más életnek
A h ! a' kik ezt nem tudják, boldogok le
hetnek ^
Ez az a' hóltíg-való kuios keserűség,
Mikcr nints, avagy tsak köz máfzfzor-is
a' h'i'ístg.
Soknak, azért nuits doiga jól 's a'^bets'úlcte,
Hogy nem egyez emennek azzal terméfzetc;
Ha egyik nagyon lösvcny, másik vefzte'
- geto, '
Kéfzenn van ott még élven mind sír, mind
temető.
Néha az Afzfzony fellyebb héjaz aí
Uránál,
Melly roízfzabb mindeniknek a' pokol' kínnyánál
Vágynak ezekennkivul más házi-kerefztek.
Kiket boldogok vogyrok a' kik nem érez
tek
Tan
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Van ízint-úgy a* magános 's egyes élet-'
ben - is
A' mi hsfznos, a' mi fzép, a' mi kellet
len - is j
.Tudnak sokann magános éktet úgy élni,
Hogy nem akarnák páros élettel tserélrii.
Ki magát meg-tanúlra fzózenntaitóztatni,
Nem fzükta sem egy sem más dolgába' a*
-vatni,
Ki nem érzi melegét a' Vénus' t'ifízének
.Örvend és b'rvendhet-is páratlan éltének^.
Nints gondja íém Fijára sem Feleségeié^
Si^badosj nem köteles senki hűségére,,
Ha senki' fzerelmére sem bíizdúl a' vére,
Nem vágy sem más' Férjére sem MenyBtskéjére.
Egyedül él gond nélkiil magános Házában,
.H a TTii titkos baja van tartja tsak magában,
Öröm az-is, ha más nints akármi bújjában,
Hogy senki sem tekintget a' fzíve titkában.
Egy fzóval, mint akárnnü ízabad madár,
, úgy é l ,
^
.Sem hüSégtelenségtl'il sem panafztúl nem félj
A' Gavallér nem fzenved, nem ti'ír a' Dámának,
A' Dáma ha nints Ura, Ura o magának.
De e' ízabadtságbül-is fzármazhatjk rabság,
Leliete'nagy jóbúl-is rofzfznál-is rofzfzabbVáltozhat ez Örömbuil minden nap siralom,
iís nyúghatatlnnsággá ez a' nyugodalom.
Ha?

lía nem fz'uz a', magános a' magánosságban,
Esik, éfzrC sem vévén nem reményit rabságban :
És gyakrann ollyannak lePzCz nyomorult,
labjává,
A' kinél jobb lett volna núlt tenni mátkává.
Ha iitm gycizi ízerehne' tizeinek hevét,
Torkánn akad 's nyelni kell okrendezve
levét;
Kitka pedig az ollyan, a' ki meg-állhassa.
Hogy vagy néki né légyen,vagy ó máskakassa.
A' legény addig vívcliz, hogy egyfzeí
módjával,
TitkoiiA fzabaddá hagygyák mind ingei fzoknyá^ íil,
-'S követi tilalmassan a' maga' kárával
A' mit Tzúzenn vihetne véghez a' párjával.
A' Leány minthogy módi, nem tartja
fzégy ennek
Egyre tsapni a' levet mind annak mind ennek.
Szint'-úgyrá tartja magát, hogy fzáz az
h Neve,
'S egyfzer éfzre sem. vefzi hogy kurvává
leve.
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Jádzik a' Polifzia' bt-vrá2l)\tfz.ífiével
Mintha nem-is esmérné titkos kedvesével,
'S míg tsak fzínncl kártyáznak, n6 a' vojta (zárna,
De

De mihelyt tök lefzfzV tromf meg
a' Dáma.
'S mikor sok mézes mérget, mellycttic*
konn nyála j
A' már ízembe t'únt Vénus torkára forrala,
Akkor ofztán sajnossan, de késónn fajlallya.
Hogy az édes téj-f'elnek savó volt az al]ya»
Mind ezt tehát, mind amazt^ isak az
ártatlanság
íefzi jóvá a* többi mind hafzontalanság.
Mind párral mínd pár nélkül lehet fzúzen
élni,
'S lehet fziizesség nélkól mindeniktúl félni.
A' fzijí/esség, a' minden kíntseknél drá-'
gább kints,
Ellenben, nagy fzegénység van o t t , a' hol
ez nints,
A' nStelert, 's a' nós-is magát úgy tart*
hatja
Buldognak, há fzÓz vagyok igazán mond*
hatjaNem a' Hímen 's a' Frenum tsinál fzL/zességet,
Az fzuz, a' kit idegen túz nem lankafzt
's éget.
Szúz lehet mind a* páros fzív, raind a' pá*
ratlan,
Ha bujaság' vétkétúl igazán ártatlan.

Bük
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Barátsác:rúl.

icm drágább kints, sem ritkább uints
minc az a' híiség,
'S mínc az-az cgymáshoz-való igaz lelkiiség.
Mellyel társához a' hív Barát és egyenes
Szív
Viseltetik j ez míg élünk egy gyönyöiiliség.
Úgy tettzik : a' fene-vadak e' társaságot,
Jobban tudják ; 's Jobban órzik a' Barátságot ,
Minc az okos emberek; Kik közt vágynak
ezerek ,
Kik ezt ólrsóbbra bersulik mint e' világot,
A' barátság oUy tíhsasrg , hol mind itekt,
Mind a' t'órvéíry ^ mind a' btré tsak a' fzc*
retet.

Tanú az igaz élet, 's a' jó I.clki-esméret.
Ezt a' tudja, ki valaha íiívenn fzeretett.
Nem függ ebben egyik fzemélly a' másikátúl
De függ a' násikhoz-való barátságátú!,
Nints itt fzolga, fzolgáló, Fellyebb , vagy
alább-v.-.ló,
Még-is ha vét társa ellen , feJ 's tart magátú!.
Illy társaság két fzeméllynél tb'bbúl nem
állhat,
Sót ollyan-is ezer köziil kettó ha válbac
M

M^r:
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Mert más ám niáfi: fzeretni, Más tn^ ba
rátnak lenni,
Szeretet harátságot nem tpintltg tsinálipr.
Lehet ugyan valakinek két barátja., is ,
De hogy kettőnek barátja legyen mai^a-is
Nem Idiec, mert egy formán Kettőt fze
retni talám
Nem lehet; és nem hifzem , ha maga mond
ja - is. ,
Nintsen ugyan e' Világonn a' ki fzeressea
Téged, úgy mint magát tiízcán 's tökéle
tessen,
lís így barátságot - is, a' mint ígazságot-is
Tsaic alig ha e' világonn, lelni lehessen,
Igaz : de van a'húségnelv még-is ío pontja.
Mint van a' ki barátjáért vérit-is ontja ,
Van hát a' tzeretetben e' romlott terméfzetben
Öllyan; a' mit barátságnak tarts czélet^eo.
Sokkal nagyobb két barát közt a' köteles*
ség ,
Mint a' raellyet a'. Férjéhez tart a' Fele, ' ség.
Mert emez hiv hit mellett, De annak hit
sem kellett,
S efzre sem vefzi mikor meg-ktt az egyesség. 3 r
Sok titka van, a' mit titkol Házas-társátúí,
Az ember: de nem titkollya a' barátjátúl
Ha'
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Ha tsak, mind a'Házasság, Mind az igaz
barátság
Egyútc nintsen egy fzeméllyben, kit tart
sajátul.
Egygyez egygyik a' másiknak akaratjá
val ,
Nem fél tóle ha esik-is néha kárával,
Egygycz a' l'ziv , a' Lélek, 's az aRaratis vélek,
Piiithous Pokolba megy Thézeussával,
Soha az i;.^:'.z barátság el-sem-romolhat.
Ercis kötél 'S kótés ez, melly fel-nem bo
molhat ,
Ha hiiségntk véget vet, Már nem igaz fzeretet,
A' Vilkg-is elébb mint ez cízve omolhat.
Ha meg-veted barátodat és el-válíz tóle
Soha sem voltál barát, ki-tettzik belőle,
E' volt fzeretetednek Hijfa és hóségednek ,
Hogy hited 's hiteled nints állandó felóle.
Óli pedig melly sok ezerena hív bará
toknak
Nevet tulajdonítni akarják magoknak.
A' kik vagy betsáletért, Vagy búja fzej-etetérc
Véget vetnek állhatatlan barátságoknak.
Sokat a' pénzért törodó fösvény fzív .'<?
elme,
Sokat, tsak fgy állhatatlan Afzfzony fierelme
/
M 2
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Annyira meg-vefztegetrrudok ollyateíiget^
Hogy ha barkt vóic neüi barát mkr é Ke •
gyejrne.
Vigyázz tehát, és meg-roíláld a' barátokat,
És miad addig Barátoknak ne tartsd azokat
Míg meg-neni-rapafztalod , Hogy károkat
nem vallod.
Mert e' Világ meg-vefztegec solsízor sokakat.
Ének
-n

a j\^.mérntetlenségrül.

fzesnérmes fziv és az okosság
E' világonii neaj tsekélly boldogság , •
Melly, ha együtt van a' bátorsággal
Bizvád fzembe ízálhatfz e' Világgal,
Dolga, befzéde a' fzcmérmesnek
Kedves, 'startják mindenek kedvesnek >
Szeretik, betsüilik^mind untalan,
Nem úgv, mint a' ki gonoíz, fajtalan.
De nintsen annál nagyobb utálat ,
Mint a' nagyona ízemérmetlen állat
. Kinn ez egylzer úgy er&t vehetett ,,
Hogy fzemérmetlennek neveztetett.
Bocskor-bcir már annak az orczá;a,
Dobja minden titoknak a' fz^ája ,
Sem tifzcesség, sem rút nitits'már annál,
Oktalanabb az oktalannál.
Nem gondol sem jó sem rofzfz hírével,
Sem maga' sem más' betsúletévei;
An-

Ann,ik pnak lenni lehetetlen,
. Annál minden becsület kelletlen.
"Nevezd azt tolvajnak vagy gyilkosnak,
Bár monjad paráznának, lustosnak,
Vayvuv-, — tfí'y fím^ ez minden mentsége ;
Meic oda -\'an fzeménnetessége.
Tsak néki kedve tellyicn, vagy tessen,
Hogy dolgának jó vége lehessen,
Fel-vcfz sok fziikot, át'kot, motskokat,
l'etsúlctével nem gondol sokat.
Mint a' ízemérmetlcn tolvajokat
El-nem retten;i; ha látnak sok-it
Az akafztú-fán- is ollyanokat, '
A' millyennek tudják magokat :
Úgy a' néki fzokott paráznáknak
Tsiif bíjintetési a' sok kurváknak
Tsak oHyan, és fzint' úgy nem fzokatlan ,
Mint a* melly dolog el - múlhatatlan.
Tsak egyfzer Ó néki kedve tellyjen,
Nem bánja akárki mit fclellyjen,
Többnek tartja a' gyönyörűséget,
Mint azt az utálatos rút véget.
'S mivel már nem gondol ó magával,
Mint kiilomben-is világ' tsúfjával
Gázol másnak-is betsiiletében
'S tructzol sok jámbornak ellenében.
Ezek moudattathatnak gyilkosnak ,
Ezek pestisei a' városnak,
Igaz fzó hát 's nem híjjába-való,
Mikor azt mondják : ki - tsapni • való.
M 5
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Oh vajha itt - is véghez - mehetne,
Bár ezek ellen törvény lehane,
A' mint vétkezik, úgy büntettetne,
'S e tűznek a' Hóhér tízet vetne.
Ének

a

rofis^

4k^lonyok'

Tsfilárdsífgirúl.
l ^ e h é z tudni tzélját, végét,
X^ Ki-tanúlni mefterségét a' kurvának
Száz meg ezer útja vagyon,
'
Tekervényes, az-is nagyon Fortélyjánafc ,
i5irj bar böltsek' nagy efzével,
Leg - r^entebbek' fzentségével,
Egy órdog egy menyetskével, Meg-tsalnának.
A halót maga meg-veti.
Ha rút képét festegeti Szép formára.
Mellyböl sok madár' nyakára
Madzag, 's lép ragad lábára, Nem sokára,
H Í V , tsal, hiteget jámborul,
Itat mérget édes borúi,
Másnak igen ritkán fzorúl, Fortéllyjára
Mézes kérdés, fzép felelés,
Titkonn adott rsók, 's ölelés, ElsÓ próba,
Sokfzor egv kis gyönyörűség,
Szép ajánlás, fzínes hüség, Vifz'hálóba.
Hogy a' sokfzor meg- rontó ja,
A' ki fzáját meg - tsókoUyja,
Nem minden ember gondoliyja Meg valóba.
De

De találkoznak okosok,
Kiknvk a' titkos gyilkosok Nem árthatnak—
A' kik - is látván ezeket,
Segítségre óvdögbket Hívogatn.ik ,
Míg végre az okosok-is,
BÓlts éü ártatlan Ifjak - is,
Az ártatlan madarak-is Meg - fogatnak.
Ha egyik kurva nem gy<'>i:i>
Ketcó három addig fózl, Hogy végtére,
Sok az egyet meg-ragadja,
Mért egyik másiknak adja A' kezére;
Ki fzabad volt , rabul esik,
'S mennél jobban törekedik,
Mé;~ több békó tekeredik A' kezére.
Ha már egyebet nem lelnek.
Vén Afzlzonyokat rendelnek Kerífoknek,
Akkor mér bízvást próbálni.
Ha Hlyeket tud találni Hitetőknek ;
Nehezebb pedig ezeknek
Meg - állni mesterségeknek ;
Mint sok ezer pokol-beÜ Ördögöknek.
Sem kenyerét, sem a' borát.
Sem ebéd jót, sem vacsorát Nem-sajnállyja.
Ád néki mindent eleget
Gondolyi-Tjiogy mindezeket Meg-fzolgályja,
Ha doíg'ilrm véget érhet.
Vagy kiua-Sc kap vagy férjet,
És a' ^atya_ mellé férhet A' fzoknyája»
Sokat hazucj, sok fzínt mutat.
Gondol, lorral titkos utat, Mesterséget.
Öfzve-vefzt társot társával,
M 4
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*S abbúl ts'mkl ö magával Egyességet.
Hét Ördög telik magábúl.
Tüzet gerj'efzt egy fzikrábúl,
'S magának ttfz a' préfiábúi Nyerese'get.
De ki tudná ki- találni ?
Ki gyózné eló - fzámlálni Sok fortélyját ?
így á' bolond az okosnak
l ö r i , 's a* tyúk" a' kakasnak A' taréját,
A' bólts elmét fenn - akafztja
A' kurva; gonddal fárafztja
A* fzemest, és le - ragafztja fzeme' héját^
A' ki azért e' tuízektiil.
Tárt, jobb, magát az illyektiil Ha meg-ójyja.
Ne légyen Kupidó' bakja,
Ha ócet a' Vénus vakja, Meg-tsókolyja.
Jádzon ugyan de fzem essen ,
Úgyhogy vakká ne lehessen,
pe vifzfza tsalja jíjlessen. Ki meg-tsalja,
^gy

el - vefytett Szeretőjét
/ífzfzofjy' Éiekje^

sirató

sérelmes jegyesem í Hol vagy Szerelme
sem !
Melly nehéz kedvesem.' Hogy tóled eJ-escm
Édesem !
Talám a' berkeken'. Vagy magas begyeken
Tsendes ligetekenn Múlat majd ezekena
Keresem.

Hol

Hol vagy? tzélja víg kedvemnek!
Vídámítüja a' rzivemnek!
Oh Izerclem, fzerelem ! légy velem,—
Szivenn viselem fzép képedet.
Régi rzerelmeder,
Diánna' Szüzei! Vénus' gyermekei!
Szívem' ízerelmeii Szerelmem' tiizei!
Magatok
Vezérim legyetek, És rá vezessetek !
Jár tudom veletek. A' kit én fzeretek,
'S siratok.
Nem találj.i fzívem, helyét,
Bún^k ercfztette fejét ,
Szerelmemet, fzívemet, kedvemet,
Szerelmesemet el-vefztettem,
Özvegy, árva lettem^
Szívemnek jegyese, Kit lelkem kerese.
Oda van kedvese, iNintsen fzerelmese,
Kegyese;
Járatlan utakat, Eé - omlott kutakat,
Hamis barátokat, Nem néki valókat
Kerese.
Ezt kb'nyvezem , ezt síratom,
Ezt zokogom, ezt jajgatom,
Aggodalom, siralom, síralom.
Holtig unalom már életem :
Búba rekefztetteni.
Sokat által-vere, Kupidó'fegyvere.
Sok fzívet mcg-nyere, Kinn a' bú ezeré
Sebet értt.
M 5
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Tudok czercket, illy fzerelmesekec ,
Le - tettek ékeket, ontották véreket,
Ezekért^
Tislz Fyramus egy-másért,
'Meg-hóltc, Didó EJiciiséríy
Nem-is tsuda3 Kitsoda, 's róitsoda
írat köt oda ? fzívenn vérzik
y
tz seb; és ott érzik.
tín még mind ezeket, Nolia nehezeket,
Túrom e' sebeket, Hofzfzas keserveket,
rúzeket.
Áh! légyen kegyelem! Vénus ! Jegy te vekm
Gyógyítsd oh fzereJem, Mejt kínnal vi
seli rp Ezeket.
Nyögök, sóhajtok , zokogok,
Sírtam, sírok, sirni - íogok ,
Szerelmemet siratom, jajgatom ,
Ki-non mondhatom J'^ájdalmamuc
Kégi siralmamat.
A

'Bal-f\erentse

ellen pan.a{^oik.odó

^ ^amis fzerentsének történeti, —
Be minden kedvemet el -temeti. —
Sok nyúghatatlpnság, gondos álmatlanság
Sziv-beli fájdalom, keserves siralom
Fárafztják, gonddal rakott fejemet,
Késérfik búba meri'iJtt fzívemcc.
OhJ mikor lefz vége mind ezeknek^
A' fziv-beli keserűségeknek r

Kön\'ve2zetek egek! Sírjatok fellegek:
Mert emberi fzemék Nem lefznek elegek,
Eléggtí meg-siratni soi sómat,
Eléggé ki-fejezni kínomat.
Rajtam crótt vett már a' siralom ,
Nem ízóllhatok , mert nagy a' fájdalom,
Ha kezdem fzámlálni. Nem tudok találni
Ez liokvoí jajjokat, ki-fejez'6 fzókac,
Tsak nyögök és keserves nyögésem
Bizonyicja kinos fzenvedésem.
Vaílyon boldog egek! mit vétettem ?
Hogy a' kínoknak igy ki-tétettem;
Talám minden búniiek büntetési rzúnnek,
'S mind az én fejemre tódulnak vefztemre i
Lelkem tusakodik ó magában,
De már tsak nem bele hal bújában.
A' világra miért - is rziilettem?
Ha .illyen boldogtalanná lettem;
Bó'dog vaiújában , ki gyermek - korában
Sir a lemettetett, 's rcfze nem lehetett:
Az illycn Iziv-béli íájdalmakban,
lm' én m'kcnt nyomorgók azokban.
Táig}';íl tett bezzeg engem' ezeknek ,
Sájlyos rendelése az egeknek;
Sóhajiva jajgatok, sírok míg sírhatok.
Nyögök ha nem lehet, cic errúl ki tehet,
Tsak az, a' ki reám botsátotta
'S kínomat így meg sokasítottaa.
Ha hát seníci sem segít dolgomonn,
Bgek ! fzánakozzatok sorsomonn;
Pihenést adjatok, mert már nem bírhatok,
Kín-

nax3aax3ttx^

í38

Kínnyaim' terhével, sebeim' mérgével,
A' kínok kozc Istenem! légy velem
A h ! legyen már valaha kegyelem.
Ének

a

Magyar OltÖ:(et panqf:^airól
Régi Magyar Nótára.

XAová levél? Nemzetemnek jó világa!
Hol vagy édes Magyar Hazám' Czép virága í
Oda Vagyon el-hervadott, vált rofií'koróvá.
Elméd, erőd, csherseged, 's régi Nemes
Virtusod , ietc tsupa hi/jába - valóvá.
Ei-vefzett már terméízeted fégíNemem í
Ah í hogy leve így semmivé ? én Istenem í
Nintsen leg - kissebb tsepp je - is a' Magyar
Vérnek ,
Hát fijaink, maradékink , ha így megyén
a' vákoeás; még valahára mit érnek ?
Ha tudhatják a' torsok ok , meg-síratnak,
Hogy beléjek más ágokat oltogatnak.
De lehetnek-e Magyar magbúi más Nem
zetek ?
Nem, hanem az erókett majmolások után
én - is akármi Nemzet lehetek..
A' Magyar-is tud már ízínes Polhziát,
Ha mit mond más , ez - is úgy mond ha fiat.
Hát illyenek vóltak-e a' régi" Magyarok ?
Nem Magyarnak, de paraíztnak mondanak—
ha fzínt mutatni mások el'ócc rtem akarok«

A zt gondoly ja az el-ft júltt Magyar gyerek.
Hogy a' Magyar lónak - is fzép az Anglus
nyereg.
Ma j moly ja a' Frantz és Nemet viseleteket.
Azomban ezek nevetik, mikor látják nem üleni a' Magyar testhez ezeket.
Jer Magyar! ha Magyar véred van egy
fzóra,
Vágyik-e az igaz Magyar Bugyogóra,
Tsizma-fzárodat a' füled mellé rakatod,
Foldott lábod' mo'sár 'forma Magyar tsúfoló
"flíMivel oh nagy Magyar! be-vonatod.
Hol az öved? hol a' Magyar mente, dol
mány ?
Minek az a' laíl/Ii, kaput, Patz katzagány.
Minek az a' kurta gatya tsak térdig érti ?
Hívd ide bár vagy Attilát vagy Rákótzic,
én azt ir.ondom; Tégedet meg-nem
esmér h.
A* nadrágod miért nem ér hát bokáig r
Miért fzabták tsak az inad' hajlásáig?
Láb-ikrádon/r/////íV vagyon 'sa' lábod'fején
Topány helyett tsatos paputs, régi Nemed'
így tsúfolod, vefzted magadai idején.
Hol a'gutsma, tsákos süveg, 'sa'kalpagod ?
Minek az a' íelleg-hajtó nagy kalapod^
'S nem tudod-e hogy vad bőrökkel ruház
kodtak
A' Magvarok Stzithiában sot itt-is míg iná«
Nemetekkel bfzve-ncm sógorodnak.
MJ-

, Mutogatod a' tajftlidat, Mántséfodau
A' mellyedenn viseled a' taréjodat.
Nyomó-rud foitnára csinálod a' hajadat.
Nyakra-való úgy f-dezi mint a' Táeh-lónak
a' hámja jh romba fzokott nyakadat.
Magyarságod néha még-is mutogatod,
Nadrí^odat Magyar formára \-aííatod,
De bugyogót mutat féilyijl a' gomb - 'seb
rajta ,
Prém nélkül - is viseli már a' mentéjét,
mxitogacná, hogy még-is Magyar fajta.
Az állód 's az orrod - allya mezítelen ,
A' Magyar pedig bajúfz nélkül fzínceleh.
Szép az, nap-nyúgocti Nemzet-belf embernek.
De Magyarnak kopafz orr-ally tsupa piízok, mással öfzve édes Nemem l hogy kevernek.
Ma Magyarnak akkora kard lógg oldalán,
Valamint egy közönséges fózó-kalán,
Nen) egyéb, tsak görbe bitsak, vékony
gyík-lesó,
A' se Magyar, tudja mi volt ? a' ki illyen
kardot kötött, és hordozott a' leg-elsöt
Igazán: hogy mennél inkább okosodik.
Ez a' világ annál többet bolondozik;
Hadd-el édes jó Magjarom \ az illyeneket,
Szeresd, kövesd, ha Magyar vagy , és betsiild-meg Nemzetedet^ a'Nagy Magyar
Öregeket.
ÉJÍÚ
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v5)zi'ilettem Jiécfzáz hatvanban,
Tizen egyedik Májusban
E' Világra,
Már húízon két elztendeje,
Hogy jutott el'tem' ideje
Ez aggságra,
Kezdetivel életemnek
Kezdete lett keservemnek ,
Kints-is ideje fzívemnek
A' vígságra.
Fejem' búra taízította,
Számat-is jajra nyitotta
Születésem
Jajjal kezdődött életem,
Ezer jajjal leve létem
'S nevelésem.
Búval értem gyáfz napomat ,
Búval élem Világoriiat,
Búval érni halálomat
Mit-is késenj ?
Tán 2z Anyám' teje helyett,
Mígfzoptam-is,Tigris-tcjet Hagytak fzínnom
Vagy fzívet mardosó férget
Ennem , és keserii mérget Adtak innom,
Mert ha nézek bal - sorsomra,
Ezer jaj jön egy jajomra,
Új síralom síralmomra,
'S kínra kínom.
Életem' elsőbb ideje,
Egélz három efztendeje
Nyavalyába'
Tóit; kóró voltam nem virág,
Nem 2Óld, hanem egy fzaraz ág; Minapába'
Mikor azzal dítsekedém.
Hogy soha bajom' nem érzem,
Azt befzéllé mind a' Izúlém, Mind a' Bába,
Gye--
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Gyermek-idom sok ideig,
Mind tízen két erztendeíg
Nyomorúság,
Sok bajok közt nevekedés,
Vifzfza-vonás , vefrckedss,
Háborúság ,
r Moft - is 5ok baj bánt engemet,
Sok tereh nyomja fiijemer,
Meg-fojtja már életemet
A' bofzfzúság)
Akkor kedves Szijléimtiíl
Mefzfzc, 's fzúlette-fóldemtiítl El-is váltam.
Az idegen kenyeret - is,
Az idegen húséget - is
Meg - próbáltam.
Ott-is életem unalom ,
Ott - is ezer aggodalom,
Ott - is keserves síralom Ra Fakadtam.
A' Világ' fzín - mutatását ,
A' fzerentse' változását
Meg - érzettem.
Láttam túrtem ezereket
RoCzfzakat, de a'mellyeket Nemfzerettem_,
Az egy lílen volt remé;iyem
Atyám - fia az érízényem,
Meg-bánta meg- törött kényem, Hogy ízií*
lettem.
Tízen ötödik nyarában
Éi'temnek, Papi-ruhában
Öltöztettek;
Egy névvel Kollégiumba
De valósággal Klaílromba
Rekefztettek j
Voltának ott-is gyilkosok
A' fzínes irigy okosok
Noha voltak jók-is, és sok - Anfzerectek.
Már magam - is azt gondolám
El-keseredve, hogv , talám Pappá lefzek j
De,

H é , hogy nincsenek kedvében
Világnak, Iften' kertében
A' kertéfzek ,
Nem akartam a' kenyérért
Kriltust követni, merc bérért
Ha tzoigúlok , hafzontalan Szolga léfzek.
Ott-iS azért úgy kéfzúlök , hogy akármire
keii'ilbk Tudjak élni í
Mert jobb tudni ketttic hármat
'S Így kitsinnyel a' nagy jármát Fel-tssrélni,
Mentem-is a' mint mehettem,
És a' mit tudni Izerettem,
Nem sok bolondnak engedtem Mcg-ítélni.
De akármi tanúit legyek,
Látom; hogy kevésre megyek
Mind azokkal,
Eurifzthéui uralkodik ,
Mig Herkules tusakodik
A» vadakkal^
Tartják bóksnek 's nagy okosnak
Kfzánthuát, és Filozófusnak >
Verik fejét Ézopusnak
Fa - botokkal.
Már liúízon egy er/:tend''>mnek
Kozepénn, tsak nem időmnek Reggelében,
Alk^alok földet mérek
Prókátorok 's Ingy'seucrek'
Seregében
Ott kezdtem okossabb lenni,
A' tort térrel keríteni,
'S e' Világnak tekinteni
A' fzemébe.
Itt-is látom múlandóság ,
Minden tsakfzín-mutatüság
Ó magában;
Mézet méreggel kevernek,
Borsot tórnekaz embernek
Az oirában.
N
Min-
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Minden tsak bú keserűség,
Színes fzív, hamis Lelkúség ,
Senkiben sínts igaz húség
Vatójkbunt
De jól lehet hogy mind ezek
Keser^es^ , és nehezek
Mindenekben :
Ha a' crmnfot tromíFal verem,
Sökfzor a' hamist meg-nyerem Ezerekben;
De tsak egy'et neheztelek ,
Hogy bofzfzút ollyaktúl nyelek,
Kiket a' barmoknak lelek
Seregekbea.
Mint beteges Orofzlánynak
Nehéz a' vad-kan' fogának
Harapása,
Nehéz az erós í^ikának
Neki fztgezett fzarvának ^ ^
Tarzíctása ;
De egy rofzfz fzamár fajtának
Truttza goromba lábának
Kétfzeres meg hálásának Tsak aemmássa.
Szinte ollyan keservessen
Szenvedi, 's mérgemérgessen ForrCzívébe,
Ha Nemes vérlV embernek
Holmi buták tromfot vernek
Ellenébe,
Sebjét sok fzív azért fedi.
Mert mint sem ezt el-fzenvedi
Inkább életét engedi
,
A' helyébe —
Talál fzivem bánatjában,
Menippus' oskolájában .
Orvosságot,
Mindezeket el fzenvedem,
És fzenvedve ki-nevetem
A' Világot,
Fd-keres még, ha dolgába"
Tsúgged , meg-boxlik a' lába,
'S rá kócijzött iílrángjába,
Bele-hágott,
Vete.

VeremedJLm akár mire,
v^
Tsak Ugyan éfzért senkire Nem fzorúlok.,
Tsak elmém maradjon épen,
Hogyel-ne éÜiessek fzépen, Nem búsulok,
'S noha csonka bénna legyt-k ,
Mindég IcíxCz fzámba mit tegyek ,
Kenyeret kérni nem megyek 'S nem kúldúlok.
Hogy ha ki cnuczól felettem,
Adok aztoc a' mit ettem
Ha kívánnya ,
Ótet hitván rziir-gallérnak
Tartom , magam' Gavallérnak ,
Ha nem bánnya.
A' Világnak 's az illycknek ,
Kurva'nnya súlt tök-fe/cknek,
Mit nékem az embereknek A'hitvánnyá;
Entk

ű-^

Allhatatlaníágrúlf
Umégfiil, <

Hustgte-

V i'ág ! Világi fzín- mutatúság!
Ninrs benned jóság, nints állandóság.
En azt te benned sokfzor kerestem ,
I)e rzándékomtűí mindég el-estem.
Nagy darabját láttam e' világnak ,
De mindenütt állhatatlanságnak
Festett áll-ortzája, melly fzép ízembe',
De belól tsalárd , túnt a' ízemembe.
Egyik ember a' másikat tsalja,
Jütűl íjefzt, a' rofzfzat javallya ,
Tudja minden bolond ember' Fija.
Már ma; mi a* fzínes Peliczia,
Na
Kints

A9í>

OttMODaaicr;

l^mts igaz Izíy, nints hűséges Lelek,
Néha kit jó barátomnak vélek ,
•^ Az kerít nyomorúkat hálóba —
Szín. mutató a' világ valóba.
Ha kér *s adí'z y körzb'ni 'smeg-áld ér'te.
De majd efzébe sem jut hogy kérte;
Ha kérfz ígér, és bíztat fzép Tzókkal,
De erefzt mindég üres marokkal.
Sziemben ditsér, és nintsen jobb nála;
Féfe menvén Hárpiává vála,
A' ki dítsért a' fzóll -meg tégedet.
Színt mutat, de gyalázza Nevedet.
Sok fzeméllyt tartottam már kedvemben
Tsupa Angyal vóic mint Játtzott ízemben^
De késónn sírva jutott efzembcn :
Hogy kígyót tartottam kebelemben.
Oh Világ! búval óh meddig vefztt-el ?
Iftenem! meddig fzenveded ezt-el 2 —
Oh festett képú ízín-mutató^ág!
Oh világi híjjában-valóság!
Ének árrúl:

hogy ritka a

Jó Barátság,

.Oarátság Barátság! be ritka ez világonn,
Szíx^esség, egyesseg , tsak egy sínts sok
Orfzágonn.
Unalom, síralom ,
KesérÚség, aggadalom,
Alind az öregség, mind az Ifjúság,

Úgy-

ú g y - hogy már, légyen bár
Sógor, v é r , vagy lestvér.
Nagy barátság, Atyafiság ;
Színesség, hamisság y
Közoctök nem ú/ság.
lg .zán : hogy talán közelget az ítélet,
Mert üröm, nem öröm. A' mint telik az
élet.
Ha egy nap' fzíved kap
Egy kevés gyönyörűséget,
Látfz keserűséget
Holnap réggel ,Ha ma Lelkem öri5I,
Holnap búba meriil,
Mert sok méreg, sok bofzrzúság,
Kokros fzomoruság
Tódul rám sereggel.
A'barát barátját, vagy a' ki barátja vúlc,
Gyulóli, 's üldözi, ha tsak kedve ellen
fzóllV
Színes fzív, költsön hiv,
A' ki magát hívnek vallya, —
Másfelől azt hallya.
Sértett fzívem,
Hogy a' ki hívséget
Mutatta 's kéfzségét;
Lábom alá vermet ása;
Hamis fogadása,
'S nem vqlt nékem hívem.
Többnyire ha kire vet a'fzerentse hatot,
'S ha kinek vagy kintset vagy betsVíletet
adott.
Fennt héjjaz, mint ha az
N 3
Mind

'98

oa:»TO3a[OR

Mind örökké tartó volna,
'S Hátra nem rukkolna
A' fzeremse;
Sok hasonló Nemes
Arra sem érdemes,
Hogy tekintvén közös sorsat
A' halandó; társát
Víg ízemmel tekintse.
Sok pedig bármeddig barátságot mutatott,
A' Világ 's bujaság rontja az indulatot.
Es vagy a' titkos ágy
Miatt barátjával fel-hágy ,
'S idejét áldozza fzerejemnek,
Vagy ha bár velem jár,
Unfzoláft mástul vár,
'S útját tekeriti fére,
A' melly ellenére
Va« a' fzeméremnck.
Ügy hogy már fzívem bkr keresne barátokat,
Nem győzné eléggé meg-rostálni azokat;
Ha tsak remetévé,
Vagy egy árva Gerlitzévé
Nem cefzem, búba meriilc fejemet.
Más képpen nints éppen
Tehetségem, fzépen
A' Viiág fzája' ízével,
Fompás fzerelmével
Kózleni kedvemet.
# « •
Hl-

Hasonló

a
Barátságtalanság
Panufzolkodó Biek.

elkn

andó romlandó gyönyörűség !
Vikozó , gyáfzt - hozó keseriiség.
Mennyi but okoznak bús ízívcmnek ?
Mérgesicik, mézic víg kedvemnek.
,Mú lacság, barátság rzárnyonu járnak ,
Unalom , síralom köze zárnak ,
Mert igen hitetlen most a' iVáség,
Kinn sir az ártatlan egyiigyuség.
Hogy ha ma fzép napjaim kerülnek ,
Egemre déllyestre felhők gyűlnek,
Ha két fzív egy-másnak most öruilnek,
Az Örömre bánatok kerülnek.
Nyájasság, társaság egy órában
Öfzve - háborodik, 's dűl dugában ,
'S vagy két - felé válik az egyes fzív,
Vagy egéfzen el-múl, 's nem léfzen hív.
Úgy hogy már vétek 's kár a' víg élet,
Sok jó kbztt tsinál közt bal ítélet,
Én ugyan úgy látom , hogy sok fzívek
Akármint mutatják, ritkánn hívek.
Egy fzíve van híve tsak egy fz/vneki)e azt-is, ha van-is úgy tarsd hívnek ,
Mikoj- á.ltal - menvén sok próbákonn .
Erót vefz az arany a', rozsdákonn.
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"Egy jámbor S^eméllyneh pahaf(a
a" ragaímaz^í clkm
X^ i! mit gondoltt nekem - is ?
Taláitt hibát bennem - is
Az írégység.
A h ! be keserves dolog,
Mikor fzíncssen forog
Az ellenség.
Szemben édes a' negédes meg-tsúfolás, —
Mérget hozott, az átkozott ember fzóUás.
'S mit vétettem ellened ?
Hogy ellenem úgy fened
Agyaradat,
Motskodat rám hárítod;
'S hát talám meg - tifztícod
Úgy magadot.
Ki mit adott, 's ki fogadott hír-mondónak ?
Hogy magáhp?, mond) kurvához hasMilÓ9-ik.
Nem társod ám mindenik ,
'S nem olly könnyen billenilc
A* fzoknyája ,
A' mint magát mutatja
JQ fzíviS indulatja
'S kedves fzája,
Tréfálhatunk 'smutathatunk barátságot,
Pe nézzünk jót, nem bugyogót, nem nadrágot.

A' barátság* fzcretés,
A' senkit meg - nem vetés
Nem - IS vétek,
Bár ebek! magatok-is,
Kik engem' ugattok - is
Ne lenne sok gonofzra ok, nevetségtck,
Vefzteg ülne 's meg-ne dűlne kegyességrek.
Hogy egy kitsinyt magamat
Nyájos barátságomat
Ki - mutattam,
Sok nagy világ' rofzfzának
Hogy talpig le - fzóllnának
Okot adtam.
A' ki b'iüzt t e t t , a' mit vétett abban gyanús.
Lest keresnek Herkulesnek A' sok Faunus.
Jobb vúlna varrogatni,
'Jobb Verbotzit forgatni,
A' kezében.
Mint mást jobbat motskolni,
Hazugságot koholni
Ellenében. —
így fzíneli bűnnel teli motskos képit,
A' hamis pör; fényes tűkor rútat fzépit.
De kurv'annya mindennek
( Mind amannak mind ennek )
A' ki bánnya ;
'S ki rofzfznak tart engemet
Jó de tifzta kedvemet
Szemre hánnya.
N ^
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Nálom nagyon nyílván vagyon, a' miújta
Élek, 's éltem, fzeretetem' tifzta volta,
Akar-mint féfid agyarad'
Az arany tifztaí marad
A' ro'sdácúl ,
Minn brúlók és kinek
Nem kérdem én senkinek
K' — annyátúl
Hálok mással ^ hív pajtással, Te-is hálhattz
Hát híJjába, más orrába mit pifzkklgattz ?
Ne hányd tehát fzememre ,
Ha múlatok kedvemre,
'S vígann élek.
Mert rágalmazásodtól
Agyarkodó fogadtól,
Ugy sem félek;
A' világot, ha meg rágott vifzíza - rágom ,
Szóval Téged', 's irigységed' ketté ykgom.
Mind a' kontzot mind a' búnt,
A' melly úgy fzemedbe túnt
Neked adom.
Ha sajnálod éiyj vele.
Azt sem bánom , bújj - bele.
Fel - fogadom.
De az én betsiilecembe ne gázolúdj.
Mord fzemeddel 's gaz nyelveddel ne motskolüdj.

Kiry

Egy Ifi't

Vrlioi^

vigafxtaló

Ének.

e gondolyj vele Pajtás! hogy le-nem
törhecied
A' rózsát, kinek a' Vénus'nevétengetced ;
Nem mind arany a' mi tiínylik ,
tsillámjik a' réz-is,
Sokfzor rakott, ámbár édes
Fúllánkkal, a' méz - is.
*
Jól tudom ez a' rózsa, mint napra forduló
Lett volna fzerelmednek könnyen meg - bó
duló,
De sok tövis, és sok fzúrós
Szaturnus' fzakálla.
Hogy le-törhesd (gyenge kezed
Szúrta ) 's ellent álla.
Vénusnakazkell, a' ki Vulkánus formába
jön, 's a' kic Káron hordoz füstös sajkájába.
Más Mávs-is vúlt e' rózsánál,
De le - nem mettzhctte:
Mit gondolfz hát te Véhussal ?
Minerva' fzülbtte!
De* a' béka-virágot se vél yjed ró'sának,
Ne gondold a' vad-egrest édes malo'sának;
'S külömben - is egy kis fecskét
Mit siratna egy nyár?
Hifzen nintsen egy fél - pénzben
Száz 's ezer arany-kár.
Bellóna adott néked fzopni a' tejéból
Hát miért fzivnál mérget a' Vénus' me
lyéből?
Szé-
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Sízéf^fí-ulené S^iiz Afzfzonyod'
Minerva' fzablyája
Ha sebet ejthetne rajtad
Kupidó' dárdája.
Még valaha keserves léfzen ez rózsának
Körme közé kerülni holmi ostobának.
Még valaha ez a' Vénus
Kiz' el - keseredik,
Mikor meg-unván Vulkánust
Marsra vetemedik.
De úgy jár a' ki efzik a' más' kanalival,
Mint a' hajó tudatlan kormányozójával.
Ritka, sótalant nem enni
Sok fzakáts fózcében.
El - fzokott a' gyermek veízni,
Sok bába' kezében.
Téged , hogy meg-tsaltt Vénus fzép rozsa - fzinével ,
Mind a' bajt mind a' fzegyent fzenvedd - el
békével,
Xám ellene hartzoltt Marsnak
Vénus még Trójánál.
Még - is maradtc a' nyereség
A' Mars' táboránál.
Elég Nimfái vágynak a' te Minervádnak
Múlass fzLfzei között ez édes Anyádnak.
Külömben - is el - húll ám még
^
Ama' ró'sa ízépe,
•S nem - is tsalárdok ezek
Mint a' Vénus' képe,
A'

A' te fzerelmed jóra még ezuránn váUe^
Sok Nimfát egy Afzfzonvci t miért-is hagynál . cl ?
Miért hagynál egcfz ménest
Akannelly kanczáért
Szabadságod' miért vetnéff
Zálogba ízoknyáért.
^lyjed még világodat Ifjú - Icgénységheu
Még elég réfzcd lehet a' páros ínségben, >
Kitkánn fordul a' kotzkája
Júl a' fzertntsének;
Hogy öröm legyen ölében
A' fzép menvetskének.
Fgy má'sasót meg-egyél csméretségébsii
Annak, kit venni kíván fzived fzerelmében
Mert nehéz ám esméietlenc
Kedveseddé teiiui,
A* kivel vagy j ó , vagy nem )ó,
Mind hólci^ kell lenni.
Egy Aízfzonynak nem elég esméretségére
Két három nap; nehéz be-látui a' fzívérc,
A' Momustól kívánt ablak
Akkor nyttcatik-meg.
Mikor, a' külsri fzin mellett
A' fzív esmérfzik - meg.
Az a' hü-hek hálás akkor sem miniiég jó
Mikor az, a' mit akar az ember venni, ló ,
Ezt pedig ha hibás lenne
Nem adhadd tserébe

a<j6
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A' kit Szíjznek köfzöntbctél,
De Vénus képébe.
Ha ^/oi a' te hozzád hason/ó fzeméílynek
Szép Ne7nes indúlam f%er6t9 fzívének
Ezen veled meg - vgyezót
válaPzízad máckának
Ezt tartsd igaz Vénusodnak
Ezt fzagos rózsának/
S\ii-:^e:K Éneke.
'er ártatlan Galambaimí
Je
Szűz virágzó virág-íim!
Míg.virágzik Szúz virágunk, Jobb addig
Örülünk.
Mert ma - holnap heivadásra kéntelen
Kerúíünk»
Minervának Sz't^z véndégi!
Diánna gyönyörííségi I
Hajdani Tündér Szüzeknek
Mi vagyunk társai,
Júnó' páváival járó
Gyenge galanabjai.
Az említett Galambokkal
Illefsük egy-mást tsókokkal.
Ez a' köksönös fzeretet
Nem buj'a fzerelem.
Mellyet közlök én Te veled
Te pedig én velem.
Sztiléink' Háza' dífzének
Minket tártnak, 's Örömének,
Kerti

Kerti tcllyes virágokat
matat fzcp fzeméllyünk
Mint - egy bokronn termett ró'sák
Mi tehát úgy éllyünk.
Addig lefz boldog életünk
Mig mint SzLizek íigy élhetünk.
Ha társa lef?. e' galambnak
El - hervad e' virág;
Sztizességünkkel bomlik • el
Ez a' boldog világ.
Addig t'ólcsük hat kedvünket,
Add;g clyjük életünket,
Lám úgy - is tsak addig tarthat
Ez a* gyönyörűség ,
Mig magáiwk nem k-Htelez
Bennünket egy hűség,
Tsak addig köz C fzeretet
Míg le - nem köteleztetett,
Mert akkor ofztán meg - ofzlik
Ez a' galamb - sereg.
Akkor ki örúl, ki nevet,
Ki sir, ki kesereg.
Most vagyunk egy - más' mátkái
Mint egy Atya' unokái;
Mihelyt egyfzer mátka - nevet
Férjfi vefz magái-a.
Sirva nézünk, Tziízenn maradtt
Mátkáink' sorára.
Így mindég nem lehet élnünk,
'Feli kell valaha tserélnünk
Ör-

Örvendetes életünket
Saahnassabb soissai.
Hol keverik a' jó fzagú
,
,,
Sáhanj'C Tőrük-borssal
LTgy rendelte az Isten - is,
Hogy ne légyen, és nincsen - is
AJlandósága magános
K-,vri
,, ,
^gygyes életünkneki
KJC fd . vaitt hittel köteles
Párja fzeméllyunknckSzabadsagunk csak egy óra,
S mint kis madár a' síp - fzúra
Magunknak kell a' háltba
l
repiílni val.iha,
Ez az idó édes Anya _.
,,.,,,
,
-^' lefz a' mosrohí.
Időnk' Dianna Vénussal
F e l . ofztkk nem igaz Jussal,
Mert Kupidü Diánnának
Q ur
,^•, • • ^^^'^ett engedett,
íJokizor a'kikitsinyt öriikt^
.,
,
Elégett fzenvedett
A mi így meg - betsúlendo
Isak tíz' tízen -hat efztendó.
Ki tudja ? millyenre talál ?
« .,,
, .
Ha meg-párosodik.
Orul - e meg jobban minc most ?
„ , .
Vagy el - fzomorodifc.
bóknak ugyan váltqzása
tehet nagy Isten' áldása,
Úgy,

Úgy - hogy ha most kesereg - is
Meg - vígafzcaltatik ,
És ezerfzer búlgogabb ierz'
Ha Fcijhez adacik.
De tsak az - is meg - vallhatja
Hogy vagyon egy kis bánatja,
A' inikor Szúji-kofzorújánn
Fej-kbcóc tserélntk,
Tsak nehezGnn esik bíz' az,
Akármint befzélnek.
Míg hát bírjuk kofzorúnkat,
Addig éjlyük világunkat.
Éllyünk mint Atya - fiúi
Igaz fzeretetben
Vígarín, e' sok gonddal tellyes
És rövid életben.
Kivált kiket meg -kerített
Vénus már, 's meg-melegített.
Míg még tart rövid idócbk
l-egyetek társaink,
Velünk nem soká műíatu
Édes barátaink!
Azért , hogy Tzerécetctek'
Le - kötelezte Férjetek.
Míg még a' seregben vagytok
Ez gyenge sereget
Szeressétek; úgy rzcretünk
Még mi . is titeket.
Ha el - váltok , meg - siratunk,
Helyettetek mást fogadunk ,
O

Em-
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Emlegessétek - meg ti - is,
Ez ártatlanokat,
A' kik Szűz - barátotoknak
Esmérik magokat.
Bár mindég fzúzenn élhetne
Seregünk 's együtt lehetne,
Hadd vigadnánk egy - más fcözött
Tifzta ízerelemben
Nyűghatnám én a' tiedben
'S te az én Ölemben,
Hgy kiüömhen vidám tsrniéf:(^etu Jfjii
igy panaízolkodik bóldogtalarisáifÚYóJ.
^ ajra, búra ^zuletten^, 's érettem _
Júnó 's Lutzina kesergettek.,
Akkor/mijtor Anyámnak, Dajkámnak
Méhéből, 's kezébül ki-vettek;
Mivel cFtemnek j, seredetemnek
"
unalom , síralom volt kezdete.
Vagy lám — talám, Megéra vólc vala
Fájdalmas testemnek bábája,
Mérges, férges étellel métejjel.
Alektó fzoptató Dajkája,
Mert no'ia vérem vígnak dítsérem,
Óhajtás, sóhajtás Hartzol v é l ^ .
Azonq vagyon a' sors - is a' bors- is,
Mellyet a' bal: sors tör orromba *
Hogy sek álnok utakonn múdokonn
Meg-^lyjön még ifjú - koromba.
Hogy-

Ugy - hogy ez nékem gyönyörűségem
' Vóína, ha bár még ma lenne végem.
Félve élve kínon-at, bajomat,
Mind töb'iíjl-tb'bre nagyobbítom.
Sírva írva , siralmas, fájdalmas
Versem' sorait fzaparítom.
Bár mint sijetek, El • nem - érhetek,
Tzéljára, pontjára Fájdalmimnak.
Di hirteh)2 fel-efzméhcu maz/t az Ifiú liU
natjiübúl illyvi víg luwgra fordítja
Enekjét.
e mit töjöm fejemet?
Hifzen nem tsak engemet érdekelnek
A* gond 's a' sok bajok - is ,
llly fzomorúnn mások-is énekelnek
Alig vagyon ki olly nagyonn
Örülhessen,
Hogy néha ne kesergene
Keservessen.
Vígafztallyák magokat
Ha találnak társokat
A' fzegények,
Mint fáradtan útazú
'S egymásra találkozó
Jövevények.
Kbímvebb a' jaj, És a' sok baj
Fogyatkozik ;
Ha sokára bús társára
Találkozik.
O a

Hát

Hát ne sirasd sorsodat
Fordíttsd Izívem jajodat Víg örömre.
Azzal bóklogabb lettél,
Hogy nemtwk teízúletttl Gyötrelemre.
E' vilíigkin nints-is másban
Gyönyörűség ,
Hanem abba', Hogy közös a'
Keserűség,
Hát ezer bajomba - is
Ha még ezer volna-is Vigann élek.
Tudok ollyant eleget
'
A' kivel még életet
Nem tserelek.
Fére gondok ! Hoppot mondok,
Ha sántána- is.
Hopp éjfélben^ Hopp ebéden
"S vatsoránn-is.
Egy Férjhe-^

viencsk
meg-hánt
'fiwy'
Éhekje,

y^íralmas liletsm,
iíánora tselekedetem',
Hogy Aízfzonnyá lettem.
Éltem baldogságban,'
Míg Száz ma^nosságban,
Férjíit nem fzerettem.
Nem jött kedvemre
Gond, bú-bánat fejemre,
Síralom ízememre.
Eltem e' Világonn
Mint kis madár az ágonn

Aj\-
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Egcfz rzabads:igl>an >
Sorsolr.onii örültem ,
És tsak ntir» nyakig ültem ^^
Minden bóUVoftságban,
Nem Jött kedvemre , "^ a' t.
Szúzeiség' p'almája,_
Rziíz íejem' koronája
Vők vígalztalásom.
Nem - is vúk mondhatom.
A' mint cl-gondolhatom,
Boldogságban másom.
Nem jött kedvemre, 's a' r.
Szép Társaságokat,
Úri Gavallérokat
Jó fzívvel fogadtam,
Mutattam magamat,
Szl'íz hajlandóságomat,
i;)e kezet nem adtam.
Nem jbct kedvemre 's a' c.
Egyik sem birtt velem,
Kdzös volt a' fzerelem ,
Az-is pedig Iziizenn.
Szabadonn evezett,
Háborút nem erezett^
Kis hajóm a' vizenn;
Nem jötr kedvemre 's a' t.
Tsókolcák kezemet,
Karon fogva engemet
Sétálni vezettek.
Diánna' kertében ,
A' NimHik' seregében
0 5
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Királynévá tettek.
Nem jött kedvemre 's ^ t,
Egyedül nyugodtam,
Víg áimokac álmodom
Magiíios ágyamban i
Meg unván kedvemet
Vig öröm' énekemet
Dúdoltam magamban*
Nem jöcc kedvemre 's a* e.
De jaj már énnékem J
Változik víg énekem
Ezer siralomra.
A' ki mellett últera.
Hálójába keruikem,'
Lép ragadt lábomra^
Jaj Szúz - Virágom !
Oda van jó világom.
Minden boldogságon:^
Meg - tört kedvem' kénnyé ,
Kagyagű nupom' fénnyé
Felhőbe ború la.
El - hervadt zóld ágom , .
Rabbá lett fzabadságom,
Víg kedvem e! . múla.
J ^ j ! Szúz - virágom! 's. a* t.
Van már - - , ^

Jaj S2ÚZ - viragon> 's a' C,

Társam az ágyamat,
Kis gyermekim álmomat
Nyugodni nem hadgyják,
Siralom ízivemet,
Gond, bú, bánat kedvemet
Égcfz' el-ragadják.
Jaj Szúz - virágom! 's a' t.
Sírba már életem'
Eievenenn temetem,
J a j ! jaj! hová legyek f
A' magas hegyekre,
Kietlen ligetekre
Szarándoknak megyek,
jaj S/uz - virágom I 's a' t.
Bgy régi Ének, O mc mcEftnm Bello'
gradum Míiyy.nra fordítva.
én fzegény Tjelgrád' VáraJ
Oh siralmas Erősség,
Kinél vúlt hajdan csudára
Piílliís, Mán 's a' dítsóség.
í5ok költséggel fzerezcettem',
Orfzág - kúltsnak neveztettem ,
lm' ! most fzám-ki-vettetem.
Vefzni tértem, vefzni megyek,
Bal - sorsra lett jutlisom ,
• Nem hafznált , de jaj! mit tegyék ?
Olly eróssen állásom.
Kem ellenség' praktikája ,
0 4
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Hanem egy tsalkrd' pennája
Akai, leve romlásom.
Bennem gyönyb'rjjség vala
Nézni a' kegyes ízemnek.
Sok P a p , sok Isten' Angyala
Mmt könyörgött Istennek ?
Sok tzifra, roppant Templomok,
•l sudara epbltt Klastromok
Ekessen tettzettenek.
'
Akkor vala Eelgrád' Vára
Gyönyörűségnek helye;
Ellenségünk' borzfzú/ára
Ronthacatlan ereje.
Kardok, ágyúk, Fegyver - sorok ,
<j oly obisok puska - porok,
Minden-féle fegyverek.
D o b , síp, Trombita - fzavának
Rettenetes hangjai,
Ezenn kivűl Kagy Várának
Gyo'zhetetíen Falai;
Sok tábori kéfzi'leiek,
A' meljyek ellent - vetettek
Ellenség' haragjának.
De most /el lévén adatva
Mint-egy Júdás' tsókjávai.
Jaj el-vagyok árúitatva
Egy^ tsalárd' egy fzavával.
Ei - árúitatom bűntelen,
Nyom, ront, vefzt az Istentelen
Ellenség, iHy fzértelén !
Mennyj

I

Menny J hát mennyj édes Kcitonam !
Mennyi - el vitéz seregem !
Isten ho7.z'ul nyugodalmam I
'S minden gyonyörviségem.
Szabadságom' el - vefztettem ,
'S a' mellyet benned vetettem
Oda van reménységem.
Felőled többet fel-tettem,
A' mic erőd mutatott,
Yan egy tsalárd, efzre vettem
'S miadentúl meg - tofzratott.
Mennyi - el hát nézd - meg Hazadat,
Fújd fzomorú trombitádat,
A' mint sorsod adatott.
Ki ne sírna , ha láthatja
E' keserves sorsomat,
Hogy ki valék Orfzág' Attya
El - vefztettem rangomat.
Oda hírem , betsúktem ,
Oda hadi kéfzúletcm,
Kaboltatik mindenem.
M inden meg - változott j értem
Mindeneküen végeket.
Vefztegcssétek bár ér'tcm'
Meg - maradt erótöket.
Tegyétek-ki magatokat;
Ezzel még több siralmokot
'
Hoztok: óh ! nem várt végem.
Isten hozzád hú Vezérem \
Vale ! isten fzeressen.
Neked ajánlom há Vérem,

O s

Élyi

^lyj soká 's fzerentséssen ,
De tartsd emlékezetedben
És rzánakozó fzívedbea
Szerentsétlcn esetem.
Egy érthetetlen Ének ,
Strafzburger' Nótára.
J. sipke-bokor, kormos agyag
Énekemet énekeU,
Majd meg iirúl a' poharam,
töltsd Koma teli.
Sárga rigó, tarka túró
. rezes kalapátsot.
Bükk-fa nadrág, tüdós hurka
mámoros Kovátsot,
Akafzfza-fel három ágú
vas-Villa' nyakára,
I^oggj egy ebet, koppaftfzuk - meg
)o lefz yatsorára.
Gyalogolni kurta farkú paripa"
körme' tetején,
A' kit meg. nem bír a' lába
járjon a' fején.
Komám - Afzfzony fére - tsapta
pafzamántos kontyátj
Ölbe hoídja Tzigány Afzfzony
Sikíttó porontyát,
Qda néki ha be vette majd
k i . is okádja,
Förodjünk - meg Komám - Afzfzony!
elég nagy a' kádja.

Hagyma , rapé, répa lapát,^
teiieketlcn kamarába.
Tepnap fzüle egy gyermeket
a' 'Sidü Bába :
Mester-ember a' nem tud
Kapu fél-Tat vágni.
Mustot innya, iétket enni,
Szalonna - bort rágni,
Zöld köpönyeges katona
vállalta magára.
Tsomút kötött amaz Ordas
Le-konyulit orrára.
Dinnye - hajbúi fa - karika '
kurta tehenet faraga.
Nyulat Öltek azt pirítják ,
Érzik a' fzaga:
Ritka madár okos ember
ezenn a' világon.
Amoda függ sántu rigó
egy le - törött ágonn.
Tsonka KanáCz a' lábára
ía-mankót tsinála.
Igyunk egyet gyere Pajtás!
van egy garas nála^
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Fejezze-be a' sok tréfát ezen Isten
Gondvis elésérU-való Biek--, melly kiilömben egy fzomoiú Játéknak iitúls''i
' Kórusa^
. _lok kétségek , sok kérdések,
sok okok jönnek - eíól,
Az Istennek tsudúlacos
gondviselése felől.
Sofcann az erós Istennek
e' hatalmat meg-adják,
Sokann kételkednek benne
sokann pedig tagadják,
Tagadj'a fel - fuvalkodva
Sok bolond ó magában,
Ki nem tudja mi van rejtveel az Tsten' titkában.
Sokann a' gyenge hitűek
kételkednek felőle,
Sokann hifzik és fzeretik,
sok hifzi de fél tőle.
A' ki tagadva nem hifzi ,
jobb, ne higy'en Istent - is,
'S azt, hogy maga teremtette
Isten, e' nagy mindent-is»
Melly ha magáoan semmibÜJ
valósággá nem válhat.
Bizony gondviselő nélkiil
magában fenn - sem - állhat.
íla

Ha ki kételkedik benne
nézze-meg c' viiágoc,
Majd ki-veti clméjéivúl
ez vétkes gyanúságot.
Hitték ezt, de más név alatt
a' régi Pogányok - is ,
És jól tudták, hogy okét más
igazgatja magok-is.
'S Tsak azok kezd'tek elAlzór
errul kétségeskedni,
Kik nehezen tudták a' rofzfz
állapotot fzenvedni.
Nem tettzett ( mivel magoknak
nagyon kedveztek ) soknak.
Hogy rofzfz dolgok van a' jóknak ,
és jó a' gonofzoknak.
A' Gondviselés' törvényét
sok hifzi íel-fordúltcnak,
Ue magának van fel - fordúltt
's vak fzeme nyomorúlttnak
'S azt gondollya, lia nem érti
az Istennek titkait,
Hogy nem Isten iga/gátja
e' világnak dolgait.
De ám, sok gon''olatokac
forralyj, 's dítsekedj vélek.
Oh Isten' gondviselését
tagadó kevélly lélek !
Lefz még idó : meg-siratod
elméd' gondolatait,
Mikor nyílván meg - kell látnod
Isten' titkos útait.
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Mikor gondot visel rólad
's meg - (líts'oíti magkt,
Meg - mutatja azok ellen
kik nem hittek, haragát.
Hogy hiheted az oktalan
terméfzeti dolgokat
Úgy állani fenn hogy magok
7^
igazgatnák magokat,
í f é l , tavafz, nyár, b'fz, az éllynek
's nappalnak változási)
Napnak, Hóidnak, tsillagoknak
botlás nélkifl járási.
Mellyek a' kezdettel - fogva
soha el - nem tévedtek ;
'S a' bóltsek elméjének - is
sok gondokat fzerzettek.
Ezeknek mindig egy - arknt
lett járása-kelése.
Mind Istennek tsudálatos
's titkos gondviselése.
Kinek a' mint e'i nagyokra
úgy a' kitsinyekre - is
,Van gondja, 's Isten' hírével
mozdul a' férgetske - is.
Úgy hogy , bámulhatnál inkább
mint kételkedj azokonn
-A' miket mivel az Isten
tsudálatos útakonn.
' Ollyan bóltsenn egygyezteti
az eí'zközt a' végekkel,

Hogy

ni

Hoev sok boltsek sem érik - fel
Soklzor a'világonn-valú
teremtett dolgok kozUl,
Holmi tsekéUységet verz-tel
e' boks munkás erzkoziil,
Mdly által vcghez vilz gyakran
Tsuclálatos dolgokat,
'S tartóztatja a' kitsinyek
által - is •ri:;gyokat.
Tsak egv Afzrzony vúlt az oka
Trója' vefzedelmének
•S e' vefzedelem ezkbze
Róma' épülésének,
Esy Tzézárnak indulati
ir-ellyek forrtak ir.agábu!,
I á m MoiiárhhuU í'zerzettek
a' Róma Városabűi.
Efzter fzegény 'Sidó leány
ezkbze volt sokaknak
Az Asvérus' fzándékátúl
meg - fzabadúlásoknak.
A' HoHofernes' Vitézi
fzándék jóktól el - esnek,
Tudit által, ki által lett
holta Hollofernesnek.
Úgy iokfzor nagy ezközöket
válafzt a' kicsinyeknek
Véletlenül meg-esend/i
HJ.
be - tellyesedéseknek.

Bgy Király' koronkása
A. o' u ' , f 2ÍÍÖZC sok raboknak
A Hoherok^iak maikábúi
T^- j , , "^'^g - í^-abadúlásoknak
K i . adnak a' Fejedelmek
oUy paiantsolatokat,
A' mellyekkel véghez - vinni
akarnak nagy dolgokat.
Azomban a' gondviselés
ezeket úgy rendeli,
Hogy a' ki meg - sem gondolta
Nem várt Örömét Jeli
^BY a' nagy Isten' hatalma
,o
, . y^^^^^^ ^' ízeiencsévei j
^ nagy hafznot teíz sok fzegénynck
titkos segedelmévé].
MelJy meg - visgálhatatlanak
, ,
32 Istennek dolgai [
vegére mchetetlenek
Bóksessége' titkai.
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MAGYAR HUNYADI,
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Ama' híres IVTagyar Vezér HUNYADI JaNos'
életének cgygy réfzc, mellyet a' Virgíliuí' b'neisse' formájába öntve , négy
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Nihil áccidefe ixiaVi bono Viro pflteft ; ttmhifi
adverfa Exercitationes putat. Marcct l;ne adverf.i 10 virtus. - Nihil mihi videtur inielicius eo ^ cui nihil unqviam eyoiic adverli,
quanto plus érit tDrreenti , plus érit glória;;
Calaraitas virtutis occalio eil. - Qiiid miriiin
fi dare Generofos Spiritus Deus tentat l conteraptum periculorum affiduitas dabit, - Non
poteft Athleta magnós fpiritus in certamen adferre i, qui nunquam fugillatns eft. - lile - qui
non projeeit animam projeftus ; i[\ú quoties
cecidit fortior refurrexit, cum magna fpe defcendit ad pugnam. - üivina feniina in hümanis corporibus difperfa fünt, qua? fi bonus
cultof excipit , pária his , ex quibus orta
funt refurgunt. Seneca. '
Sic petltur catlum , hon ut ferat OlTan Olympus i
Summaque Peliacus fidera tangat apex.
Ovid. Faflo*.

Nobilibus ( : Hungans : ) ut par eft, raens creöior meliorque frons^ & animus ad magnifi-'
ccntiam faQus. • Callidis & ingentibus confiliis valent, parique audacia, - major arnio'
rum pertinacia contra Turcas. BatdiU Satyr.
Nec minoíem ideo Solem cogita, quodSaturno
inferior üt. Mónit. Chrijl. Mit,

EL 6-B ESZED.
•j^^i agyar Hunyndi ez a' Könyvetske,
jLfJl nicllyel éúes Kazáiniiak kt.'veskeuem ; líu/nadí ^ mert íina liajuaiii Híres
Vezt'r Him\adi János' életének egy da
rabját fdglaíja iiiagi'ilian. JVjocy ar hi >]•'. nd'i^ mert I\Íaev;ir Izcrzett Versel, vitézi
énekkel tifzteli azt a'^ Magyar Hazájá
hoz utóisó pihenéséig hűséges Vitéz Ma
gyart , a' kinrk nagyra fzületett vól-^
ta , és fuk bámulásra méltó vifelt dol
gai, fziuteiigy, vagy jobban meg-trdemiencnek akár "egy Uomerust, mint UUsJics , akár egy VirgiluiH , mint F.neás,
Mert ha azt el-hallgatnám-is , a' mit ma
ga Kis Láfzló Király az egéfz Orfzág után
nieg-vallott V(')la, a' maga Diplomájában
Függó Petsétes Levelében , hogy fíunyadi érdemeinek a^ar- me'/y vagy dítséret fem fok : meg ismerte ezt o róla
még az irígység-is; mikora'fellyebb em
lített Sr'dvius LnaU meg-hallváli halá
lát, igy siratta-el otet -. Sajnálom , hogy
meg-hölt a-^ a KereC^tyén Hadi Sereg
nek Vederje o" Vajda , "vagy d mint
mondják Hunyadi- mert a:^^ ö halálával ^
d mi rem^'-nytépünk-is úgy tetőik hogy
meg-hólt. Süt a'mi nagvobb, fainálta ha
lálát , még az ü leg-d''!hülTebb ellensége

Etö^Befiéd.
Mahumed Torok CsáfzHr-is ; a' liinek,
noha fzáz ötven ezerből álló Hadi Se
regét Belgrád alól tsúfiíl , és nagy kárral
el-kergette; sot luagút-is tsak-nem halál
ra febesítette; mC g-h mikor Hunjadi halálát hírül vitték néki , úgy mondják,
hogy meg-könyvezte..
Hlyen nagy Ember, és illyen felsé
ges ditséreteket érdemlett Férjiiú hát az,
a' kit én meg-akartvim e' Könyvetskében
ditsérni ; illyen fokán által-ment Éneás"
nak akartam Virgiliussa lenni : és ha ez
az én íseki'ly munkám kitsinynek ítél
tetik arra , hogy ezzel ollyan Ditsosséges Férjfiú ditstrtefl'en ; elég mentségem,
és egyfzersmind vígaíztalásom az; hogy
maga Királlyá vallása Izerént, ötét illeudo-képpen meg-nem lehet ditsérni.
Hogy valaha ollyan Nagy Sándort
kapjak , a' ki Hunyadi temetsége felett
meg-állván , Ótet azzal-is fzerentséíebbnek tartsa , és vallja ; hogy én 'o róla
Hunniáit vagy Hunyadit írtam ; a' hoa
reménységem nints: de azzal tsak ugyan
merem magamat bíztatni, hogy azok a'kik
Hunyadi nagy érdemeit vagy nem tudták,
vagy nem eleggc betsülték, vagy a' lok
líjjabb nagy hmberek' ditseretei közötc
er-

i

Elá-Beficd,
errö'l el-fclcjtkeztek; ez Küuyretskt'nelc
olvasása-kiizben vígan fognak emlékezni,
hogy vúltak a' mi ízegt'ny Nemzetünkbol-is ollyan Nagy Emberek ; a' kiket az
akkori Világ fok tekintetben, tsak-nem
eJsü llcrúknak tartott.
Az Encix" formájára írtam pedig ezen
tsekéiy minikátskát , fok okokra nézve;
mini azért, hogy VirgUius fok nagy em
berek' , '3 még ama' hajfzál-hafogató Skaligcr itélere Izerúnt-is ollyan Vers-fzerzd, a' kinek az illyen fzabású íráfokbaa
párja nints, a' mint hogy még ama' nagy
emlékezetű Voltét- - is nem fzégyenlette
ótet a' maga Henriassaban nagyon , s'ó'c
tviláín felesleg-is majmolni : mind az'rt,
hogy az illyen mód terméizectel-is legfzebb, mind még azért-is , hogy Hunya
dinak fok-féle vifzontagságai-is, ha a' dol
got nem a' külső fzinében , hóijában , ha
nem belíü vabiságában nézzük, az Éne^
rír' bújdosásihoz nagyon hafonlítanak, a*
mint hogy;
Magam-is mint-egy vádolni láttatom
magúmat, mintha -AZ Enci^t nagyon gyermekefen-is nuíjmoltam wú\wz , meg-nem
tartóztathatván magamat , hogy némelly
helyeken ízóról fzora-is le-nc fordíttsam,
)( 3
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(: nohíí már ez az invtátióra, valakinek
Icövettsére nem tartozik:) de ezt egy réí'zént azért-is'tEelekedtem , hogy ítélhefsék-meg a' régi Deák , 's egylzersraind
moilaiii Magyar Poésiíban gyönyörködő
Tanúit Magyar Ün.k, miképpen esnének
annak a' régi Deák vers-fzerzönek gonáolatjai, és ki-niondá&ai Magyarul? mert
ha az ízetlennek nem fng teíízeni, fzándékom vagvoa az egi'í'z B.neiH-\s hafonló
fzabású Magyar Versekben ki-adni; mellynek már közel negyed-rélze nálam kéfzen-is vagyon ; a' miket pedig a'Könyv*
levelinek -Úykw jegyzés-képpen fel-tettem;
fok helyeken a'mae;am ki-mondásit, vagy
egy dologról másikra való által-ue;ráfl a'
1 irgiLiu^ého^^ hafonlííván , azt nem mind
fordításképpen tselekedtem; hanem a'hol
fzóról fz()ra fordítottam , ott világofan
ki-is tettem, hogy fordítás. A'munkának
egéfz öfzve-rakásában pedig ,^ miképpen
találhaftam-el a' Virg'd'm^" formáját, és az
a'hoz értíi Tudósok' fzája' ízét, az err'/ii
való ítélet-tételt azokra bízom , a' kik
a* hoz nem tsak fzeretnek tudni, hanem
valósággal tudnak-is. Az én értelmem fzcrént , a miben leg- többet külömböz a'
Mrttyar Hunyadi az Eneistöl , ez , az,
hogy Éneás a' Róma' fundálására , mint
bizonyos, és ö előtte tudva lévó tzélra

Eló-B efi é d,
lígy fzáiidi'kozott: Hunyadi pedig az d fok
nagy tíciekedeteinek \"égc felé tudta-iueg,
k t - da u ? ts mitsoda d:tsosséges halina léfz'az ü dits'ó'sséges tselekedeteinek?
mert. egyéb aránt a' tzclra nézve , úgy
hozatiR itt bé Hunyadinak fok fáradtliatatlan iparkodása, mint a' melly (: ámbár az cí tudása ntIkiil:) a' Fijának Királyi-fzekre lejendo emeltetésének ellene
állhatatlan efzküze volt.
Mivel azért mind a' fzemély a* kit
dítsérek , mind a' Poéta a' kit követek,
ollyan igen küioiiüs , hogy én, ha gyenge vers-fzerzó létemre illyen nagy dologba , valami helyes ok nélkül kaptam volna; akár melly tudós Hazám-fiaitól - is
kiinnyen meg-ítéltetbetném érette ; nem
Icfzek talám terhére egy egyenes látású
olvasó jó Barátomnak-is, ha egy két Izóval ide tefzem , mik indítottak engemet
ennek írására ? tudni-iiiik :
Nem egy-két magános fzemélynek
való kedveskedés volt a'tzélom; nintsen
^Uigujluso';i, Oktáviám , Marc:('eUuxcm;
a kinek kedvéért, (: a'mint fokán ítélnek
Virgiliusrí'd :) tselekedtem vúlna ezt; hanem a' mint écllyebb meg-jegyzettem Hazára" tiitsussége inciktc buzgok: és annak
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El Q-B ef:^é d.
örülnék , ha minden hajdani nagy emlé
kezetű Magyar FÖ Urnák, egy iIlyen for
ma olzlopa volna a'Hazában : hadd tud
nák az idegenek a' régiekért-is becsülni
a' íuoftani Magyarokat, a' moftani Haza
fiak pedig igyekeznének követni Attyaik'
nyomdokait. Továbbá
Indított engemet a'Ma^arúl írásra,
különösen pedig a' vers írásra, egy ér
demes Hazafinak T. Péczeli Jósef Urnák,
jniud rzóvril való ferkentgetése, mind a*
jnaga tudós mnukáiban , 's nevezetefen a*
Magyar HenriáJia' Eiol-járó-befzédje' vé
gén közönségeién a* Haza-íiakhoz tett,
igazán hafznos intése, é* raáfücc is vilíg'
eleiben botsatott igen helyes okoskodása
arról , hogy a' nyelvnek tsinosgacása,
igen fokát tefz' a' Nemzetségnek palléro
zására : hanem azt már nem tagadom;
hogy ha ezt az ezen dolgban való hűsé
ges fáradozásomat kiílebb , vagy-is alatsonyabb matériájú munkákon kezdettem
volna i és azután kaptam volna ebbe, fok
kal könnyebben el-tThettem volna azt a'
tzélomaí, melly már harmadik oka annak,
hogy ebbe a munkába belé kaptam. Mert
Ha íi Hazában mind jóra való igyeJtezetemrol , mind pedig oUyan ^ a' millyeii

FAo-B cj\ é J.
lyen vers-fzerzo tehetsóeemrol isméret'efebh volnék , úgy hogy niunkrímnak az
Andor nevébol-is fzármazhatott vólnavala'ui tekintete ; úgy a' Királyhoz, 's Ha
zához való tokélletes hűségre ., a" nagy
dolgoknak , minden uagyra-\.ágyás nél
kül valú végbe vitelére , a' hivatal vifeléfekben terméfzettel meg-kivántató egye
nes lépésVí gyorfaságra , a' íaradhataclan
állhatatofságra, a'nagy méltóságban hely
heztettekhez igen illendő lÜrésre , és fok
alkalmatlanságoknak Örömeíl fzenvedésére fokkal könnyebben ferkentettek volna
Hunyadi példájával azok a' Magyar fzrvek ; a' kiknek terméfzettel-is úgy kelle
ne rzVíletni mint Magyaroknak ; de a'
mellyekkel a' moftani fzázadban , a' mi
kor heverésért íém ditsósséget , fem ju
talmat nem adnak , úgy-is kenteiének;
mert moft, ha valaha a" ;/v,7.í' Templo
ma a' ditsosségével úgy t>fzve-van rogalztva , hogy ez amannak bé-nyiló ka
marája , az pedig emenntk udvarló fzobája, és a'kettőnek egy ajtaja vagyon.
Szép az tagadhatatlan , mikor valaki
Nagytól fzületik , de fokkal fzebb , ha
nagynak fzületik ; fzép volt fhiuyndi-.
rak^ mikor a' Bétsi hármas Orízág Gyű
lésében , fok iiagv méltóságú Hertzegek,
)( 5
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Vezérek , Grófok elÖtt , a' kik' fényes
ágyból lett fzármazásokért fzületett Urak
nak mondathattak , a' Király után elscí
izéket nyert az a' Hunyadi, a' kinek ere
detét talám az egéfz Gyűlésben egy fem
volt a' ki tudta vólna. Szép volt, hogy
egy ollyan ember , a' ki Izületésére néz
ve leg-fellyebb-is tsak egy köz Nemes
nek Ítéltetett , már Rómától Királyi ne
vet és Koronát crderaleft j a' Fija pedig
valósággal a Magyar Királyságot el-is
érte. Szép vók, hogy egy magános em
ber, maga fáradthatatlanságával tizen-kéí
efztendÖ alatt annyira ki-terjelztette az
Orfzág' fzéleit , a' mennyire az o el'ótte
volt Hatalmas Királyok , közel ötven eíztendiS alatt vagy nem terjefzthették, vagy
inkább el-is veíztqtték. Az illyen jó vé
rű Fiákból pedig ez a' termékeny és jó
fajtii Haza , foha nem lett vólna fzíikös,
ha a' puhaságnak apródonként lett bé-isúfzása után , a' jutalmat a Tiíztségekkel
CJfzve-nem zavarták vólna. De azt akárki
jjieg-vallhafja, hogy íbha lem áll tántor
góbb Iában a'közönséges TárfasHg, mint
akkor , ha az akár melly dologban tett
érdem , ( : raellyet néha a' Nagy Atyák'
sír-haímából-is fel-ásunk:) ollyan Hiva
talokkal jutalmaztatik-meg, a' mellyekben
érdemet lém tettünk , 's nem-is tudunk
hoz-
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hozzá. Az énlera jutaliinií vár; a' hivatal pedig nem annyira annak v;ili'» , a' ki
^.'l' raelly más izabású érdemer tett, hanem a' kinek hajlandósága van reá.
Várhatom-é én ezeket a' képzelt
hafznokat a Magyar Hunyadiból, vagy:
nem ? meg nem vagyok benne bizonyos
ha ezt nem, talám el-nyercm azt ; hogy
a' mi Magyar nyelvünk iiek fzép , és akár
minek le-írására alka]mati)s vtJlta; ezzel-is
viiágofabb léíz', ha ezt lem , már úgy
nem mnrad egyéb vígafztalásom annál;
hogy tilzte'rséget tettem., az ennél l'zázfzorta többet érdemlett Hunyadi Hamvainak azzal ; hogy az d nagy érdemeinek emlékezetét írifsítem; 's ha az idegen Nemzeteknél , tsak felényi kedvefsegbe mehetne-is a' Magyar nyelv , mint
a' Magyaroknál az idegen , azokkal-is
el-hitetném ezzel; hogy taiálhat a' Magyar-is a' jnaga Nemzetében oUyan nagy
Embereket , a' kiket tzéliil tehetne magának, fok Odisf^eak\ hr.eisoJí , Kaf
sándrák' y Henriásolí , *s a' t. írásiban»
tsinálásiban.
A' Mafryar Hunyadit én ki-pótolhattam volna tizenkét , vagy leg-alább
ú'i könyvre ; ha az a' némiucmi'i nagyot
ál-
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álmadozásom, melly mikor e* hcz fog
tara , fokra kéufzerícett ; a' miatt megnem tsüggedett volna beanem, hagy ha
fok Tádós Hazafiak' fzája' ízét el - nem
találom; tsak jobb léfz' a' kevés fzépetske , miut a' fok rútatska: a' mint hogy
úgy-is intéztem a' Könyvnek utolsó réfzét, hogy ha akár kinek-is volna kedve
ki-tóldani, iktathat még belé, a'hatodik
Könyv elott-is két Könyvet, és ntánua-is
kettőt; még-is talál elég írni valót. Egy
egéfz Künyv telne tsak némelly Magyar
Királyoknak a' Feleséges Második Jó'sefig
való eló*-lzámlálásábül-is. - - A' mi már
a' Verseknek formáját illeti, azon fokát
tufakodtam magambau, ha vallyon a'Deák
Heroicum Carmennel , a' négy-é , vagy
a' két-forú Strófák egyeznek - meg job
ban ? De a' mint közönségefen fzokott
leuai, hogy kiki a' maga fazeka mellé
fzít, én-is a'négy-forút találtam jobbnak:
okaimat ide nem from , 's addig helybe
fera hagyom, míg azokat jó érzésű Tu
dós Mag3''arokkal nem közlöm; mert több
ízem többet lát: annyival inkább lueg-kellett pedig a' négy-forú Versek mellett ma
radnom , hogy alig vagyok egynéhányai
magammal tudtomra , a' kik"^ illyeneket
fzeretuenk írog;itni ; melly pedig a' Ma
gyar nyelvnek nem utolsó yóltát mutat^
ja,
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ja, a' mennyire lehetett el-kerultcm, hogy
vagy únalmariá, vagy crtetlennc ne )ep'cm
vele a' dolgot , vagy fzót ne izapontsak,
mind ezt , mind az hncis" Jonnáját találtam-é el , vagy nem V^ ha egyenes ítéletű Hazám'-fiai miagok Kri^seket, roftálásokat, 's róla való Ítélet ttteleket velem
Levél által küzleni fogják, igen kedve
fen véízem.
Toldalékú! mellé tettem a' Magyar
Hunyadinak egy Király, i Dónáf(iót-\s,
nieliy az egélz Hiftóriát próbálju-is , vjlágositja-is.
Utóllyára-is arra kérem az érdemes
Olvasókat , hogy ezen tsekély munkátskararól az icólet tételt igazán, de Izeretettél tegyék-meg , és ha a' hibákon iga
zítani fzeretnek ; azt elébb velem közül
jék : mellyel ha meg-nyerek , rövid idou
más három rendbe!i darabokkal fogok
fzolgálni. Mert a' Magyar nyelv' gyaraüitása' dolgában , ha tsekily tehetséggel
DÍr-is ; de a' jó indulatban 's igyekezet
ben nem utóls(> Magyar , mellybol írta
ezt a Magyar Hunyadit-is. Füreden aa.
Mártii 17^7'
Horváth

Ádám,

A^ Hunniás' S^er-^ojéhex*
Ha y^khilks" fzerentséjét SdnSor azzal emelte ,
Hogy annak vifelt dolgait Homhus énekelte.
Hát Hunyaái' ditso híre nem ditsoül-é vele ?
HogyOrtlopot érdeminek Iktvá.h Addm &me.\e^
Horváth, a' kinél ''omérus tsak úgy jobb 's úgy jelefebb,
Ha a' Wrf c Hunyaimii Ak'rdlics érdemesebb.

Haláfz Jó'sef Super-Iiiíendeiis.

Állj-fel sánta * Müsdm Horvát' kotsijára,
'S ülj enfeclelinébcM ei;':i a' bakjára;
De ha Hunniáinak vágyói hoiiilokfira.
Ne légyott, mint a'légy, uckie mocskára.
***

***

***

A

Görög Nemzetnek Homérus lUnfi,Virgílius 5ra Rómának JEmesft.
A' tüz erzü Volt ér Parisnak Henrujl;
Szerze a' Magyarnak Horvát-is Hmniáil. - •

Eddig Uomérusurik, úgy tudom, fsak egy vplt,
Tudníllik Qyön^'ósi, a' ki kár, hogy meg-hólt;
Egy nagy liérösunkr6l 6 ugyan méltán fzólf»
De a' többit fedi meg-némúlt fetét hólt.
Be fokán kergetek Poka Gyöngyösit,
Kiket Ö úgy nézett, mint nem örökösiti
Horvát utói élé *s raeg-fogá köntösit.
Kinek ha nem enged, féltheti Uftöklt.
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* Talám azért nevezi MurJ/ií a'Poéta sántának,
mivel maga-is már fzirite efztendótól fogva
tsak alig járhat, minthogy a' fzél (htnúpltgia.) érte vala.

A^prfíííüÁí's jAchilleíl mindég fzúít Nemze^iüih,;,
' Mátyáfies ijltpjl Hazánkban lelhettünk, '
De-tudós ffo»//ni/í Keveset nérazhettiüik;
Mc'ft a* könyvek mellett' nem igen íilhcrfünlíi
Ha le-x'It-is a' jó Magya/tanulásra
Ez elótt, fel-ugrott a' lárma adásra:
Jo a Török V Tatár, nó Fijaim Már^rd.

'S ezért nem lehetett fóbb gondja ValJlúsrUf
Mindkettőt m«g>véréé,-^e míg Budára ért,
Új erővel ismét mindenik vifzfza-tért,
' sÁig tehát más téntatVa' JVlagy'ai? ontot vért,
• 'S temette HO»«OT/J hélkúl a' fok Vezéir.
U ítrásálta minéég a'^ Keíefztyéméget.
El-kergette róla a' Pogány ínséget;
Nem űzhette azért aí'DÓlts meft^rségci,
Tsak kardal kerefett éles elméíséget.
Tudnillik, a' mellyeí Apja, •sArthya adott;,
Pí8 ki, mint más Nemzet, nem pallérozhatott;
Hanem tevméfzeti élével maradott,
M«rt ói'z, helyt kéntelen volt fenni a' kardor.

^

Mólt kezdi Mhiíyv.tnk
Kezd Vitézink után
ÍSem fogjuk ezentúl
Kit el-teraettünk-is,

<^$

^

BeUúmt követni.
Paétánk fzületni,
a' Héróft temetni.
kezdjük tbrerztgetni.

Nem crtgedjük hírét ellenség' vasával,
Sera navét romlaiii teíle' romlásával;
Ellent-áll Győngyósi K&nény Jánojsávalf
Horvát íi!-Hunyadi ^inos' pallosával.
•
Máfok ébrefztgctnek egyéb érdemeket,
Követvén az Angluíl, F r a n t ^ f , 's Németekéi i
Mások elÓ-fogják a' Fejedelmeket
Kérni, hogy, mint Hqryit,, írjanak remeked*
Vefzfrémi ki-áfa fok 'hólt orvofokat,
HoTiinyi más Hnzánk-béli tudó;bkut,
Boci, egy AthénásJian fel-támaízta Ibkat, •,
Mellybói, ^^erentsi Nngy épít várofokat,
Vani hát , Hazánk-fija, a* ki orvofokkal,
Van, a' ki reás4éle Magyar tudófokkal,
ElÓ-áll Gyöngyösi % //oriíáÉ, Hérulbkkal •
B-Jvölködni

fogunk tud»s Tóminoíhü

örvendek, meg-vallom, a' Magyar Hazának ,
Melly eddig, és moft-is nyila BellŐKának,
Hogy nem tsak a' kardnak, hanem a' pennánalt
yégh-is nieg-fogta, 's fzolgál Minervának.
Ki a' Török kontzon kardját meg-pengefte,
De Herkulesnek-is azt át* íicm engedte ;
Már moft a' tollat-is körme közzé Yette,
T ö b b é , ügy reménylem, nem ír más helyette*
^ e r f kard van oldalán, tudomány efzében.
Kard-is illik, toU-is a' Magyar' kezében;
•*$ a' mint bóvölködik vitéz erejében,
A' tudománynak-is úfz már özönében.
Van tifzteletére hát idÓd Pallá-snák
Magyar ! de fcnkinek nem köfzönhed másnak,
Hanem amaz éfzfzel 's kézzel hatalmasnak,
A' két fejű 's efzü Jupitíri Sasnak.
Ki által meg-éred, noha fok idővel,
Hogy Múríod kínálja Pallájl menyegzovel.
Be fzép a' tudomány együtt az erővel!
Az arany gyúrü-is l'zebb a* gyémánt-kóvelMoft
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Moll látfzik, hogy ősöd volt bÓlts Anacbarjtst
És vitéz Nagy-anjrád Penthsfúea-is t
Esméri ezt Trója, amait a' könyvek-isi
Cátát és Camilíát fzült ára ScythiibrlSé
C}ö:ig}'ósi első volt, Horoít a' máfodik«
Ki Hérójs.iieiról bóltsen gondolkodik;
Gyúngy -- -- lloménijodmk] l'záma párofodik ,
Me félj Scjtba! kardod meg-nem rosdáfodik.
y.crt a' mit fselckfzel, magad meg-irhntod,
Mint bántál a' Hóldal, Magyarul mondhatod,
Ajáx' kardja fem kell; mir vhzfza adhatod
Nyelvét-is, tollát-is, a' kinek akarod.
Mert nyelvedre nézve fiiemiiét hangzafzfz.
Elmédhez intézve Salamonnal fzóUafzfz,
Még iró tollat-is már máílól nem váltafzfz
Páva vagy, magadból azt-is Izebbet rántafzfz.
Ciceró' nyelvén-is tudfz! tenni párádat.
Ki moft pallérozni kezded az Anyádét;
Tanulod, 's jól tclzed boIts JÓ'SEF Atyádét >
Ebben lera lélz', tudora fok ideig Kadét,
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Ha -fegyvere' végén el-véfz jó«Vezéred, •
Mint a' 'sidók' kezén a' Kriítus, nem kéred
KLpftolot y fe Virgilt'i mert ám Magyar véred
• Edei Anyád' nyolvén fzebben meg-ditséreJ.
Ro'sda-fágta ka^-dját fzegre [akafzthatod.
Kije volt, nevét-is felibe Írhatod;
'S minthogy tudománnyal éted iniúlatod'
Se karját, fe kardját porban nem hagyhatod.
Ezért dárdája-3s ama' Hazafinak '
A'Hóidat le-döfó vitéz Hunyadinál,
Kints ki-téve többé fo'sda fogainak,
'S a' mindent meg-évó tdók' fzázzainak.
Mert négy ofzlopokon * függ *s fénylik \B.S kardja,
Hogy a' feledékeny fold el-ne takarja;
OlvaíTa Hunniáft, k: tehát akarja
Tudni, Hunyadmak mit mivelt két karja..
Lát benne egy Hazát fzeretó hJv Magyart,
'S> Píinn n' oltalmára termett két vitéz kárt;
Egy
•Az a z : négy foru versekben írattatott a*
•••Mmmiás,

A ^1 ^
^

'

—

^

^

.

•

, .

Egy fegyvert-i$, a' melly táborokat zavart,
y.s ki-tört elleniink fent fok Török agyart.
Hires ez a' dí.rc!a llu^aü'.** vasúról.
De fokkal hlrcfebb Hunyadi' markáról,
Mliresúlt 1-lunyadi KoVoitáí Tijáról,
.iSÓt m&-is hii-esúl' llmiyad 'Hazájiról.
• !

'

•
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Mert parafzt had lévén niitiap a' tájában,
Harmintz-hat fóUJjc rohnn hamarjában
A* gy)lk<vs táborra, és !ó nyargaltáb.in,
Sok fzázat le-verc a' Mavos' folytában.
£' kis féregnek-is J&nos volt Vezére,
limya.ll fold termé fokuk' védelmére;
Ki fok ezerekkel fzembe vágni mére,
A' kik vágynak vala a' Ncraefebb vérre.
Vitézebb egy nagy fziv fokfzor egy féregnél,
BÓltsebb és jobb egy fó milliom fejeknél.
Hazánk' fzeretete több az ellenségnél;
< Zejil-is azért vala vitézbb ezereknel.
)( 4 )(
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•* ííunvad Városa körl'il fok, és híres yas-bá"
nyák vágynak.

Vala az eliŐ-is Zejk báfor ízivéveí,
VaJa máíödik-is nagy bóltsefségévelj
Harmadik-is Hazánk' túz fzeretetével
U vala heíven-két kezű fergetskével*
Néed-ei itt egy bólf» fó harmíntz-hat matkokíia!
Hány kardot rántat-ki ? és mind ollyanokk^*
Kik foha lem víttak mérges bajnokokkal,
'Smoft ennyin meg-vinakvólgyekkel halmokkalSokkal többet leheí éfzfzel, mint erővel,
Mehány kézből tábor telik egy bólts fóvel;
Egy BStori zóld-ág * nagy Török erdővel
Szembe fzáll^ 's nem gondol nép-nÓtte mezövei.
Ha könyvet akarnék írni, czerekkel
Tudnám ezt mutatni Magyar Vezérekkel;
De moll nem azt írok, elég hát ezekkel
A' nagy Hunyadival 's a' kis feftti ZejkeL
Kit

* Nem Bátort nlcnt Kenesitiek, hanem Kenési a*
zóld-ágak alatt oKofan raasérozó féregével
Bátnrinak a* Török ellen fegitségére ; de
tetízeft a' Poétának m^-tserélni a' neveket.

^

^=

^

Kit kard forgatásra Mávors nem oktata.
Katona régiila Ibha fem Izoktata;
De az éfá. 's fzeretet oUy utat múfata.
Mellyen fok Vitéznek elibe vágtata.
Nagy Kenesit játzék , és bátor Bátorít,
A' hol ezek ketten a' Török'^ tengerit
A' Marosba ölek, 's a* Magyarok' vérit
Meg-innya kívánd fzáratalan ezerit.
Kiknek kó-ofzlopok vitézségek* hcUyén
Még májg-is fenn-áll a.' Kenyér-mezejém^
Zejk-h e' mezőnek már az alsó végén,
Illyent érdemlene Dévának vidékért.
Söt ezekéiiél-is fokkal betsefebb bért
Várhat, mert a* Török inkább tsak fdldct kért;
D«: a' Zejk bajnoka orfzágot kívánt 's vért^
Mint ezt meg-mútaíta, valahol hozzá fért.
Óh ? ha He^sr, a' kit Asia fegíteft,
*S tíz efztendeig Márr mindég er&itett.
Nevének örökös ofzlopot érdemlett;
Itéld-meg akárki Zejk hírt ki pénzén vettt
X S )(
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Ditsekedhetfz Erdéiy Zejk Jáifos' e{zév2Í,
'á Hnnyad-Vármcgyei harmintz-hat kezével; !
De Dévfi mezeje a* 'Maroí vizével
i
Könyvez, hogy kevelet gondolfz iiajy hírével.
Ugyan mért nem emelfz bólts Hiéád^fijának
üfzlopot, és vitéz harmintz-hat karjának 1
De tudd-meg, hogy úgy-is, míg a' két H izának
Híre léfz', léí'z' Zíjkuek 's FaraUiáján^.
Szemmel láttad, 's tudod, hogy Ó hírt nem lopott,
Múrványból, aranyból kívánhat olzlopot;
Mert íok ezer főnek nem módis kalapot
Emelt, hanem élzfzel vilbgó kard-lapot.
Kit llunyaii János, ha fel-támadliatna,
Vitéz Hazafiját £írva tsókolgatna;
Úgy, ha Zejk-is élne, de ez fem múlata;
A' Hunjfldi' útykn. difsófségre juta.
Termet illyeneket a' Hunyadi határ
Többeket-is, millyen vala ez az egy pár;
Tudja jól a' rabló, és égetó Tatár,
Ki hátára kötött gyújtó fzalraával jár -—
Mert

A ^^ h
Mert hol a' kó-lzikla eget tait AdáJaJ,
'S íTiikor a' Izoinorú ég sír köny-húlláfTul,
A' víz-is kürapölyög, és nyög \cr-omláf:a!, •
Melly miatt a' maloin zúg fog-tsikorgáíTal;
Ott, hol a' víz kiillály, és a' bóvség yjifztranc!?,
Mellyet bőven eízik nerft ts^' az l!iri rang,
Hanem a' izegtny-is, és hol az ekhós hang
Ugy lzóll,mim a' leg-ízebb, és leg-uagyobb
harang.
ísein mefzfze a* Kende kemény Koltrs-váyátúl,
Som Tyáj.hms Csáfzár' Római lujútól,
Sem a' Dccehdiii-í Király' városától, *•
IJol Ó el-bútsúzék az ó Dáciától;
Ott
•• Erdélyben Hunyad - Vérmegyében Hútfzeg*
vidékén Malom \ízen , honnan a' Méic
KtfKdfifi^ F'am'lia íratik, a' patak, mikor
az eiiótóí meg-árad , olly vereffen foly.
mint a' vér.
* • Ez a' város volt Zármizegeíúfa, közel Vas
kapuhoz, m-llynek hellyén ma egy Izegény Vár-hrly nevezetű paiat'zt falu H-kIzik , a' hol íok Izép régiségek tatáltatnak
a.' földben.

Ot fénylik még ma-is egy, nagy Úri Nemzet,
Kit Vitnáe yeriból hat ló hintón vezet,
Rfcgl Família, * kedves emlékezet!
Mert nékünk öt vitézt egyízetibe nemzett.
A' ki ezt nem tudtad , olvaís hitlóriát,
, Meg-esméred abból Kendének öt fi^át.
Szülj óh kis Nagy-Erdély! Ulyen FamUáí;.
Mellyekben a' Magyar láffa Hunyadiját.
Ekkor Kendeffiek ötból állnak vals,
Jíende ös Hazának vala tsak öt fala;
Hazánkéit táborba az-is mind ki-fzálla,
'S két párt egyfzeribe MAvovs fcl-méízárla*
Négy el-véfz Nemzetünk* meg-maradásáért,
Egy még-is meg-raarad Hazánk' oltalmáért;
Ennek maradéka él annak javáért,
'S egy •* raoft barátkoziX Marsai a' HazáértVala• R é g i , mert II. András Király, a'Kerefztes
Hadnak,íó Vezéie, ki a' Xll-á/it Százban
élt , és uralkodott , ennek a' FamMiának
Nemefségét confirmálta.
•* Tudni-illik M. Kendeffi Ferentz, Jó'sefhek
málodik fija katonáskodik.

«* ^s^ ^
Vülaiüint a" tömjén, riukor cl-fogyott-is,
Jó i'zagát érzeti, a' hol nintsen, ott-is:
Úgy HunyüJi János, bát el - rothadott-js.
Hazafijaiban i l , ha. rég' meg-hólt-u.
iDe éleji Hcr^át-is, 's azok-is éljenek.
Kik által fok holtak élőkké lettének,
Hogy több Magyarok-is, kik .cl-fenyvedtenek>
illy' ferkentók iltal éltet rcraényljeneh.
Kikből maradékok jó példát vehefsünk,
HóUak ákal élók elevenülhefsünk,
Fijak, mint Atyáink, akként véni'ilhefsüak,
'S vitéz Eleinkhez méltókká lehefsUoK.

Horvát'tt\ kit én még drága Személlyedbea
JNem, de mint mwft jobban esmérlek híredben*
Leg-jobban pediglen Hérósi Vériedben ,
Ha rai jót írhaték, tsak azt tedd könyvedbea.
Mert bánnám, ha vitéz Hunyadt^ Képének,
Kit nagy efzed 'Í kezed remekül leltének,
Miat-
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Miattam ortzáján oUy fzeplők ^snéraek,.
Kiknek oka homlok - verfeim lennének.
Elj'fokáig, végre fzívemból kívánom,
Hazánknak , *s ha fzabad úgy ízóllnom.
Barátom!
SzeméllyemVmíg el-nera nyomja végsá álmom
j Sóit porom'-is., ;tnJkor el-húnytam ajánlom.

Irfám Bétiben az Aufltlai
,
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MAGYAR HUNYADF
E L S Ő

K Ö N Y V

.Sií w fw áj a*
Hunyadi a' Pvi»?;n-inezei, vefzedclem után való
éit/.aks, iúhátonn, fet^yver nólkiíl, kietlen
erdőben tcvelyci^-, cs Izercntsctlenségénn tunridik. — Hajnalra érkezik egy^)' forrás víz
niellá, a' hol a' lova mei^-dö^rlik. Odébb in
dul gyalog Bulgár és Rátz-(J)rC<ág' fiéleinn,
a' Duna felé, — harmad nap im'ilva taláí
két Török Tolvairu, a' kik ruhájától mco;füf.'tiák; de niidr.ii az arany kcrelztenn, mcllyet nya^iába fzokott hordozni Hunyadi, mej;neni-ccygyezhettek, és e^ygy-más közt öfz-.
ve-ve;'.;tck a' Tolvajok; Hunyadi egygyiktííl
el-ragadván a* kardot, azt meg-öli, a' máíik
el-fzalad. — Továb menvén, más nap találko/,ik egVí^v erdőbe egygy Tolvaijal a' ki
ujagár páfztornak tettette. '— üHíve-barátA
koa-
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kozván a' Tolvaj Hunyadival, vifzi ötct a'
maga kunyhójába", és ott, mikor Hunyadi alutt, a' petsét j^yirüiéröl reá esmért-, Hunya
di-is a' bef/éd kö/ben meg-tudta, hogy az
a' Tolvaj Drákulanak, az OlAh, vagy is Ha
vas-Alföldi Vajdának a' kiílcbbik íi\z, a' ki
nek ,Báttyát és Attyát Hunyadi meg-ölette.
•— üjobban-is öf ve-barátkozván, kéri a'
Tolvaj Hunyadit, hogy befzéllje-el néki a'
Várnái veízedelmet, és több tSrtéueteit.

M

ií'sámí mígncmellyck idebent dítscrnek
Hirdcfd Te doI;;ait egygy Magyar VeZcrnck.
Ki olly fzomjúzója volt a' Török vérnek,
Hogy nagy indulati Orfzágokat érnek.
Ki füklzor a' harczonn vert \ créjtcktzett
Kifscbb leven népe , mint az igyekezet....
Hillz Török hartz közzúl kctfzcr emlcker
zctt,
Hogy ne emelt volna győzedelmes kezet.
A' viadal' hevet olly könnyen fzcnvedte ^
És Imár a' Törököt úgy meg-rcttcntette;
Hogy az, a' kezéh^^l kardját el-ejtette,
Ha ki tsak Hunyadi' nevét emlegette.
Bnjdosáft, rabságot, hideget, meleget
Szenvedett, fzoníjúzott és koplateleget j
Míg meg-bátorítá a' fel-hóid béllyeget
Irtózva rcttcf:^ Kerefztyén fcreget.
Míg nagy vitczfégc ki-ti"mf, 's lett a' velc^
Született nagy fzívnek olly bizonyos jele,

Hogy

Elio

Könyv,

Ho^y magának örök ofzlopot cmclc ,
'S Fijáiiak Királyi-lzckct crdcmcK. (a)'E^ck ! c' nasiy J.clck mi nat.yoc vt'tíic*
tett!' (b)
Hogy maga f/ciívcdctt ennyi klscrrctct j
'S a' kire az Orlzág' gondja rá tetetett,
Gondot magára-is alig viiellíctett.
Ha egy Hadi Vezcr' egy Kiráiy' elete
Annyi; mint egy Tábor' cgcíz ki.lzu|ete: '-..^
A' Kcrefztycnscgnck nn'iiucn cprlctc
Ezcnn a'Bástyánn áil; 's hát ez-is rei7,ket-e?
Az íOcn többnyire lám úgy iuazgatja,
Hogy a' Király'búnct az Orízág íiratja.. . •
'S az ürí'zág' búnccrt raoíí: ez Orl7ág'Atyja
A' gondvileltsnek leve áldozatja.
Láir. Kóma, a' Virttn' házának mellette
y-VitS'yfség' Templomát kezel építette; ..
I t t , amannak hevet Himyadi ízcnvedtc,
E z r , kcsónn a." Fija nyeric-cl helyette.
4_ Terhe Hazájának kétízcri ht'mtnek ,
Clly Itlllyos volt fzcgény ártatlan fejcnck,
^Hogy Haza-fiai niikcrt hírt \excnek ,
-SziVeik-is tsak-jiem meg-repcdczcrek.
A a
Vágy

ba) yirí^. 4cneid. L. I. f.^. Multa qnoque et hel
lo'paiTui, dum conderet urbem, inferretque Deoi Lacló.
( i ) ^/»x. ylettehl. L. I. i/. 7. Műfa railii caalas
memoru, quó numine IIKÍÓ. <kc.
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Vagy-is, a' fterenue, fatim, vagy mi ne
ve?
í^gy fzoktatia a' nagy Izívcket eleve,
Hogy, ha Herkiileire égi terhet teve, ( a )
Könnyen cflcn akkor az izzadtság heve
A' kik nem akarván tsak fefzkckcnn l'ilni ,
A' ditsofscg' egénu IzeretnékTeptilni j
Még alig kezd, gyenge fzárnyok' tolla gyühii,
t\iMikor emelkedve fellyebb kell ktlzviini.
.^ Ha a' gondra termett Nagy ember' ízi*

vének)

A' gondok egygy üres órát engednének:
Talám nagyobbakra vágycSdó Lelkének
Nemes indulati meg-kiílcbbednének. —?.
A' Török^ markából alig ízabadíila
hunyadi ^ 's a tsata még jól el-fcm mlila,
A' Rigó mezején; mí^ iorsán bánmla,
Bánatos ízívérc újjabb gond tódííla.
Míg még alatt vérrel feketedett karja.
Nagy Lelkét a'Izégyen's a'bolzlzilság marja,
Míg kiviil izzadó homlokát vakarja,
Belül agy-velcjér a' méreg zavarja*
F é l , ha jut fzerelmes Hazája efzébc,
Hogy, ha hamarébb megy a balhírfülébe,
Mint ó haza mcmic; kettős kétségébe
El-vefzti remcnnyct, mcBy volt fegyA erébe.
' ' A belfű") Senec. Tragctd. AlcHiéna genitus bella per
oiunia Mopftris exagitet cocliferam manura.
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A" bcls'^ támadás titkos daganatja ( a )
Mcllynck kclcvcnnyctez az Orl'zág'Atyja
'S orvoí'a láí;y írral maga tagaigatja :
H.i kcílk; moft mérgét könnyen ki-adhatja.j
De ha i\a/a menó útját ficttcti ,•
Sictésct nagyobb Izégyen késlelteti;
'S a' gondot fejéből meg ki-lcm verheti,+
Mikor már Hazája újjal rettegteti.
Mint l<cll majd bajjai' emlegetésével
Máíodlzor kiílzködni a' Török' mérgével.t.
Miként mennyen haza illy pulzta kezével,
'S mállói kóltsönözött maga rzégycné-.f.
vei. —
Ha nem hárulna-is a'Izcgycn nyakára,
Miként emlékezzél) ifjú Királlyára,
A' kit, ó h ! Várnánál izeméi' láttára
Jantsároknak kellett engedni prédára.
De míg i'gy tuní'^dik más fzerentséjéruljiEmlékezik egyfzer maga életérül
~
Hogy hát ha a' Izomfzéd tsata' mezcjérúl,
Még az 6 fcjét-is eló-kérik bérűi.
Ha úgymond a' Török a' vérnek mezejét
Ott hagyván, fel-dúlta Táborunknak helyét.
A 3
A'Ki(o) Az illyen hafonlatofságokat Virgílius elofz-S
fzör fzépen 's hofzfzatskánn le-irja, azután;
alkalmaztatja , de itt a' rövidség' kedvécrt,i'
rövid {•.Sjinonimnm:) formában íratnak több-í
nyirc, mint pag. 4. a' madár' hafonlatoliA-'
ga-is.

H^agyar
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A" Királyé után, a' fó vezér' fejet
r K e r e s n i , találja fordítni idejét. —
, Meg indul — de lova a' hofzfzas rsatában
Éhenn cl-fáradván , tétováz útjában
Fcla-is, út nétlvul indulván vaktában
Ez erdóí és bértzcs kietlen pufztában.
JVIáf a'nap az alsóbb világra fordúla,
A' piros eft-hajnal fetéttel el-múla.
Az ido-is ez nap talám megfbúsúla,
Mert felleggel, mint-egygy gyáfzlzal béborúla.
Az erdonn nagy bértzek állanak rakáíTal,
Rémítnck A" vo.'^yck meredek nyíláíTal,
Mellyek ha Jól öuve-ízakadnak cgy-máíTal,
Köveket Hajt á' víz kemény mormoláíTal.
Képzeli Hunyadi végetlen határnak
Ez helyt y hoi nyoma fints Falunak vagy
Várnak,
'S mivel itt még tatám madarak fcra járnak,
•:^Nem enged a' fáradt ló a' zabja' fzárnak.
Veti hát a' meg-unt kantárt a' nyakára ,
Bízván a' bolts Vezér oktalan lovára;
f-Ha talám az útonn, hol foha>,Jicm jára,
A' marha vaktában találna tanyára.
Megy a' vadon-erdónn letét cjtfzakában.
De ezer gondokkal küfzködik bujjában;
'S mórt, minttsak iftennet egyediil vóltábaH,*Bal - Ibrla' okait forgatja" magában :-tVádojja Hazája' 'gyííI<os bit-lzcgésctk
'S magáaak-is abbaiilettmeg-cgygyezcsct.
> '
Kép-
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Képzeli kétfzcri káros hit-kötcsct,
'S illy hallatós fzükra fakaiztia uyögcsér. («) r
,, Ifteii! Te igaz vagy \ cn cs mi vetettünk",
Mikor Sz. Nevedre fzentíbgadáft tettünk;
Azomban hit-lzegok \ de tsak cgygylzcr let- -f
tünk";
Hogy van hát, hogy azért már kctfzcr fzcnvedtünk ?
,, Kctfzcr, de az Iftcn' igaz ítélete.
Nyakunkba méltatlan büntetcft nem vete;
Vallyon hát, a' máfik nagy bini mi Ichcte ?
Mclly illy nagy búntetéft meg-érdemelhete ?
„ Hit-lzcgés-c az-is? — Hit-fzegés, és
vétek ,
Mat'yarok! a' hitet, mellyet le-tevétek (fc)
A' Kcrerztyéneknek, azt-is nicg-fzegétek,
Tk;i:i

.'nri:_;^i.i.„i

': r_:

"i.x*/. i.

Dc egy-uttvil ajtót más bünrc nyitottál,
'S magad velünk cgygyútt hit-ízego maradtál.
A 4
„Moft
(«) Virgiliusnak fzokáfa az illyen magában va
ló tűnölödéfcknck Ic-íráfa, fok van illyen
Aen. L. IV. 30 ez inind a* Hiftórijra, mind
a' fzeméllycknek kevesítcsére, mind az in
dulatoknak ki-fejc^ésére nézve.
Q!^ Itt ezt hit-le-tevésnek tsak maga vádolásárt
mondja Hunyadi, mert a' Keret'ztyénekkel
nem volt a' Magyaroknak hittel pctsételt
frigy-keitéfek, lásd a'raáfodik könyvben.
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,j Moft a' fok bűntelen meg,-holtaknak
vére
i T e ellened kiált az egek" egere,
'S ha el-értél ania]fzenvedok' helyére (a )
Ezzel-is nagyóbbúl a'te bilinöd' bérc. •
,> Vádol az én kettős kclervcs ek-tera,
Mert cnr-is cgycdúl néked köfzönhetem.
Mind azt, hogy magamnak vclzai tértélctejn.
Mind aztj hogy népemet nem védelmez
hetem.
,^^Valamivel azok átkozzák fejeniiet,
A' kik haldokolva kiáltják nevemet j
Mindfejedre rakom; mert énraind vétkemet,
Tc5-led kóltsönöztera, mind büutctcfemet.
„ Ah nyomorult rabok í ah féUhólt fcbeííek,
/
^
Vajha fegítségiíl, óh vajha f leheflek j;
De — hi}— fegyvertelen ám vifzfza-mehes, lek;.
Egy fzököttrab lévén én-is mit teheíTek?
„ Vér-fzopóNemze«ség! ah Pogány ne
vezet r {b}
A' boldog fzerentse be rád következett,
D e várj! — fc l-yo iiom még az el-fár adt kezey
Mellyet vaftag nyakad már Ibkfzor erezett*
,, iV<rm
(«) Nem örömeíl ítélj kárhozatra Juliánt; külömben-is betsöke a' Papi rendet.
(hy yirg.'Aen. L. IV, ii. 367. HircanEeqDe admorunt ubera tis^res.
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„ J^em lefzfz mindenkor í^y. — Efzedbe
A' Rígá mezei veres áldozatom*. —
Vard-cl, mert Várnát-is ircg-lásd —- megmutatom,
Hogy jobban meg-bánud, mint cn mólt fira*^
tóin.
5, Ellenkezik véled verem, betsúl..'cem,
Szent hitem, valláfora, nemes termtizctem,
Nem tsuda , nevedet ha nem í'zenvcdhe-^
tem. —
Nem foka, mind a' kct í'zégyent el-temctcni.
Azomban míg magát ekképpen biztatja;
A' ló cgygyet botlik. clzcbe jiut.itja ,
'
Melly tzcrr.aizálonn áll hcv esgondoLitja, — *
'S ismét kelercgve bal Ibisát liratja.
Soklzor meg-rcttenve képzeli magának
Muu-ha a' kergetok rajta'•ohannának ,r
Mint ha Jmuratei., tanúit bajnokjának >
Rab lántzot kéizítnc h.italn.as karjának^
Hát-ha úton-állók jönnének elébe Fáradt a' lova-is, fegyver (ints kezébe;
Hát-ha a' felleges ég' fetctségébe
Valami fene-vad jönne ellenébe.
Vilzfza-mennyen-é hát? (a) viizízs '^^
mért megyén f~
Azért-é? hogy Török' prédájává légvc

A 5
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Mit? lígymond, e' volna valóba nagy fzcHG2;y a' letet femmi rajtamifzcgyent tt'gyca.
lily kürzködérckkcl telík éjtfzakája,
Míg nyögve botorkáz, fáradt paripája.
.+íSzcmeit az álom ala tafzigálja, —
De van gond; van elég fcrkentö órája.,,,
Kgyízer, nagy unalma' vígalztalására,Mcg-ritkúl a' felleg Hajnal haladtára, —
Le-fzáll — tekíiit az cg' pirosló iarkára , .
Mert alatta lova már tsak alig jára.
I
Mcg-fo^Ja fck-fzárát vezeti tseudeflen;
^" Széllyel vi'sgálódik , hogy útra lelheíTen,
Egy puTzta gyalog ilt láttzik, íeíctcíTen,
JVÍelly egy forrás vízre vezet egyeneífen.
Meg-áll, körül-nczi Hunyadi a' kutat,
Annál a' mellyen jött jártabb utat kutat i
Kettőt talál jó tört, de tsak gyalog utat
Az cyggyik a' Rigó mez^éjére mutat.
Máűictekeriiive megy: egy hegy' allyána^ j
E z t vclte a' Vezér bujdosó útjának j
. De jobbnak ítélte (: fékjét a'lovának
El-vetvén:) a' hcgj^röl még-nézni magának.
Munkával a' bértzre míg fel - kapalzkoAz alatt a' nap-is ki-vi!ágotbdik. —
Rá tekint f/MJiyíi<^i — nagyot foháfzkodik^
Keícrves n a p ! — hát-ha e' lefiiz a' máfo-

dik —

Szél-
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Szcl !y cl néz,iígylátja hoí^y a'moft nevezett
T ö t , űt, alig ha nem 'Sóiiííba vczcr. (u)
De j a ] ! a' tegnapról ha meg-emlékezctt,
'Sófia-ís nci.i kelcrvcs nevezet.
Alig mer rá nézni Bolgár' Orfzágára
Az oret üldöző Török' birtokára, —
Vifzfza-vévén útját a' bértz' oldalára ,
Indul, az el-hagyott forrás víz' partjára.
Le-cT, — de jó lovát nyújtózva találja;
Mivel fokát izzadt 's fáradt paripája,
Vagy a' hideg vízbói jól \cve hozzája,
Vaj;y fáradtság miatt ki-fogyott párája.
'Vi'igíija az eret fél-hóit marhájában.
Serken:! lágy meleg vérit, de h'''jjábau —
Vajha ! még társ lennél tsak egy éjtf/.akában.
Szám-ki-vctctt urad' bolygó bújdoftábnn!
Lc-ul, a' víz mellett, könyökét térdérc
Tévén, Ic-görbefzti fejét tenyerére, ,
Széjjel néz fohajtva az ég' négy réfzére,
'S ülyen panafzokra fokada végtére, (b)

„Ah

(«) 'Srtfia a' D'inához négy napi ú t , Bol^dr-Ot'
fzágban C:vagy Bulgni.^bm: ) vagyon. 'Sófiának ncvezcetett Sófia' Teinplomaríil, meilyet ott Juftinianus épített: az előtt Sntda.
f/ü'nak neveztetett, a" StTtiajokrü], a' kik ott
laktak , de a' fok hadakozáfok miatt megeröteleiiedvcn, utnllyára tsak a' Templom"
neve maradott Bo?ifíii.
C*) ^''J- '''"'• L IV. y. 535. Sic adeo iiifift ,
fccuniíjue ita cordc volutat:

•i;2
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,5 Ah eiekí Del, Éízak, N.ip-iiyu;^et^
Nap-kclct} •
...'
Ha van még nálatok egy DUyan fzcgeíct,
A'hol pihenhetek egyí;y órát, vagy_felc3^
Hadd végezzem-el azt e' víz forrás fektt.
„ Ha bólcios időket várhat aicgéletem,
SzerentsctlcnségemMtt-el-hadd-temeteiUi,
Ha pétiig kínummal ma eí-végczíétcm^
í{Vent,'sa'Hazámatmoftmajdmcg-követem.
„ Három űt fzakad itt ölzvc. — Tm^cs
fzérűl
Jön biíjdosáfomnak JkTetlen helyérűí,,
límsz ama' veres Rigó mezejérúl,
Amaz Iften tudja incre 's hová térül.^
„ Emez- a' tegnapot juttatja elzembc »
£ z , hogy nem süllyedtem a'velzedelembe.
Amazt míg itt sírok, talám kelervcmbé/
t- Mcg-crzem, jó helyre viíz'-e? vagy verembe.
„ Hállais álmos fzcmcm fzapora L^nyveket,
JVIellyek, c' tifzta víz tsergedezéfeket
Zavarván, adjanakjóvagyrqlz jeleket,
Jót reményi jek-é még vagy nchezebbeF'^t?
„ Feliegzik az ido —• ez minek a' Jele?
Ah ! Iia e' leí'zi'z éltem' utolsó reggele
Uldfzlónak mivel körzönuiyek? czzel-e?
Hogy néki a' Török ofzlopot emcle. (a)
„ Olz-

Í

Qti) Várnánál a' Tötök egygy alatsony ofálopot
emelt;'^
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,;, Olzlopot. — Váriiáiiá!, — de ez c<;y
vc7crnck ,
A' kitiiiVott, minden tsepp vért clo-kcrnck,
Nemcicsí; de kiváltjVti^ycn^Jcmcs^vérnek,
Ha cny,cm' a' sírbrntiii nartzrúl'kíséTncT;.
„ Ö Király, ó [gyermek, o hcte^ Uicrc
ílcrc' verztével tört cllen'^éujérc;
• Amuratei fc?)e volna ennek bére,
'S ím! én ÍÜV búikálokHa/ám"iV.éjíyenérc*
,, Jer hát e' járt úton lelkem! utoljára
A'ris;') voloyérűl ditsofséi;' halmára
Sznb;i!iík éles l'zahját í^yílkolbm' ir.ikára,
Vagynyeriiliikoftlopoc í7/fl'/?/ó módjára, (a)
„ Hová mégy ? — kire törlz Vitéz! olly
iü7CÍlcn ?
Annak nyakát fze2,ni ma miként lehcflcn?
Gyaloe, - rc<j;yvernclkiVi, fáradtan. éheíTen,
A' ki clM tcw;nap fiitánk feicgeíTen.
., Hová mégy? — a h gyilkos gondolat l
alj férc,
Ha már így' ki-omlott ennyi néped' vére.
Leg-alább magadat Hazád' rcmcnnyérc
TaVtsd-meg, 's élj a'pogány Török' felel*
mérc. (h)
Hü
emelt, mellyrc íel-irta a/ ott lett történetet.
1.^51 a" Ul dik Könyv' cicién.
(<j) Mn. L. \y. f ^•>')C. Accipitc hanc animam,
mcqoc his exfolvitc curis.
( i ) TiÁ gyalöliégböl neveli a' Törököt Po^n.i;ynak.
; '
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Hunyadi magában míg így kételkedett,
Az alatt már á' nap )ól feí-emelRédett;
Fel-áll, —nyereg helyet talpra kerekedett^
Mert már akkor Tava meg-Is merevedett.
Indiíl, —' de már merre mennyen? gon
dolkozik ,
Nappal járt útakonnjárkálni irtózik;
Mert ha Törökökkel izení-kózt találkozik,
Meg-ismerik, hogy fut, "s halállal áldozik.
Megy hát nagy erdőben^ járatlan útakonn,
Káfziklás bcrtzekenn, meredek árkokonn.
De a'ftévedésrnl-is félt, és ez okonn
Széllyel vi'sgálódik, minden hegy-hátokgnn.
Mindj/íűVz-O/T^Zff^Mzéliumintézimenés^^^
'S mihelyt vefzi éfzre nap eftvclédésct,
ártab lítra kei'úl, 's el-hányja lépeset j * ^
[ogy éjjel pótolja nappali késését.
Tsavargó útjait úgy-is ki-tsinálta ,*"
Hogy három cgéi'z nap' lemmi-fe találta.
Még innen a' Dunát négy napra izám'álta,i,
'Síncgyedik éjtzaka ismét neki-válta (:vátta:)
Hajnalba nagy erdőt látott nem mefzfzé-;^
re, —
Siet, — nap-fel-k'íltre az erd''he ére;
És az éhség miatt fogyatkozván vére,
Stirijl keres, le-dúJ a'zóld gycp'ízínác.
Már akkor a' Rigó mezei tsaránák
Híre, tudtára volt Bnlgár'Orfzágának ,
Hogy még a' Magyarok, a' kik maradának.
Közel a' fzélekcnn fzökni indulnának.
^ Hih

Í
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fínnyadi-is niag;át már jobban feltétre,
Ho^y , hát-ha a' Törck otet ki-hírdettc,
Gy.ilog volt; fegyverét's lovát cl-vcfztcttc,
Sem fiithat, feni ma^át nem vcdclmczhcttc.
E' kegyetlen nemzet örül a' prédának,
'S tudván, hogy a' hartzrul í"/.ökött katonának
Kitsiny az ereje: fzámoíían valának,
Kik az lít-fclckenn fegyverrel állának.
Ez helyt-is, a' hová Hunyadi érkezett,
Sok vólc illy tclvajló gyilkos felekezet,
Kikkel ez iobb.zrska ebédre chczctt
Vitéz, fölöftököin-rályba foga kezet.
A' gycpcnn fél órát alig pihenhetett,
'S tán c' pihenés-is azért engedtetett,
Hogy az éhség miatt már cl-gyengíttetctCr
Vitéz, mcg-bírhafla c' fene nemzetet. -VtA'
Kap az óidlához fzcgény fegyvertelen,
De amaz a' földre rántja a' kötélen ,
Ah ! mit vihet véghez ez moft erótelen
Bajnokonn két Török . e' két Iftcniclen. .
A' tolvaj emennek fcldna fetrengtcbe^,
Tekint a'méregtol f7ikrázó fzemébc;
'S olly félelem ötlik kegyetlen fzívébe.
Hogy még a' fcgyvcr-is refzkct a' kezébCj.
Mcg-íj)cd amaz-ií?- kezét tartóztatja,
De nagyon fzcmbe túnt dr.íga ruházatja,
Mivel hát mindenik köntösét ráng.;rja.
önként hagyja magát e' Vitézek' Atyja.
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Ki-fofztátván azért minden ruhájáb;^ j
'S arany kereíztjét-is ki-vévcn nyakábúl,
Maga ki-fc]tÓzÍK a' Pogány' markából,
'S talpra áll ez utsniány birkózó tsátabúi.
Meg'áll, nagyot fohajt 5 fogát tsikorgát-

i^, (a)
Lángoló fzemeit véreírcn forgatja,
Szcgyenli, hogy e' két vad fzaniár' fajzatja
E' bctég orofzlánt ekképp' hybmürgáfíá.
xV Török tekintvén Hunyadi' ízemébe,
Ismét mintha' nyüat lotc volna fzívcbe, •
Ecygyik a' maiiknak fus^dos a' fülébe,
De kardal fem mernek menni ellenébe.
Kapkodják ruháit, hogy odébb ^Ujának, —>
T Í Z tizen-két lépéfl: alig haladtának,
Meg-állítják cgy-máft, hogy mcg-oíztozzanak ,
Mellyel meg Hiinyadinn új febet fzúrtanak:
Ah ! ha jöttél volna gondolja magába
,, Klembe a' rigó mezei rsat'ábg,,
„ Vagy ha volna kardod Hunyadi' markába^
,/Majd ültöztetnélck vér fzínu ruhába.''
„ De mit? — rajta mcgj^ek, — el-kapom fzablyáját,
„ Darabra aprítom mind tüdejét máját,
,^ In-

(«) yír^.Aen.'L.XXl.f.946.
€t ira Terribilis.

Furüs accenfus ,

EIso Könyv.

if

,j Inkább, mint kót lator cgygy Bajnok'ru^
hdját
,j El-vigyc, 's a'Pogány, Kriílns' kercíztfáját, (fl)
Ezt alig raoiidi-ki, hacím! köntöscncfc
Rablói cgy-iiuís közt pcrleni kezdenek,'.-^-Í
Pogányok! a'niásénn ncnicgygyczhetcnck,
Mcliyik legyen üra arany kcrcl7t]cnck.
Gántsot vet Hunyadi cl-mdú'itláb.mak C^)-K
Vígan várja véget c' kcíi\cs tsatanak ,
r 'S míg Ö nagy crcic'n bantui arar.nyáiiak,
^* Azok cgy-iuás ellen kardot-is rántanak.
Oj erőt Izítt emez pihegő mellycbc,
S míg azok Nagdalnak egy-más'eUencbc,
A'mclíynck a'kcrclz: volt egygyik kc/cbc,
/Ragad bal markával ny>^ka~ gerint7tbc. —
f. Le-rántja a' Bldre min.icn ere)cbul,
\Ki-tekcri kardiát a' mául; kezcbnl,
pS azzal kergeti-kt vad lelkét mcllycbűl, ( f ) ^
• \Már ez nem ofztozik arnny kcrcrztjcb'ul,
•
Meg-rcttcnti amazr emennek halála,
'S látván hogy oUy jó per-olzróra talála, \
A' kinél híjjába nintscn a' kar<l nála, ...^^ÍJ.
Ott hag}'ja a ' p r c J á t , maga elébb álla.
'
B
Utat '
(^«) Aeti. Xtl. i'. 9+4- ct liumeris iniinicum infi^ne gtrebat.
O) Atn. Xli. i. 9;??- Stetit acer in afuiis, Dextramquo rcprulít.
(0 •^'^'- >^ti- )*•• 955. Ferriun adverío fub per
tlore condit.
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-í-Ctat id Hunyadi fiiró Törökicnck, (a)
Kedvezvén inar^nagyou fáríi.4t erejcnck ,
Eié^ moft hogy IICKÍ kardot engcdcnck ,
is minden rul\íi vii'zlza - kciiUtnc-k.
Bárrabban 'keres már járattabb cérséuct,•
Vi'sgál, mert nem bír.tgi. tovább az éhséget,
Palztori kunyhókat a' jó lakás végett,
De nem lát cgtfz nap femmi jelenséget.
Tekint a' vilzlza-nyert, és ismct mellyérft
Függelztctett drága arany kercíztjére,
'S ciT''l emlékezik Iftene' Nevére ,
Ki moll elo-állott védelmeztsérew
„ Én Kriftufüm ! lígy-mend^ kinek kc"
refztjének
Vallói ^ én és fok cz-cr Kercfz'tyénck ,
-T'C ditsófségedért fegyverre tjeiének,
De a' Pogányoknak prédái levének.
„ Ha^S kerefzted ellen én e^yfzcr vétet"
t e m , {h)
Mikor Szent Nevedre a' hitet le-rettem
Pogány' híifégére; talám -ilieg-fzenvcdteni
lÉxíe é n , 's fok czer klkek én niellettem.
,> Hogy
Qa) .4en. XII. f. q-^S Ulteriús ne tende odiis.
( í ) Mint jó iT^'Anó pa^hens úgy vallja, iurnt-ha
iTiaí!;3-is mee;-esküdt volna a' Töröknek,
holott nein-is volt ízlikség , inikor a' Kirá'v meg-csk'idöct : hanem azért fcóll ígf
inag;áriil, mivel ö írt a' frigy eVáut a' Kii
íályoak.
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„ Hogy pedig a' gyenge Király rá v t t o
tett,
Hogy mcg-izcgjc hitét, mcllycc cgyfzcr letett ;
'S hü;^y a'hartznak rcrhe nyaltamba vettetett,
Ellc.'ic nioncianoni nekem km lehetett.
„ Nem: — de im' meg \allum, hogy
vetettem n;cg-is,
"S hogy méltán áll bofzl/i.t czckcit aT ég-is,
De ketl'zcr Izcnvedncm c biinert c!eg-is,
A'hülzfzas kín urán iégycnmáre.ycy vég-is.
„ ^' Xs5£ííLSí'»^'^^ Törökkel kvílzköd•*•

ttm,

—

'

'S óh háiiyízcrl — mingl a' Te kcTcfzttdért
tettem ,
,
Jól van, — a' Kereíztnck lám halznit-is
vettem ,
Moft-is gyilkoíimtól az'/al menckeeltem.
3, Er.gcdd, hogy kcrelztcd' cros oltalmában ,
Hadd mennyen Bajnokod kedves Hazájában ,
Ki már éhei hal-mcii bi'jdosó űtjáhan,
E' Kriíhift tagadó Török' Orfzá^ában. —
5 TcveJvc jó! bérment már az nap cftvér©.
^ulgárral iickö/Ó Ráiz-Orlzág' íóli.,ére ,
A' tiol í'zegény fejét nem reg' lok Ratz' v ere*
K.i-Oiitacásái:ak kclzcu várta bérc
B s

•:>•: V. ;

Mcrc

ao

Magyar

Hunyadi

Mert György, ez Orfzágnak az a' Királykája , (a)
Kinek a' Hunyadf hatalmas ízablyája
Sok kárt, s' lok haíznottett, fente fogá»
rája,
—
^ fel-tette magában, hogy íítját el-állja. A' hartzouinct^-maradt, de cl-feclclztcxett
Magyarság, Izana-ízt^tc ment a'mint mehetett,
'S mivel ákal-mcnni éppen itt keiltt.ett,
A' Rátzság a' vcrcrt moft vérrel fizetett.
Ezt ugyan Hunyadi mindjárt fejdkctte,
Hogy 6 moft-is útját nem jó felé vette ^
De mit tudott tenni az éhség kergette,
'S bízott az Iftcnben, ki eddig vezette.
Megy cgéfz éjtfzaka, néz, vi'sgál tüzekety
Már önként kercfi a' vad embereket,
Kik ha vagyonjára vetik-is^ kczcjíct,
Tsak nem tai^adják-mcg tcfe kenyer^jíct. í^' -'•
Életét annyira már nem-is teltette,
Bízott, hogy hazája meg-fizct érette •^
Ha rabul efik-is , — éhségét tíirteitc r
Mind regijeiig, de már tovább nem vihette.
El-eíik lábánll, fzcmét a' reggeli
Nap' fugára feié könyviezve emeli. —

„ Al(*} Ez volt György Rátz Depot, egygy a'legnevezetesebb emberek konzul ci^^n könyvben ; moft niicrt fente fogát Hunyadira?
lásd a' lU-dik K.önyvben.
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*„ Áldott n a p ! Te Iclzcl tán már az a' deli)
j, N a p , a'mellyen lábom nyugodalmát IcITT/
„ Kngedd hogy moft cgylzer a' mclly
ncra fzokálbm,
Legyen nap-k6:tckor cgygy kis nyúgováfom,
Már öt cjtízakai^ 's ntgy napi járáíom .>
Fekvőre tscrclte fzökevcny futálom'.
„ T u d o m ; es nem tartom jó Hadi-Vc*
zcrnck,
Kit a' nap' üígári meleg ágyban érnek,
VJtek ízunuyad'izni az emberi vernek,
Mikor a" madárkák már Iftent ditscrnck. (a)
„ De ún már Vezéri nevem' cl-velztettem,
Mikor meg-veretve fzökevénnyé lettem,
Igy-vs, már öt éjjel dolgoztam, íícttcra,
*S tovább mentem volna , de már nem me
hettem.
„, Ennyi hihetetlen fzomjan-chezéfem'.
H i d d cnyhíttse kolisön egygy kis pihcnélcm,
T u d o m , minden óra drága , de nem kélem,;
Megyek , tsak hadd izünjön cgygy kitsit
nyögélem.
Kínálja fzemcit egygy kis fzunnyadáíTal,*De bofzfzantja hxü álmát korogállal.
Vagy meg elórc is egygy ízem bc-hmiyáíTal
Kcreíztjénn ofztozik a' Török pajtáfTal. —
B 3
Nints
(a) Már akkor hideg;etske volt, a' njint itiajd
alább ineg-tetf/-ik; de még a' madarak énekclhcttck reggelenként.
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Núits iáttatja ezen ketletlen álomnalc,
Mi iLifziia hát tíí^ymonda'ayúgodaloranak
Majd líi utat ízADok d-fáraat labomnak,.
Áiu legyek prcaaja a' Rátz hntalomnak.
Egygy kies licgy vala éppen cllcncbcn^
Az ut a-úl mcat-ci a' hegynek tövében>
' O ki-tér az litbói a' hcj;y' tctejébeiv,
Hl vala-iiol 1-a.lii akadnál izcmcbeni
Lát közel egy^y ecadt, (a.) azon túl tornyoiiat,
De. oííyaa meízízirc képzeli azokat,
Hü;4y odáig ei-toiregygy vagy több napokat,
'S taft a d d g lábai iem bitják magokat.
Úgy íntózl útját a' miiK mcg-ketnléié /
De az crdo Izéibe alig ere belé ,
Hát valamint tegoap fölöstökóiu felé,
'*£ppcix cgygy akkora-forma vefzély leié.
Jön y — calátn akkor-is valakit kergetc
^'ÍY^T fiataJ Párator, de deli termete
M líl nii'tat y ísmeriís forma tekintete.
Gondolja Hunyadi: nem píl'ztor lehet e*.
- Hiba van úgy lárizik az egygyik rzemébe".
Fegyver az óld-íiánn, nagy bot a'kezébe'.
A' mint megy Hnnyadi inérélzen elébe,
Mc'g-:ili ö-is bátrrt'.í cnncK ellenébe.
tíaniúl a' Vitéznek nagy"tekintetére ,Mellyen, moíl az éhség tsak-ncm iclkct érc,
Bá(ü') Acn. I. f. 157. (^UiB proxima littora cutfu
contendunt, .

Bámiil tekintetes nyakárúl mcljjcrc,
Arany láut7,oi\ fúggo arany kercrztjcrc. •
Ez a' l'alztor ugyan rabolni indúla,
De hogy rajta üfsön a' fclelmcnn múU., ^
Hunyadi lucg-iejtvén hoi;y ez cl-baműla,
Hala\ány ortzája ntki pirclsúla.
A' tolvajt emennek vitéz ábrázatja
Kezét reá vetni tiltja, 's tartóztatja.
A' Vitéz-is magát iz.cgényíil biztatja. (
Hogy táu fáradt karja karaját fenii bírhatja,
„ Gondolja magában: tu nem bántlak
tíged\
„ De ha tudnád Ötsém! melly nagy nye
reséged
Akadt; vádolhatnám, ha Rátz vagy, hiifcged*
Hogy bántatlan hagyod illycn ellenséged'
j, Halált érdemlenéi ezért György Vaj
dánál ,
Hogy én velem illyen felénk módonn bánál;
Bizony drágább lennek minden 'sákmánnyánál
'S fogságom fok ezer fogoly katonánál.
„ Hé pedig, ha tudnád, miként ki-fatűjta
Erőmet az éb'^cg már ötöd nap űlta'?v.,
f s mclly crorclcn Iften' nyomoriilta •
Hunyadi ? miólta a' Török mcg^-jtlélta. *—^
De volt még más a' mi mind kettőt ráízedtc ,
'S fzcmckct c^'-másra úgy rá függefztctte;
B 4 '
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Mivel hogy miiidcnik & mint fejdítette,
IsíUciLe m;ííikát, — bizony ismerhette.
De návci a'Páfztcrt gyennekeEo korában
Lát'ca amaz; 's nc:n-is gáfztori ruhában,
Hjnyadi-is peJig hoí'zízas fáraduban
NciU kirsinyt váitozott az ábrázatjában.
JVlL'it-egy^y Li-ismer6s emberrel álmodott^
Egygyik a* ir áílkra úgy rá gondolkodott, '
Vcgtcre Hiin-mdi neki bátorodott,
'Sköl'zan a'Pajztornak nyeríen a'mint tudott.
Viízfza-fele! az-is )á)*ibor köízonettcí,
Látván, hogy nrnts emez (gyilkos kélzulcttel.
Nevet> cs hazáját, de nagy betsulettel
Kérdezi, mcrri'il fon, vagy honnan tévedt-el?
Hmyaii Bflgrndot mondja Hazájának j
yKaiyörög vclctlei\ akadt Pajtál'sának.,
ÍTogy ^ÍZ. itt járatlan, de jd barátjának r
Légyen ka'aiízza Belgrádig utjának.
Nagy igéreteker ragaízta fzavához. -^—
SzelítíiÜ a' Páfztor tévedt barátjához,"^
Hafonlí'rván forsát a' m<Tga íorgához,
'S vilzi egygy berekben titkos kunyhóiáho%.
Köníl-uézi a' helyt Hunyadi, — tsiidálPáfztornak adta-ki magát a' Gízdája,
ViVgálja a'nyájat; fohol íe találj^,
Gondolkodik — le-i'il, -- és így i'zóíl hozzája:
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„ Barátom! Páfetornak adád-ki maga
dat ,
Én pedig itt közel nem látom nyájadat,
'S mert tsináltad illyen fére hajlckodat? ..
*6 mit-is őrizhetnél itt? hanem-ha vadat. •*'
3, Ha olly tzellal hívtál kunyhódba en
gemet ,
\. [•
H'igy itt gyilkos módra végezd életemetfr^
JÉ.rzem olly erőben meg-fáradr kezemet,
Hogy ki-nem onthatod ver nclkíil véremet.
„ iVloft hogy fáradt, éhes vagyok nem ta
gadom ,
'S kardomat ke7embe kedvetlen ragadom,
De ha crol'zakkal bánlz velemj fogadom,
Ho^y még cgygy hirtelen magam' meg-nem
adom.
„ 'S of7.tánj ha gyikosűl mcg-ölnél en
gemet.
Mit vennél-cl tőlem? — az öltözetemet?
Többre kötelezed azzal hűségemet,
Ha le-hagyod tenni minden félelmemet. »
„ Ha pedig meg-állod tett ajánlálodat,-*.
'S Belgrádba vezeted tévedt barátodat,
Mcg-adom, tagadás és ido haladat
Nclkul, fok ezreket éro jutalmadat.
Mcg-pesdnl ezekre a' Páfztornak véri,,; (^'
Ivarja hogy nagy ember; de ki ? nem esmérj,
Fél-is , és tctizik-is a' mint ez ígéri,
Az ezreket éro út-mutatás' béri.
,.
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,, Ne feli NemesVircz' ekképpen biztatja^
Tiéd ez 5'kunyhó 's ízám{^fde faiatja,*
A' ki már próbálta mint en, az tírcrRatja-^
MclJy jól eíik az Ílly gazdajl^izolgáiatja. (a)
„ Nem tagadóan, hogy l^n rabolni iiidúttam ;.
pe tekintetedre mindjárt el-bámúítam ,
Örtilök hogy hozzád még t?ak ntra-is nyúítani,

Kihez hívnek lenni magamonn taniíltanv
A „ Tedd-le hát jó Vitéz l. minden félelmedet ,
Moft, a' mi kis ídot fzercntscd: engedett
Élj-vele ^ nyugtasd-meg el-fáradt tcH-cdct,.
Egyél a' mim vagyon verd-cl éhségedet...
„ Nintsen e* nyomorult páfztori kunyhóba*
Sem ebéd a' konyhaan, fem bor a' hordóba'
Kenyerem van hagymám, *s ha mit a' bojJáró utalókról kapok hébe-hóba. [góba'
Keíiyerct telz azért egygy póltzra elébe,
Egygy pár fog hagymit-is talál a' gébjébe,
Az után kab,a'.ot ragad a' kezébe,
'S a' forrásra vízért indiíl hevenyébe.
Fel-fohajt hlwmdi: Ah fzerentsés lélek í
Hol lappangafziz benn .-m ? hogy van: hogy
méíí cick?
-a
Élek,
(a) Aen. I. f. ^30. Non ignara mali nuleris
füccurrere difco.
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Élek, és a' kiket gyilkofiinnak vclek,
Bcirávimnmia lettek 's cbcdcick vclck.
„ E^ck ! hát tsak ugyan lám cl-ncm ha
gyatok
F z , ennyi fok próbáim által-mcnt Tzolgátok'
Hát, — gyilkofim közzc nem velzi hozatok,
Mert p.vok között-is jó gazdámat latok. ^
„ E' tolvaj, ki engem' nyomorult ko-

,

•

"

"

1

romba
Jgy f;)gadott, bizony
nem ollyan górom A.
Hogy ne igazíttsa utamat jó nyomba iba,/
— I
A' oaiída i vízzel érke/ik azomba\
Ettél-c már? úgymond. — ,, ettem, egyel velem ,
'
„ Én ehetem, mert lek fáradtság fclelem\
„ Között, regen nintscn nappalom 's éjje
lem , —
„ Ötöd napja már, hogy az eh kortyot
nyelem. —
Tsak egyel jó Vitéz! irt a'víz, igyál-is,
Jó ez, ha gazdagabb alztalnál vólnál-is.
JÓ: fckl Hunyadi, jobb a ' j ó bornál-is
'ő kenyered akinnelly ga/dag aíztalnál-is.
Tudom; mond a' T o k a j : már rcgcna
próbálom ,
Miólta ezt a' vad Izercntsét fzolgálom ,-vMert te fem voltai ám f-bb ember én nálom^
í.oríbmat az útonn majd clo^izámiálom. —
Meg hökken Hunyadi, tekint a' fzcmebc.
Ismeri formáját, de nem jut clzcbe. — „ Ki-

ag -
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„ Király-fi lehet e z , vagy maga hitéébe
„ T d z i méltóságát az cnyím' elcbc. ^
Mcí'-lzóUal a' tolvaj annak bámúltára:
Nc^iczz ez éktelen tcrméfzet' tstífjárai
'J Egyél, 's ha jól lakol dúlj-lc e'fubára,
Én megyek, valamit hozok vatsorára.
Az el-megy, de emez tünódik magába'
Mi jelt találhatna tolvaj gazdájába'?
'S mi hozta azt ide, ebbe a' pnlztába?
Vi's"álja vagyonját íbvciiy kunyhójába'.
MHC éhes"hasát tzegcny jót t.ntotta,
Már a' nap a' délet tán nieg-is haladta,
, A' m'nt hát a' Gazda a' helyt ki-mntatta,
..Szem-hcjja az álmot nagyon javaslotta. {a)
,, Ez a' Gazda úgy-mond, ha jól megvizsgálom ,
Alig ha többeket nem próbált cn náloni,
Szint'úo-y tudta, —tudta, de nem-is tsudálom
Ho<'y mikor jól lakom, majd el-cr az álom.
. " D C hát-ha tsak azért maraízt vatsorára,
£s'azért tsinála ágydt a' lubára,
Ho«y majd ha alufzom, el-jo nem fokara,
'S veti gyilkos kezét vendébe' nyakára. —
Óh nem! '—ez a' vadság nem fzoriílt tán bel?, —
Az én ígéretem többes érdemeié,
'S nints
Ca) Ovid. Amar. L. I Elég. v.
mcdlamque dies exegerat horara
Appofui medio membra Icvanda toro.
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'S nints nemes Izívének oily £;oromba jele,
Ho;;y a' kit jól taitütt, mcíí így bánjon vele.-f
IVjir tcsyen*!* az álom ízemét nehezíti, .
Le-feküdni fáradt teíle ktnízeríti.
Már a' jól lakás-is i'zándtkát fcgíti, ^ :^^:
Fel-áll hát, cs magát fekiímű kélzíti.^;';;^,
Fegyverét ki-vonja, 's a' markolatjára,,!:
R_cá-kötőre fzijjat tekeri markára,
. , Í.
Fcklzik fzíve felt5I a' bal oldalára, • \r
'S a' kardot fokával tartja a' nyakára.
Amaz a' prédáért nem mcfzlze fáraJa,
•Gazdag vatsorával haza fntamoda,
Hunyadi már alattj emez tekint oda,
Nézi miként aludt, tsak cl-mofolyoda.
Moíblyog: de jobban rá nézvén bámúla,
Hogy halvány ortzája néki pirofsűla ,
Bal felérc niillyen okoíTan fordúla,
Nyakát kardal őrzi, — gondcit visel rúla.
Karjában olly nagyon mozog minden ere.
Hogy nyakárúi Izint úgy pattog a' fegyvere.
„ Vitéz! alnfzol-c? heves véred ver-c? „ Vagy tsak engem' ijelzt ez Iften' embere.'~
„ Áh ízercnf^cs fcreg ! kinek ez Vezére,
Ennyi éhség után vékony ebédjére
Egygy darab kenyeret 's hideg vizet kére ,
^S már-is mint vér fáradt tcftébcn a' vére.
„ Mikor alufzík-is kéfz minden cfetre "
Rohanni akármcUy véres ütközetre. —
Iftcn • hogy tclzed-ki ezt a'fzcrctetre
Mcltó nciucs fzívct ennyi történetre "*
- .
,. Ki- :,
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„ Kitúl félfz Nagy Lélek! hogy tscnde»
álmodban
Oldalt fekve kardot fogál a' markodban,
Nem bízol-c mcg-is jámbor páfztorodbaii?
A' ki gazdáddá lett éhes bujdoltodban.
„ Vitéz ! ki jói tárta löt ágyat-is vete,
E' kételkedésre hogy kénfzer'thete ?
Van-e olly vad ember, 's olly ko ízív lehet-e?
A' kit nieg-ne győzne ortzád' tekintete.
jv
„ Már cízízcl tarkázott fekete hajának
I Két fürtje igen fzép Tzínt ád ortzájának,
Ki-nyíit rósa fzíne niődos ajakának
Bizony élés; volna a' Vcniis' fijának.
f „ Izzadó tseppjei a'jobb \^k-Izemének,
i Homlokánu le felé a' mint gördűlénck
Moft mintha kofzorű árnyékot vetnének
.. Kerekdeden görb'Mt Izcp fzemrldökénck.
„ Már ölzve húzódni kezdett r^ntzot^káí.
Vagy a' lok törődés', vagy id'" példaji —•
Gyönyörű teremtés, tsak-hoey márncm ináűj
jSzületett gyermeknek mútsrják ortzái. (a)
•)•> J^ niagas termetet múrat a' fekvése,
,v.De minden tagjának cgyey-má^hoz illése
•*/Tán fzebb, mi;it azé volt. a' kinek nemzése*
^lác)énn Jupiter hárem éjjelt ikése.
(b)
Míg így ncz a' gazda alvó vendciijire,
Mind tsak több több jdek keruiaekfTcmtre,
Mel-

h

) Már ekknr tí^bh vílt barvan ?<" tend^^snéL
J>) Jupiter' íija volt Alcinenacúl Hertaisji,
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Mcllyck okot adnak annak hitelére ,
Hoíiy cllyan cm'ocr ez, a" kit o isnicre.
Neki bátorodik, magát rá bírálja,

Ki-megy a'kunyhóból, fcgyvcrtr cl-\ctí,
Hegy majd ha míg teftct közel nézegeti,
A' Vitcz fel-ferken , 's fzc-^.ieít fcl-\ cti.
Hcg'y nem akart roízlzat, arról cl-hihetí.
í;i-kcrül mellette hátmcgctr láb-hegyen;
Giisgon ^' vendégnek feje felé megyén,
Vi'sgálja, hogy valiyon kardjánnmi jellé*

gyen ? -- ^

Kl-bániiil a' kardonn Icvo Török jegyenn.
Nem régcn-is fzolgált e'kard ezenkcznek, Mert moft-is belőle véres tscppek néznek;
Szíjját bőrnek nézi, markolatjit réznek, —öksó kard ez úgymond egygy illyen Vitéz*
nck.
Más jek keres tehát, — nézi rá merefztctc
5zemmel, a' nyakárúi Ic-lóggó kerefztet,
Ah! ha Török \ólna nem viíclné cztet, Í
Likább háté'kardért tán Törököt vef^tclt,!L
'S a' mint Ic-fcktcbcn nyakára fektette
Kardját; a'kcref^ítriek láiuzánn által-tcttcKinn a' tolvaj magát tsak-nem el-nevette,
HoííV ••^' Kereíztyén jelt Török kard orzette.
Még cgygyfzer a' rezes kard' markolatjára
Rá-feküct, 's erőflcn rá-görbúlt ujjára
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Rá-néz, 's veti fzemét gyűri je' gombjára,
, Mellyen vékony mcttzcs volt petsctfonuárd,
SzemeíTebbeu nczvcu hát ríi)zolatjába,
Magyar tzímcrt talál egygy pais formába'.
Közepéim koronát, kit egygy madár' lába
Körmönn t a r t , cs gyűrűt hordoz az orrába'.
E' í'zörnyű látásra háborodik vcrc;
Fcll-áll — tekint ismét Hunyadi' képére,
'S mikor több-több jclbül már reá ismére,
Bofzízúság 's irtózás érkezik Tzívére.
Izzad, kételkedik, haragfzik-is, fcl-is,
Indul fegyveréért, de kard van enncl-is.
„ A h ! úgy-mond: Te fenébb ízáz elienségnél-is,
„ Tsak ne ettél volna, ha fel-ébrednél-is.
„ Akármint nagyíttsák hadi hatalmadat,
De tsak raeg-próbaiuámTörök kard vaiádat,
Nem tartom olly gyorsnak el-fáradt karodat,
Hogy meg-bírtad volna hajdani rabodat. —
„ Meg-öíöm. — Atyámért 's kedves Tcílvéremért
Bofzfzút állok^ bofzfzút ki-vájott fzcmenu rt,
'S hát én c' gyilkosnak ezért az érdemért
Adtam fzálláá ? —: no —^ de — megyek
fegyveremért.
Ki megyi gondolkodik, fegyverét vi'sHogy a' vindadalra elcg-e fzab'yája "^ —
Bé-m€!rv 's Hunyadira tekií'!t\ cn reája, ,
Szívét a' félelem meg újra ci-áilja.

Ki-

Elío

Könyv,
-

-

-

-

-

í^3
-

•

-

•

•

•

-

-

.

Ki-mcgy ismét. — Ott kinn fel - 's ajáir
sétála
Ingerli vak fzcine, 's az Attya halála.
De a' bátorság is nic^-tsüi^^cJc nála, •—
Utoljára iilycn űj mócíot talála.
„ Eronihöz nem bízom , Hunyadit is
merem ,
„ Tsak látására is n.cg-fa<:y minden erem;
,1 Magam halálára íordúina fe;jyvcrcm ,
„ Ha tsak egy iitéHcl ízívérc nem verem.
„A'kardja cUcnt ül nyaka sérelmének,
j, Es ha nem halálos febct cjtené-íiek
„ Karjaim j ízikrái fcl-ébrct t ivemének
„ Engem" kard nélktil-is mct^-em.rztcncnek.
De ha véletlem'il mcg-mondom nevemet.
'S hogy ó sütötte - ki az én bal fzemcmet,
Maga viselcie meg-tanít engemet:
Elégnek tartin-é karjához kezemet?
Vagy inkább, — majd mikor bcfzéllcra,
sorfomat,
Mind tsak úgy intézem előtte fzavamat;
Mint-ha nem ismerném ré^i gyilkosomat,
így majd ki-taniílom bátor bajnokomat.
Ha változik Í7Íne és nevét tagadja
Már bízcm, és ezzel méltó jelit adja:
Hogy ellenem kardját fel-félve ragadja —
Meg - bírom talám ha bátorsága hagyja.
Az alatt már tsak nem fold Izínéig érc
A' nap , 's piros súgárc hány az ég fzéIcf c ;
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Már Hunyadinak - is hírt ádforró vére,
'S a' Deli álombul fel-cbrcd eftvérc.
A' Tolvaj fok-féle kételkedésébe ,
Indul jól nyugodott vendéigJc felé be.
Ki-is tözgölódve akadván fzcmébc
Tsak nem hanyatt cíik kemény ijjedtébe.'
De mes;-bátorodván kérdi hamarjában;
Mint aludtál? Vitéz! ez czifra fzobában
Szór subábűl kéfz'últ puha nyofzolyában:
Sóhajt c' kérdésre Hunyadi magában.
£a ugyan, ugy mond, ezt nem egyfzer
próbáltam,
Az ég alatt fzáraz fcldön fokfzor háltam;
De moft olly' édeíTcn alunni találtam,
Hogy tsak-nem cgéfzfzen ú\ emberré váltam:
'S ha néked úgy tettzik kéfzíttsük magunkat,
Eftvc van,indíttsuk nieí;-nyugodt lábunkat,
Kezdjük - el az éjjel Belgrádi utunkat,
Siefsünk jobb forsal tserélni forfunkat.
„ Várj egy kitsinyt Vitéz! a' Tolvaj felele.
Tudom : hogy vendégem többet érdemele.
De étlen tsak ugyan nagy parafztság' jele
Volna ,»el-botsátni, vagy el-menni vele.
„ K i tudja; kietlen utunkban mi talál'^
Kivált Te már íígy-is négy napig koplalál.
*S noha ma egy kurta kis afztalnál valál,
í.hel-is meg-ölhet Belgrádig a' halál.
„ T ü z e t rak erdei páfzcorok módjára,
Últeti Hunyadit ismét a' subára.
Itt
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Itt van, úgy mond: ho7ram egy kis vatsorara
\ alót, itt nc-is N'ágygy gazdagabb konyhára.
„ Ha boldog napjaim l'zcrcntscs folytába
Jöttei vólna ho7/z.nn az Atyám íiá'zába:
Adtam vcMna bóvcbb rcf^t jó vdrsorába,
Pompálsabb aíztalnál, cziírább palotába.
,, SokÍ70r fel fzcmenict sírva fcl-emclem,
Mert rc'ccn c' kínos kenyeret, felelem
•
' S irtózáibk között koíloltatja velem, (a)'
Ah ! ama Várnai véres vcrzcdelem.
„ Tscndul ^árna hangja Hunyadi' fülébe.
Hirtelen tckintc a' tolvaj' fzcmébeAmaz, mint-ha nem-is venné ezt cfzébc,
Tovább megyén forsa le-berzéiléscbe.
„ Ha hallotad úgy mond hírét Drákulának (b)
Ama' fcíiyvcrérnl Nagy hírú Vajdának;
Ki kis Királlyá volt akkor az Oláhnak,
Annak két fiatal fiai valának.
„ Ki omla Várnánál fok Magyarnak vértf.
Sok futva vifele gondot életcrc ;
fíunyadi ama' nagy Magyarok' Vezére
Futtában ez Oláh Vajdához be-tére,
;?!
,, A' V?,"da Hunyadi Jánost meg-fogatja, '^ :
*S ideig Őrizet alatt tartóztatja,
C 2
De
C") Me quoque per multos fimfhs fortuna labores
^cn.
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De végre meg-lágyűl fzívc' indulatja,
Meg-követi ötct 's haza botsáttatja.
„ Haza megy' Hunyadi búsulva Budára,
Fenekedik otthon, dál íiíl Drdkulára;
Egyfzer nagy féreggel 's febes fzér módjára
fegyverrel rohana az Oláh Vajdára,
,, Fel-dúlta Orfzápt, Városit égette,
'S pufztító fercgct mind addig vezette,
Míg egyfzer a' Vajdét kézre kerítette,
Magát és nagyobbik fiát meg-ölette.
„ Én valék kilfebbik fija a'Vajdának,
Rám-is a' gyiikofok reám rohanának,
'S az egyik fzemcmtol már meg-is fbfztának,
Mikor Hunyaditól ollyan hírt hozának.
5, Hogy gyengénn bánjanak a' Vajda*
fijával,
Kit Ö fzándékozik el -vinuí magával;
De éu illy' me^-tsúfolt emberi formával,
Irtóztam cl-menni Atyám' gyilkosával.
„ Által-menék fzökve az örizetekenn,
Bujdosék kietlen hegyckenn, völgyekennj
'S kapván az akkori háborgó hirekenn j
Itt állapokám-meg ezen rátz fzclekenn.
„ Akkora*Rátzokról olly* hírek valának,
Hogy a' Magyaroktól mind el-pártolának,
ts hogy a* Rátz-Orfzág' {(jyörgy) kis Ki>
rállyának
A* Törökök frigyet 's hitet ajánlanak.
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„ És így cn,mind azzal bíztattam magamat
Hogy ha György bé - fogad 's meg- í'zánny*
forlomat,
Tán meg-bofzűlhatom mérges gyilkofomat,
'S vifzlza-is nyerhetem kitsiny orlzágomat:
„ Azomban itt a' nép mind azt mondot^álja,
«!
.
Hogy mind a' két felé fog a G|yörgy
kafzája;
És hogy Ö hiiségét tsak annak ajánlja,
A' mellykct crófsebb peresnek találja.
„ Gyermekes efzcmmcl tehát mit tc»
hettcm,
A' György udvarában jót nem rcménylcttcrtl,
Már tsak egy fzemem van, hát azt-is fél
tettem. —
Gondold-cl jó Vitéz ! mire vetemedtem?
„ Egy marha páfztorhoz bojtárnak állot
tam. —
De hogy a' koplalást 's munkát fokallottam:
'S azo'.nban meg ezt az új fiitást halottam.
Ezen élet nemét jobban javaslottam.
Sorsa iliy' kefcrves emlegetésébe
Tekintget a' Tolvaj Hunyadi fzemébe,
13c ícnimi változást nem látván Izínébc',
Már minden reménység el-ahidt fzívébe.
Hunyadi is tovább már nem fzcnvcdhcttc.
A' Drdkula kardját racUy vala mclcttc
Amannak láttára a' kezébe vette, ' ,• v
És a' magáéval öfzve nézegette.
C 3
5
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'S igy fzóll: „ Vifzfza adom úgy mond
a' kardodat,
,5 Én vagyok Híí'zy;!.//, a' ki Orfzágodat
„ El-vettcm, ám próbáld bolzízű-áiláíbdat,
,j 'S öld- meg moíl ha tettzik régi gyilkofodat.
j, De mivel meg - vallván magad , rabsá
gomat ,
Nem hányhatd Izemcmre bofzfzú - állá»
fomat,
Azért
fogom
én-is
markomba kardomat.
5)
Hogy
meg-oltalmazzam
ha lehet maÍ5
gamat.
Drdkula ezt látván tsak nem el-ájúla ,
A' kardját el-ej'^é, lábához boníla,
Si'rva vendégictűl kegyelmet kóldűla,
Mellyre a' Hunyadi mérge-is el-múía.
Meg-fogja rcízketó karját, —fel-emcli,
DrakiiJa éízre jön, Hunyadit öleli,
Fontos beftédekkel követi, kérleli,
'S holtig hűségérc magát fcl-fzenteli,
Meg-lzánnya Hunyadi végre, 's igy bíz
tatja :
Oh vétkes Atyának nyomorult magzatja!
Meg - eíik úgy benne ha goromba Attya,
Bi'init, minden gyermek mind hókig siratja*
Nagyobbra betsűlöm nagy emberségedet,
Mint-hc^y Atyád' bűnét, 's nem a' te vét
kedet
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Tsak clo-is ho7,zam. Fclcicsd fclelmcdet,
H(')ltií; barátomnak ismerlek tcgedctv
Már Drdknla Iclkcnii a' l'ebck enyhülnek,
Hun'y>aii fzivtiick hevei is h'nlnck
Vatsorához fognak, a' tűz nicUc iilnck,
JQI eíznek,jól laknak, egy-másnak örülnek.
Drákida könyörög ez uj barátjának,
Hogy meg egy cjtzaka kedvezzen magának.
Adjon egy kis időt cl-fáradt lábának,
Vegye meg egy éjjel hafznát a' Subának.
Míg pedig az álom cl-cri fzemcdct
Bclzéld-cl ^'•áfnánál volt veízedclmedet,
És az azólta lett fok történetedet, {a)
Meilycken a' bal sors hányt vetett tégedet.;
C 4
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ig)' kezdi befzélleni Hunyadi a' Várnai vefzcdclmet: A' Török meg-unván, 's nem bír
ván a' fok hartíot, békefségre lép a' Magya
rokkal ; De a' Pápa akkori követje ^uliíituf
azon okbúl, hogy mír az el6tt a' kcrefztyén
Fejedelmekkel a' Török ellen öfzve fzövet*
kezett a' Király ; reá befzélli a' Fö-Rende
ket 's leg-inkább a'Királyt, hogy bontsákfel a' frigyet, a' melly meg-is lett; Hunya
dinak kedvetlenségével. Mennek hát a' Tö
rökre, és pufxtitiiak cgéfz Várnáig; ott a"
hartznak kezdete előtt Sícnt Ldfalo^ a' ki ak
kor tartatott Magyar-Orfzág' Pdtronufsának
Párt-fogójának Nagy Lajojfal meg-jelenik Hu
nyadinak; Nagy Lajos inti otet, hogy vi
gyázzon a' Királyra. Meg-verettetnek a' Ma!;yarok , és a' Király Uiáfdó, i;a^ Ltngyel
Afiló meg - ölettetik.

fí

l-<e - dűlnek egy-mísnak által ellenébe,
A' tuz á' kunyhónak égett k ö z e p é b e ,
E s y e t fohait Jdnoi (a) befzédje' elébe,
Drdkula ízi] tátva nézett a' ízemébe {b)
El(í) Ez a' jfí/»o/ Hunyadi, a' kinek már pag. 35.
az egéiz neve ki - vagyon téve; ezután már
néha, de ritkánn , Jánosnak fog-neveztetni.
(/•) Aeneid. L.II. f. i. Intentique ora tenebant.
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El-ke7di bc('i6á']ét: dcmár-is könyvczctt;
Várna! úgy mond Várna! kcícrves nevezet!
Kclz halál cnnckem ez az cmlckczct.,
Mcl'.yrc barátsá<!;od moftan kötelezett, (a)
Hálál 's halalnál-is kínofiabb fájdalom,
Irtózva kcfer^ek mikor el-2;ondolom;
Mint hágott nyakára , fok jaj fzó 's (iraloni*
Között a' Magyarnak a'Török hatalom! (i)
Mint bánt Nemzetemmel fzemeim'láttára , (0, ^
A' mclly annál nagyobb Izívcm fajdalmára
Esett, hogy e' tereh, meliy haZám' nyakára
Le rohant, vállamonn függ vala jobbára. (Í?)
Ennek hallására ha kik nem sírnának ,
Mondhatnám a'Krimi Tatárok'fajának, (f)
*S Anmrateinek-IS tzlím 6 magának
Nem hifzem könyvei ki - ne tsordúhvának*.
F á j ! de febes ízívem' új fcbbe eftcben i
Mit-is forgaíTon máft bús lelkem cfzébeu?
Mi öröme lehet egy bú'özönében:
Merültnek , hajdani jó Izercntscjcben ?

C5

Ügy

(1) ^'>g- Aen. L. II. ^. -i,. ct feq. Infandutn
Regina 3 ubcj renovarc dolorem.
^i) Trojanas ut opes,et lamentabilc rcgnum Eruerint Danái.
(0 qusque ipfc mifcrrima vidt.
{A) Et quorum pars inagna fiii.
(O Quis talia fando, Myrmidonum, Dolopuin*
ve, aut duri milcs Uiiffis Tcmperet a kcrimis!

4ift

Magyar Hunyaij

Úgy-is 'már a' déli álomnak fokárűl
Meg-ísöniörlött fzemcm, éjjeli álmátűl
F e l ; ' s hát-ha kelletlen álmodo7ásátál,
Előtte képzelné a' mi el-műit hátul.
Ha hát Qlly' nagy kedved vagyon meg
hallani
Azt a* vefzedelmet, mcllyct ki-mondani
Nagy kín, im el-mondom; noha az moftani
SeBemet, űj febbel fogja űjjitani.
Nagyon meg-érezvén a' már meg-töretctt
Török, a' fok maga' kárával tétetett
Az erőt 's tábori minden kéfziiletet
Vérrel koronázó véres ütközetet.
A'vért békefséggcl akarja rserélní, —
De nehéz ott frigyet kár nélkül reménylni,
A' hol már a' nyertes nem tud mitül félni. —
Tsalárdsággal kezd hát Amtirstes élni.
Gyhr^nek a' moftani Rátzok' Királyá
nak (ü)
Fiai még akkor rabul tartatának
A' Töröknél; ez hát bóltscn e' dolgának
Ezközéűl, Györgyöt válafztja magának.
Azomban a' Török Tsáfzár úgy'értette.
Hogy Kcirambiü vezért ki rabul ejtette
Magát; György én tólcm jó pénzen meg
vette ,
Adván negyven ezer aranyat érette.
KulQi) Mind a' György FiairúI, mind a' Karambus
Török vezérrul'lefzfz alább bdrebben»
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Külde azcrt Ggyörc:,yhöz titkoiin köve
teket ,
'S ollyan tsalátd fzínnel botsátja ezeket:
Mint-haok mcí^-rzánván fogoly vezcrjcker,
Tscrchii akarnák a" rab ízcméllyckct.
'S ha híjlandóságát találjak ícjtcni,
f
Próbálják mellesleg Györ<j,yuck említeni,
Hü^y jó volna talám amaz elcbbeni,
Hartz' hevet egy rövid friiíyí;ycl enyhíteni.
A' követek Györi^yhöz már el-trkezcnek
K rabok' dol<;áriíl mihelyt vcfgczcnck
A' bckcíscgrűl-is b^crzthii kezdenek,
De miiir-ha ck ezért nem-is küldetnének.
Gy^r^y mitit-ha a'Török maga fngallotta
Vóhia, ezt a' fortélyt mindjárt Tajdította,
De néki-is hafzna fcküvéii alatta,
Hozzám kűld,'s a' frigyet nagyon javaslotta.
„ A' Török Karambiiit úgy mond haza
kérte.
Kiért fiaimat-is vifzíza igérte,
"S negyven ezer aranyt kéfz le-tenni érte,
A' bckci'séget - is a' követ dicsérte.
^
„ H ü g y a ' mint moftanság meg-kedvet
lenedett
Tsáfzárja, a' hartztúl el - idegenedett (a))
• ",.'
'
An- •
I

-•

'

Ca) Mert az clott nem fokkal hatfzor egy niásutánn kcménnyen iiieg-verte Hunyadi a' Tötököt, és el - fogta Kurimbtíjt a' (o - vezért;
íppen akkor mikor Yjátyái lija fzülctett Er
délyben Kolosvárt.
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Annyit mint mofi: enged, foha fem engedett,
Mellyel fok bajtúl ment engem' cs tégedet.
„ Ha hát fegíttcni fogod fzándckoraat,
Moft vif7fza nyerhetem minden birtokomat.
*S ha másban kívánod hív fzolgálatamot
Kéfz lefzek melictcd fel-kötni kardomat.
„ Tudom: ha-íádnak-is nem kis nyeresége
Lefzfz ha a' Törökkel lehet bckcfscgc,
A' mit el-vefzett-is vifzfza nyeri, 's vége
Lefzfz a' nagy tuznek-is, melly már régen ege.
Javallja a' frigyet György maga haíz-

náv4»

Bíztat engemet-is fzép a|ánlásával;
Ügy-mint Karambusén ígért arannyávat.
És Magyar Orlzági minden birtokával, (a)
Meg-ütközöm én-is ezen izenetre —
Szem-ügyet fem vetek a' nagy Ígéretre:
Hazámért, akár-mcUy kétséges eí'etre
Vérem , 's a' Dítscfség hív az ütközetre.
De tcrméfzcrét-is tudtam a' magyarnak ;
Hogy n.íg fok hív kezek a.'Török udvarnak
Kiífebb határokat tsínálni akarnak;
Otthon némeliy tunyák más vizet zavarnak.
Jobb hát, ha hartz nélkül, cs nem-is fokára
g a z d a g hafziia lenne, 's mcg-térűlnc kára,
EmC-í) Mitsoda birtokai voltak Györgynek Magyar
Orfzágban? és mitfoda juíTal bírta azokat;
meg- lefzf^: írva a' VIdik könyvben.
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Emlékezem ismét György' barátságira, •
Ki moR rövid iitánn el- juthat tzcljára.
Vilzíza izének hát 's magam' kötelezem:
Hogy a'békcfscgen én-is igyekezem. —
De kedves Hazámrúl cl-nem í'clcjtkezem,
'S Királyomhoz írni tollat foga kezem.
Jelentem a' dolgot, írok jó okokat,) r
Hogy rázogcifía-meg a' Király azokat,)
'S ha a'Magyaroknak reményli haCznokat,
Küldjön nici túl elébb bolts tanátsofokat.
Hiiscgcmnek na^^yobb mcg-pctsétléstrc,.
Ezt -is oda tevém 'levelem' végére ,
,j
Hogy ha ncra esnctik a' frigy izánk'ízérc^Jí
Kcíz vagyok kardal-is Hazám védelméi-e.,'
György örvendve vcfzi amaz izcnctct,
Sietteti haza a' Török' követet
>
A'Tsáfzár-is minden félelmeket l e - t e t t .
Hogy a' békefségre engem'rá-vehetett.
Hozzám kövctjeit újra ííetteti
. ,< -..^
'S még a' rendelt napot meg- is elöztctí,
Vélvén hogy hív fejem' tán meg-fzédíthetí j
El-érkeznek azért jó korán követi.
,.
Közli Királycm-is Hazám^ FÖ-rendével,'
'S indul az óhajtott békefség' nefzével,
Szegedre egy-néhány bőlts hív emberével,
Es JuliámiJJal Pápa követjévcl. —
Ott talált már engem' 's a' Török követet.
Előre magammal külön befzélgetettj
'S a' mint Izavaibúl ki-nézni lehetett,
Bckeíscgrc lépni nagyon-is fzerctett,

Öízve

4^

Magyhr

Hu ny a^ii

öfzve megyünk a z t r t ; 's egynéhány napokona
Nem tudunk egy-niáífal egygyeziii azokoun,
Az elórc gondolt Izövetségpontokónn,
Leg-inkább két vckony "s igen tsekélly okon.
Miziat A' Tőrök fog' hegycnn engedte,
Mivel hogy a' követ tsalardúl fzínlette,
Hogy a' Tsáfzár ollyan véggel ereiztette ;
Hogy 6 rabot kíván's rabot ád helyette,
Jülidmmak ^ is éppen nem tettzhcter,
Ha hogy ez új frigygyei dugába kelletett
Dönrcni, a tele már fel - tUrcttctett
Pápátiíl a' hartzra tett fok kéízülétet.
A' Királynak pedig erőírcn javallja
A' frigyet a' Magyar's Lengyel Orfzág bajjá,
A' jó bckclséget György -is jcSnak vallja.
Tudván hogy birtokát így vifzfza foglal
ja, (al
F e l - á l l o k , hogy végit fzakafztom a'
pernek,
Ereim mint habja a' zajos tengernek
Zúgnak, 's a' fiilembe illyen hangot vernek;

• ,j Inkább n' R.izádnak^ mint e^v két embernek.

Barátim ! úgy mondék: ferami hafzon
végett
„ Senki íein kéntelen kötni békefséget;
'}•>

' ^

((j) Tvlir ak'kor naa;y réfzit vifzf-a foglalta Hu
nyadi feg'tséícével, de abban fem maradha
tott befeclségben frigy kötés nélkúi
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„ 'S ha A frie;y nem mutivt fcinmi nyereséget,
„ Az olztatian pernek kardal verünk veget.
' „ Hát vallyou a'Magyar al-pcrcíse letc-c?
Vagy 3' frigy - kötésre mi kéiil/críchctte, ^
Hogy G\^örgy a' Fiait rabokká cjcctte (a)
A' "'i'ibiők Kuramhm itt vagyon helyette.
„ De mivel jobb tscndes békefségben élni,
M i n t a ' Ibk tuz után iíjjabb tir/tiil felni, ,\
Jó hát a' fegyvert-is, lígy lehet itclni
Frigygyei, de nem káros frigygyei fel-tser\
rélni.
;f
,, Ha tehát úgy tctzik hazám' Királyának^ •
Légyen a' Toruké Bilgár Orfzdgának
Birtoka, mi (együnk Ura Mizimak
•' l .
*^ valamit er'hel tMink fogUldnak , -, n •
-iiRégi Uraikra fzálljanak mindenek^ ••r-^M'
'S& rabok egy-májjal fel-tssréitejjenek.
is ha a' Töröknek ezek nem tcctzenek,
£n a' békcfségcrt hadakozni nicnek. {b)
:Í5IÍ-*>, Azon ifi,
(a) Mikor Szendrö várát a' Török meg-vette;
két nagyobb fiá;-iak Izemét ki-füttette^ a' leányát a' vezérnek feleségól adta, maga György
Lá2ár fiával fzuladt a' magyar ürfeági jóízáa) Mcnfí, tíil a' Dunán fzokott fzó, c' helyet,
menjek. Vannak ebben a' könyvben több illyenek, mint e^y hdjtejy Lelyítt, me^-tódlily '
ít kidlt, tS'inat, (lugdha dönteni^ fii'Jiö, fidnafzét,
bel, vonnak pra xa^ynak: az illyeneket a'Poéták- ^

nak fzi'U úgy meg - lehet engedni, mint a'
Görögöknél a" fok-fele diaieciuit.
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, „ Azon mondék Király! ne törd a' fejedet
Hogy az Orfzág' terhe haza vontegedet,
-^Hifzen az cg engem neked úgy engedett,
Hogy az ütközetben vifeljem' képedet.
Mcg-ijjed a' Török, refzket minden vére.
Az én kezeimnek hartzra kéfzultére —
T e h á t a' pontoknak tellyesítcscre
A' Királytúl időt 's rendelt napot kére.
Magát hittel, a' már meg-írt békerségre
Ajánlja. — a' Király a' ízent fzövctségre
ígéri, de addig kifztetik míg végre
l^c- tefzi hitét, 3.Z oltári fzeíitségre. (d)
A' követek vígann követik útjokat,
Hogy bé-tellycsíitsék hamar mind azokat
Az'új fzövetségben tett ajánláíbkat,
Mert bizonyos naphoz köttötték magokat.
A' napot ugyan tsak mcg-mcg íéni tar
tották ,
T)c a' tett ajánlást fzenti'il meg-állották,
Mizia Sz^rvÍA' vároíit fel - adták ,
' S i ' v á r őrizőket haza fzallították.
Régi
(a) Némdly rzemteffebb írók ezt nem akarják
itieg-eugedni, és fokképpen fzinlik ezen es
küvést; 's a'nagy mentegetésbe raefzfze-is
•ci-mennel;, űgy hogy a' Szentségre le-tett
"hitnek meg-fzegését fem akar)ák bűnnek tar
tam. Hogy a' Szentségre esküdött-meg Vláfzló, bizony oiTabb mint,nem ; meg-vallia ezt
V t(5bbek,közt Pálma Ur, a' ki pedig jó lelklí Pap Ur volt.
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Régi fogságábúl AfjrűniL'üfí ki-vették, ,,
De nékem" 3.7. ígért Díü.it le - is tettek.
G\örgynek. RÁtz-Orfzágot mind vilzíza-cncdtek,
'S fogoly fiait-is ha7a ercíztctték.
Szegény balgaragok! bezzeg ha tudnátok.
Hogy a' Frigyes tárlak újra törnek rátok;
Kein illycn nagy vígság's öröm,hancfn átok,
Kiáltáíbk közöttsí'rva utaznátok. —
ím'! még a'Törökök el-alig ménének,
Ferentz Kárdináltúl követek jövének ,
Kit i'6 - vczérjévé nem regen tevének
A' Pápa' 's több tárlók' hajós seregének.
írja : hogy moft Kármán (a) é más tsoponjára
Cyíiit fok pártofoknak hódoltatására,- . v '
AmurateS által fordult Ásiára,
Ls minden erejét cl-vitte jobbára.
'S hogy az őrizetlen itt hagyott Várakat
Menteni, vilzl/a-ne rántliaisák lábakat,
Ó a' fíeílcfponti tenger fzoroíTakat
Őrzi, és egél7,J7ca cl-zárra útjakat.
Ha hát moft Uláp.ló fzokott ferénységgel
Trátziára ütne A Magyar Népséggel,

b

Moft. ;

(ö) Kannr-n (CarmanusIconii Tirannus) a' kit
utóbb Maluimcd Tsáfzár hódoltatotí - meg.
Lafd a' Vldik Könyvbeu.
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Moft könnyen bánthatna 's igen boldog
vtggel.
Minden kára nclkiil, c' pufzta tcríéggcL
Érkezik a' roízfznak még eg)^gy ujja jele
Konjidntzihápolybül a'Tsálzár' levele,
Ki ama' irigy ízcrént meliyct kötünk vele
Már a' Török elleii nagy hadat rendclc,
Moft úgymond nem jöhec a' bclsó lármátúl,
Ha jön - is fzoríttsuk mind dÓl mind hátúi:
Meg- foízthatjuk könnyen egélz Európátúl
'S minden bírtokinkat a' Török jármátúl.
Ezen két rendbeli levelek' láttára (a)
Mindnyájunknak Izégyen térül ortzájára ,
Hogy leptünk a' Pogány Török' inüzottára
Új frigyre, 's a fzentebb frigy' fel-bontására.
Kivált Julidmii ki úgy igyekezett,
Hogy dugába diillyön ez az iajekezet,
Hol pirult, hol sárgult, és a gyülekezet
Láttára, kis gyermek'módjára könyvezett.
'S így fzólt: lílen! a' ki látod a Izú'cket
'S vifgálod azoknak belsö rejtekjekct,
Te ismerfz mind engem, mind e' fó-rendeket,
£s ezeknek vétkes tselekedctjcker.
,i in tehát c' búnbol ki - mcfom kezemet^
Síratom félelmes 's oUy gyenge létemet.
Hogy
(«) Érkezett K'ésÓbben harmadik levél- isKáfztfvótátúl vagy ^Skanderbégtiil, a' ki harmintz
ezer embert íí^érc.
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Hoi;,y úgy cl-nc2tcm azt, a' mclly mind
engemet,
AJind titeket kárba 's nagy Izcgyenl-'C temet.
5, El-iiéztcm: de Iríttam mint tükör for
mában ,
Mcily n?.gy velztünk íorog goncíz íbrtéllyában,
A' Török követnek: a' ki való)áb:in
Kém volt, követ képre fcílctt áll ortzában.
Azomban ^ míg ügyét halgatállal öjfja
Nyelvem, a' Izent hitnek néma rzó-izőllója,
A'Magyar, a' vallás'nagy óltalmazoja,
Lett a'Aiiarátsági Hitnek fel - bontója.
,, Kcreíztyén Királyok' 's Izentséges Pá
pátok'
Melle, hüségteket önként ajánltátok* —
Moft a' hitetlennel hogy kezet fogátok,
Ez az új esküvés nem frigy , hanem átok:
3, Hogy van hár, hogy a' köz halzonra
rziíletlek,
Hlyen magok' haízaok' vadáfzókká lettek,
'S a'tsckélly haízoncrtmcUyct magok vettek
A' fzent tárfaságnak l'záz annyi kárt tettek.
,, A'Sas ha a' síkonn a' nyulat kergeti,
A'körme közt való drrrab húst el - veti.
Mert így tereh nélkül jobban rcmcnylhcti,
Hogy amazt íébcífebb izárnyal el-érheti.
„ T i pedig e' hittel mcüyct Ic-tevcttk
A' már JÓI el-pulztúit Mizidt nyertetek ,
D 3
Sebes
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Sebes Tzárnyatokat láiitzrá kötöttétek,
De repülnétek még ha repülhetnétek.
3j Szégycnl már a' Magyar ki-menni honnyálpíil ?
H o v á - i s tud lépni ízoros udvarábitl ?
Én-is, mi menny-dörgést várhatok Rómáhúi?
Pápám'menny-kövei mord felleg vára! úh
„ De mcg-cngcdjetek; nem várom ezeket.
Reátok hárítom a' büntctéreket.
A' Római Izékenn vádollak titeket
'S bizonságűl hívom gyanús lelketeket.
„ Mit? hát z Hunyadi' remek Vitézsége
Szívetekben illyen tsekélly reménység c ?
Hogy kinek kezétni rclzket ellensége
Illy hitván fiigy légyen dítsoísége' vége,
„ K i tsak nem régen-is egylzerre egygy
helyet,
Az illy' mohonn kapott tsckcUy hafzon hcllyett
El-fogta Karamhust és a' tábor hellyet,
'S nyaka nélkül hagyott harmintz ezer fejet.
^^ A'ifzjzdnál húiz ezer Török" el-veízése,
'S egygy nyomban hatl'zori meg-gyozettetcfe ,
'S a' Tsáfzárnak ettiil lett meg - ftlemlése
T ö b b , mint Miziának által-engedése,
„ Király! 's Te nagy Vezér! már moft
képzeilyttckEudára mitsoda pompával menetek ?
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'Se'gyózedclcm'oul mit nem rcmcnylctck?
Ezt í^y kcttc \ .igni ugy-c bizony vetek ?
„ Ah ! ha könyves fzemem látná moftanában
A' Török zálzlókat kiket tsoportjaban
Lc-rakánk a'ízcnt Szúz Anya" templomában,
Meg-repedne fzívcm kétes bánatjában.
,, Hol van hát a' nagy Izív ? hol az igyekezet ?
'S így kell c me*;-kötni e' hatalmas kezet?
Ki mikor vokloít- is, tudta hogy vétkezett,
"S kcí'z Izívvcl a' hartzra menni ígérkezett.
„ Lám akkor a' Pápát onkcnt unízoltátok:
ííos^y magát 's tárlait kaptfolja hozzátok.
Örült fijainak fzcntscgcs Atyátok,
'S meg több tárlót l'zerzctt, mint-íem gondoltátok.
Nem múlt az ajánlás ezen fzent emberen,
Nem múlt lem az idonn ícm hajónu 's fcgyvcrcnn,
Venetit! Burgundin megy már a' tengcrcnn,
A' Görög ncpck - is várnak fok czerenn.
„Oh vakság! óh lágyság ! óh lelkek sérelme !
óh kcrcrztycnscgnck közös vcfzcdcimc !
Mikor elzcmlu- jnt c' tárlók' gyötrelme;
Reped bciinciu a' Izív, mcg-bódúi az elme.
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T u d o m ; hogy ott vókaru. cs én is vé•

t-ttcm, . ,

De miikor már nyelvcni' fáóirtí kcftítcttem, '
Í^Uiiyddi büíts nyelve fzó'lott én helyettem,
A' kire tsak rá-is fclve tekíiitettcm. '
„ Feltem^ hoj2;y ha ellent mondok j vagy
bútsiízok,
Azt mondják: vert fzopom, 's k^reíztyén
bort nyúzok.
Jobb hát, ha magam - is iUyen nótát biraok ;
<ííogy jobb niíi egygy ^eréb^ mm koluap egygi>
túzok, , ' "'•
„ De a' mit vétettem neraa halgatáffál
Viízíza-potolnám moíl hármas kinkáíiaí.
Ha e'kárhozatos na<.^y bún mcg-bánáíTal >
Mc^-ig.izulhatnék. — bizony nem-is. máíTal.
,, Ha tehát van nemes ízcméicm bennetek.
Ha van az Iftentűl egy kis félelmetek ,
Kit méltó haragra fcl-ir.gerlettetek , ,
•S méltán nem íbkára ki-kél ellenetek,
„ f i a érez fzívcben, a'kereíztyén<^cgct
Gyámolgató Magyar még annyi hósés;er,
Hogy inkább kárával koísönfzöycttséget
Ezzel 5 mint Pogánnyal rsckély- halion
végett.
„ Ha még dítsöfségre vágyódó fzívcftík
"Gyepre a' Tőrökkel kííztet ki-mcnnctck, (a)
Ha
(O Gyepre a' Tcirökkel; regi Magyar - mondás
annyit tefz mint Deáiuü : aperto marté.
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Ha még győzhetetlen karú vezéretek
Szoinjúzza a' í'ogány vérit érettetek.
„ lia ég rzívctckben, mint nem rég'-iscgc
Még, ama'végetlen élet' reménysége:
Meilyet ez átkozott Irigynek nyeresége
Tsak nem annyira vitt, hogy moft légyen
vége:
„ Valóban illendő; mígjobban's mefzfzirc
Nem terjed, e* tsúfos frigy-kötésnek h í r e .
Bontsuk-fel, és állyunk az clébbenire
'S kcrefztyén táriaink ígéreteire.
,, Mert mikor azokkal öfzve esküvétek.
Már ez a' hatalom nem tsak a' tiétek,
'S az 6 hírek nélkül rút dolog és vétek
V o l t ; hogy a' Töröknek baráti levétek.
„ De ha attól féltek, hogy ezzel vettetek,,
En az lllcn előtt állok érettetek,
'S nem-tsak meg-botsátom c' béli vétketek
Hanem a' hartzra-is cl - megyek véletek.
,, 'S hát! a' Mars fiai'tl'izzel forró vére
Marsai nagyobbakat próbáhii nem mér-e?
Melly már a' Ditsofség belső küfzöbcrc
Léptete, 's tábori kofzorút igére.
got ád ^i/iá moft Amiiratesnek,
Kit frigyes tárfaink a'tcngerenn lesnek,
Trátúii Grétziíi tíz húfz fegyveresnek
Fegyver zörgés nélkúl hatalmába esnek. —
Tettzenek c' hangok tíak nem minden
fülnek,
Már aMe-tett hitet mcg-fzegni kéfzíilnek ,
D 4
Mar
V y.
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Már a' haláltiíl-is nem igen rémülnek,
S6t az igaz hitére nicg-halni örülnek.
-1' De bennem Ibkáig habozott az elme,
Biztatott a fényes ditsöfscg' fzerclme,
De rettent a' gyanús ízív' kétes félelme,
'S dere el-látott Hazára' vefzcdelme.
Györgynek-is halavány komor tekintete,
Rám kétséggel tellyes bús fzemeket vctc,
Pillaiitásábűl - is {ól éfzrc lehete
Veuni; hogy a' hartzra nints igyekezete.
Háromfzor emelem fzölíani nyelvemet.
Hogy ki-mondjara cn-is igyekezetemet;
De mind a' háromf<cGr találtam érdemet
Györgybcnn, melly fzavamban meg-gátolc
engemet.
Látván a' ío rendek, hogy tsak fühajtáííitl
Befzélgctünk öfzve Gynr/r>',és éncgy-nuíílal,
Kezdik helybe hagyni laílií mormol4n>.l,
Hogy jobb lefziz fel-hagyni a' frigy fcl-bontáíTal.
E z t látván Jidián Hazánk' Királlyával
öfzve sng; a' Király Királyi fzavával
ígéri, ha egygyct értek a' Hazával,
Hogy mcg-ajandéko2 Bulgár orízágával.
Ah boldogtalan nép! de — hát nem tud
játok ?
Hogy a' mit a' bűnért ígértek-is átok. —
Szegények ! z vadat még meg - fc-fogtátok
Már a' borit nékem ajándékozzátok. —

Meg-
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Mcg-kölzönöm— 's noha meg nem cnytízett-el
Kétségem, az illyen g^zciag Ígérettel;
TcitCLcm félelmem' bátor tekintettel, ^^
'S ki-monciom crtclmem' illyen felelettel:"
„ H a markomban volna Hazám'nyeresége
Azr-is mcg-tEiífülná hiti fzcgettségc,
Azomban^ ha halál lcl'zi"z-is a' hartz vége,
Hazámé, nem enyim, karcra'vitczsége.
„ T i dülgotokNeniesUrak! cl-rendelni (a)
Hol, miért, "s ki ellen kell záfzlót emelni ?
Ennekeui tifztcmnek illó meg-felelni
Véiemct, 's ékemet Hazámnak Izentclni. —
^.julidnra látom a" hartz nagyon rá - ért
De ha már fzóllancm kell Kazám' hafznáért;
ín hitet nem fzegnék feni Bulgáriáért,
ícm az//nuiraífi'minden Birtokáért. —
„ Ha cily' nagy erővel jönnek ícgitségrc
Két fel6l-is, a' már racg-tört ellenségre:
T'zt a' könnyű dolgot \ igy;.k magok végre.
Minek olztozö társ a' kefí nyereségre V —•
„ Ok frigyet lem bontnak, mert nem - is
kötöttek —
\S ha azzal, hogy frigyes ravfainká lettek: "
Tölüiik-is fegító erót érdemlettck,
?"
Ez a' maroknyi nép mi lefzfz ó melletek? —

D .^

„ D)c

5)

(4} Jen.h-l <• 76. 'l'iius 0 regina ! uuid optcs?
Explorarc labor, mjmjullacai)círcrifas eíU
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„ D e ha fcgítscgct a' Magyarok kértek;
'S amazok tcttek-is már költséget értek,
Követtek! helyettünk, majd haviizrza-tértqk
Aniköizönnyctek-mcg, a'mit meg-igértek,
„ Ajánljuk-nieg e'két Izövctscgcs Párnak,
PápafzcntAtyánkndk'sa'GörögTsáfzjírnak,
Hogy, ha ók, mi tolunk ícgítségct várnak,
'S nem Icizcn rá fzükség; mi ícm tartjuk
kárnak. —<
„ H a , míg az erőtlen Törökre fietne
A' Magyar, a' kotzka vakot nékünk vetne j
Bizváft akár mcllyik társ hitet ízeghetnc
'S a' hiti-ízegettnck könnyen felelhetne.
„ D e tefzcm: hogy volna tellyes remény
ség - is ,
Hogy egéfz Európát mcg-nyerjük; de még-is
Félő, hogy e' bűnért bofzfzűt áll az ég-is,
'S ifzonyodna tóUink a' kerefztyénség-is.
„ Érhetünk míg mi-is olly'végsó fzükscget,
Hogy kéntelen-is kell kötni békefségetí
E16-vennénk akkor a' jó ellenséget
De nem megy' a' tűzbe a' ki már meg- égett,
„ Az éhség, dög-halál, ( mert az egek
Attya
E z t , mind közönséges bűnért ofztogattya;)
Hit-fzego Hazánkat ha meg -látogatja;
Ezt akkor a' Török mind vifzfza - adhatja.
„ Tcrmcfzct ellen van — 's úgy lehet
tartani
Hogy képtelenség ezt tsak ki-is mondani,
A
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A' m\z JiiÜánui ebbul a' morr;tni
Kis vilzkctc'gscgbiil mcrc j.'.vallaiii.
A' Izcnrscgbcíi lcv6 titkos tcih-c le-tctt'
Yút nicg-ízcgcscvcl így meg- fcftcztctctt
,
Kriftiisnak ízent neve, híi kit mcg-bünte- .
tett,
V '•
Bizony mcg-bunf eti a' Magyar Nemzetet. —«•
„ De mivel cn, rsak cgygy vagyok a' Ha- '
Z!;ba;
Ha hartz van Királyom', 's Hazám' rzándckába,
ín C7X a'fzándékot nem döntöm dngába
'S niicrt-is vilclncm a' fegyvert híjjába ?
Én r.cm vonogatom magamat, éppen nem,, ^
Lakadalom nekem a' Törökre mennem ,
Tudom ; hogy Hazámért mindent kelUzenvcnncm.
Tsák hogy^ frigy bontó% á ne kcllcncn len";. •
nem. —
Jujidnus fzöamak végit fcm várhatja,
j, Lám ügy mcnd Hunyadi kardját jól biztatja i
^
j, Légyen hát a^'Király'sorfzág'akaratja |
„ A'kiknekkélzcn\an bűnök botsánatja. l-v
Bulgária nékem írásba tétetett
'S Királlyi pctséttelmcg-erosíttctett,
Hogy hartzra indiíllymik már el-végeztetctt,
is hogy ne halarzfzunk fcm napor, fcm hetet.
Átkozott gondolat! melly tanát.siii a d t a S
E' biintj 's Királlyiinkat így meg-vakította ^

6o

Magyar

Huvyadi

Bűnünk a' Icg-nagyobb bi'int fcilyí'l baladta,
Zeng fckttc az ég, reng a' fáid alatta, (a]
Reng, 's eloI-járóba jelenti rengése ,
Hogy a'több és nagyobb büntetés lem kefe
Reng, 's a' fok kercfztyén ver özön öntcíe'
Árjánalt, helyt kéízít zűggó repedclc.
A'rak.isra tódúlt komor felhők között
El - bujt, 's c' nagy bünönn fzint' úgy meg
ütközött
ísnéki búsult nap , homáliyba öltözött,
'S fictve fetítes helyekre költözött.
Kezet fog az ég-is a' fzomorú éggel,
^17
Irtóztat fzokatlan félénk fetétscggcl.
Hogy az alatt könnyen kulzködjön 's jobb
véggel
A' kétségbe efés a' vak reménységgel.
A'földnek rcízei belól nieg-indúlnak.
És ollyan hallatlan cróvcl mozdulnak;
Hogy cgéfz várofok omolva le-húllnak ,
'S .\ vizek folyáfi vifzfzára fordulnak.
De meg-nem ijefztnek c' rettentő jelek,
Nem a'föld-indulás, nem a' forgó fzelck,
£n tehát Szegedrűl Mars utat rendelek.
Indul az cgéíz nép,'s a'Király-is veick.—•
Már
(rt) Ezek a' ielek követték ezt a' gyuléft, ioldindúlás. fr;ro;ó-fzelek, fzokatlan fetétség; a'
főld-indúlis pedig ollyan erőben, hogy cgéfz
várofok le-ouiiottak, és a' vizek í«l-felé foly
tak.
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Már a' Skorpiónak vege fc!c jára N
A' Nap , 's nai^yon (iet nyilai t?illaí^iára ,
Izcngct a' berzas tel, hoiry nem iokára
Jc-i', isapokac ací^at a' hak' izakáliíra.
,
Míg hát inu'gy amúgy bé-ncia hártyáz*
náiiak
Rcfzkctó habjai a' zajos Dunának,
E^ycncí^cn néki vattánk Onovának^
'S tsak hamar népcink álral-is irállánaU.
Baüaguak, 's találunk fok várofotskára
Mcilycknck a', népség kéízúl dúlására,
pc nem ercrzttttük maga ízabaiijára,
Örivvén az erőt crölfcbb mr.nk.íra.
Bodonndl ci^y kirsinyt mcg-lzálhink, pihe
nünk, (fl)
Innen, mint-ha vonna meg-bánrott Iftenünk
A' fekete tengert tévén fcl-cMcnünk
A' Duna 's a' Henius hegy közt odébb me
nünk.
Van egygy nagy crofség a' Duna' men
tében ,
Vití'jik^ei Várói hajdani nevében
l^ikáp'ly^ mclly esvén a' Török kezében
i^cilt rónak kezdi hívni nem régében.
Egy felöl a' Duna folydogál mellette
Más fclul nagy bcrt/es hegység kerítette,
A'Török ( halláshül a' nép mcg-fciccttc)
Ez Orfzág' kintseit mind ide vitette.

Ez

(a) Bidiiium. crríil l&íiíí alább - is cinlcke;íet
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Ez hír a' köz-népnek úgy efi?it vefztette.
Hogy noha a' Király maga cHcnzcttc^
A' meg-fzagolt kintsre, fogát fcncgetcc
És már a' nagy Várai vívnHs kezdetre.
De mivel ez hcllyen jó fzámmal hagyatott
Örizoktl'il a' Vár )ol okalmaztatott,'
A' vakmerő 's ízabad rabláshoz Izoktatott
N é p , aZ oftroniláftitl ismét el-tiltatott.
Hanem mivel fzép volta' hcUy'kierscge
És gazdag körüke a' mczö' térsége,
Ügy kívánta népüuk'"s lovaink fzüksége,
Hogy legyünk e' tálynak kis-korig vendége.
De mivel a' fáradt teftnek engedtetett
Napokonn*is a' nép mind tsak kcfzu Ige tett,
Kár volna gátolni ez igyekezetet
Azért, újjabb lítról rendelés tétetett.
Itt már kellet Járni homokos helyekenn,
Nehezebb útakomi,hegyckcnn, vólgyekenn,
Viz-horta áikokonn, fz-oros ösvényekenn,
A' lovaknak térhés meredek bértzékenn.
Itten találk02unk öfzvc Drdkuídvál
Atyáddal, ama' bclts 's nagy Vitéz Vajdával
úgy befzélle velem mint jó barátjával*
Vajha éltünk vólna okos tanátsával!
,^Amurates úgy mond tsak vad' üldozetre
5, Több embert vifz' mintti ezenütközetrC)
„ Kevés a'Töröknek e'nép egVgy fözetre»
„ De kéfz vólt Jüíian már a' feleletre.

•)i
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,, ?»Iíg úgy mond vcív.ödik amaz a' ten
gerrel
*
„ Mcllyct őriz Ferentz hajókkal, fegyverrel,
„ Sokat tehetünk mi e' kevcs cmNcrrel
„ A' Görok lem mclzl'ze vár hatmintz
ezerrel. —
Fcl-fohajt az atyád; talám meg-érzette
Vclztünket, 's népünket (mivel kitsinylettc)
Négy ezer jó lovas néppel Icgítette
ívikuok a' Bátyádat vezériil engedte*
Sírt butsuzáfakor, és végezetre tett
Nekem's a'Kkálynak ollyau ígéretet,
Hogy Ó tscndcs izálláft ád 's jó örizete*.,
Ha rofz vég válatztja-d az ütközetet.
A h ! nagy iclkú Vajda! vajha! a' mint
Téged'
'
SzerentséíTcbbc tett gyanús fzívűséged;
Vifzfta-mentem, 's lettem volna jobb ven
déged
Mint fogságom után mérges ellenséged.
Az cl-bámúlt tolvajt a' báttya' 's az apja'
Sorsa' említése mint-egy nyakonn tsapja,
A'hofzfzas halgatáft hát félbe harapja, -.
A'Izót a'HiinyadiM'zájábúl ki-kapja
,5 Bár úgy- mond Atyámnak jobb vendég
módjára
'S fzebben jöttél vóhu látogatására
Vagy 6 is ntánnad ment volna Várnára
Nera hajtván cgygy hitván bolzorkány
fzavára. ^'
Mikor

64.
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., Mikor áz én Atyám onnan meg-érkezett,
Rólad, mint jó barát ízépcn emlcke^ctt.
Örült 5 hogy foghatott oUy' vitézzel kezer,
És utánna mt-nni nagyon igyekezett.
„Igyekezett Tcgcd a' már elébbeni,
Törökkel tett kötés ellen íegítení,
Vágyott veled együtt hírt nevet Izerzení,
Mert a' nagy izív, nagyot ízokott reményiem',
„ D e leg-inkább ellent állt, hogy még út
jában
Egy vén afzfzony Szullon nevű faliitskában,
Bele-tekintett é az Iften titkában.
Vagy mi"^ illy jövendőt kiált' az líttzában.
„ A' Király a' hartzonn fzerentsétlcn
, léízen,
A'Török nagy nírű győzedelmet véfzcn
De a' magyar Tábor nem vefz-cl egéfzen,
'S nem foka hafzncífabb ütközetet téfzen.
,,Fekiiza volt neve ez vén bcízorkánynak
Mit nem tcfz' egygy fzép-lzó egygy Vitéz'
Vajdának ?
Nem mér annyi eret igérni magának,
Hogy ellene járjon cgyjy Banya' Izavának,
„Bizony tsiidálatos útakonn foFgattya
y, Minden dolgainkat a' Végzcick' Artya! -„ De cregy már tovább oli Paliás* Mag-_
zattya!—
Httnvadi hát f/avát ckkippen folytafja.
Meg-fegítvJn Aryád e' négy e7erc!-;kcl,
Megyünkjcs küízködünk a'maj^as hegyekkel.

' Sok .
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Sok várakká!, 's falu forma Helyfc^ckkel
Mcllyckct ncpcink tűzzel ci^cctck - cl.
Sót a* véres fzájú M<ii;yarla§ ezeket
Rabolván biiirc-is vetek a' Kezeket,
Fcl-dúlják az oltárt 's tcmylom* l'zent Hclr
lyeket,
Pufztítiak a' Rul^dr 's Gőróg izcntségckcc,
Kzt látván a' Király mindjárr parantsolja,
„ Hos^y a' ízent HcUyeket fenki nerabollyai
j, Mert Iftdaé ezek • ki aicg-bofzrziíllója
,. A' bűnnek, 's perünknek igaz cl-ofztója.
„ .Vhartzonn az erót Iftcn oíztogatja,
„ A' gyozcdcicm-is az 6 akaratja.
,, ó tehát a' népnek dühös indulatja' ^;;
„ Tüzet borzfzu-állü tűzzel cl-ólthatja.
„Moft az Iften'úgyétoltalmazni meíjyünk:
„ Nó hát erorzakot az övénn ne tet^yünk;
-,, Máfutt mint cllenféa, húzzunk vonnyunk
vegyünk,
„ De a' fzcnt hellyekenn irgalmafok legyünk,
S6t akkor mcg-lzánván e'fzegény nemzetet,
Mivel mindent dűlni erÖvel kelletett j
Egynehány Török rab útnak erefztctctt.
Kik izanafzét vigyék ezt az izenetct: .
Hogy valakik 'inként fel-adják várakat
Válafzrani hagyja a' Király azokat,
Hogy akar más-felé fordítsák útjokat
Akar hüfégünkre ajánlják magokat.
Míg fok vár és város a' maga haiznára
Hajlott Királyunknak fzcp ajániáíara j
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Tsak neveti úma' nagy k t t kófziklára,
Ep'iilt, egyik iSunifK, máfik Pefek XÁVÍL ,{a)
Ezek meg-akarták a'Ónket próbáliú ^,
Inkább, mint vároktól ÓUy ingyen mcg-váUű.
Könnycbb-is vók minket alá-tafzigálni ^
Mint nekünk a' magas bértzckre máf/.k.íini.
A' Király hát népit neki botsátotta ,
Leg-elebb-is Tarnó }ánoi be-rontotta
A ' k a p u t , Pefeket Lfíi? oftromlotta, ( * )
Fcl-hágott mám; 's crós báftyáit bontotta,
Sokakíit mcg-ölnek foíiat cl-fogdoznak ,
Jajgat a' vár népe, fírnak kiáltoznak;
Sokat a'Magyarok mind addig nyomoznak,
Míg-ncm hanyat-homlok alá ugrándoznak.
E' meg - van; de rofzfzúl fái a' Török
fzele,
A' Királ)r a' Kardját még alig tette-lc
ám érkezik Furenez Kárdinár levele
Mellybe már éu telve tekintettem bele.
Mit
( ű ) Schumen^ Sun, ta^y Siinirm^ és Pejích, P^/echium, régen er8s v árok ./^«/gari«*(MJ a' Hémas
hegy bért elun.
( í ) Tarno ('l'arnovius Joannes) Lesko(Lefco
Bobricius) Lengyel Fö emberek ,lL)lafzlónak
Hadi Tir tiei. Ez a' Leskó fogta-met; Uhik
Grófot és vitte Bu'iíra — evy Tarnó, va,í;y
Tarnovfzky Lengyel Báró adott fállMl J:\nos
Királyna/t, mikor Ferdinánd M-Orfrigból ki
kergette. A' mint irjak Rnti Péter, és Zcrptgh 'jattot vid. Beíut,
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M't ir?—a' Törökök mcg-rsalván a7okat,
„ Kik hajókkal örzck a' 1 engcr partokat j
„ Által rzállirották cgéi'z rabcrokat,
,, 'SmcgCübb cró\el-is Tcgítck migokat.—•
Mit tsináljakaiár t n ? — felni l/.cgycnicC'
.1 •

, tem ,

Ne hogv a' fercg-is féljen tn mellettem,—Min.íp hi'ifégcmro! ígéretet tettem-,
De kitsiny az cró,"Ha/ámat féltettem. ;'„'.
Kertem hát a'Kir.ílyr: hogy viízíza-fordúlA'vefzedelcmhc ónként ne induljunk,
Inkább a' Drr.kula tanáttsán tanííijunk ,
Mint a' tenger mellett egygyenként cl-huljunk.
Vagy, ha a' fzemérem kifztcr a' prchára
I m i t t van helyünkbe Sumerig Pefek vára,
Várjuk-bé irt, küldjünk több r.cpert Budára
Tálára a' GőrÖg-'xs cl jön nem fokára. —
De már a' fiatal he\es t^rméfzetet
Jobbra tanátsolni tovább nem lehetett,
A' fíkra Ic-fzállni fokkal jobb' fzerccett
'S ottan indírnni véres iitközetet.
H<'wztí,iJíe/>m?>frné/kezdődik,'shofzfzára "
Ki-tcrjcd cgei/lzen Maczedoniara^
De fok helyett könyök s térd-hajlás Formára
Ki-aí!,o7Ík tsak-ncm a' Tcnee'' parcjira.
De kivált Várnánál kcrtós ki-!:.i)'áiá, '
'S a' nagy hegynek apróbb halmokra ofzláfa
£ 2

Mcnc-

(Sg

Mit

gyár

fíiinya4i

Meneteles teknö forma völgyet áfa,
Ez az a' Magyarok' kcfcrvcS fzálláfa.
Várna maga cpúlt a'vólgy' IzoroíTára) .
K c t felól mellette k é t n r g y h e g y h á t á r a ,
Két vár íilt: egyikről D^jakropolú Vára
Maiikról Galatta ncznck-lc Várnára.
E z e k mind Őrizet nélkül hagyattatiak,
'S a' fegyveres népnek könnyen fzálláft adtak,
Az oldalban fzőllok 's gyümólts fák láttattak^
Éfe kieíícgekkel mint-egy tsalogattak.
B a l k é z fetöl a ' m i n t fent épiilt Galatta y
P o s v á n y o s tó vagyon a' hegynek alatta
Mikor kergettetett c* lápba I z a l a d t , a*
Nagy Váradi Püfpök's a í o g á t o t t h a t t a . (<»)
Ide

( a ) A' fo^dt ott hagyta. Tsúfolódó forma ki
mondás, 's taUm a' Vitézi versben alatson,
's a' mint nevezik kon ha f ó ( Culinurií ÍÍKminuj ) félve tettem ide j de a' bátorított,
hogy a' régi vité.íi vers Írókban is el-vétve
találhatni illyéneket. '-- Az elfő Könyvben
p. 0. ebben a' ftrófában: Egyfzer nagy unalma'
vigaf;jtaláfára: a/. ^tóU'ó for hafonló közön*
féges ki mondáffal \ólt elöf Lör írva: A' 16
fem bírta már tovább, fzegény pára. Ezt
hogy fie^^ny pára egy nagy tudományú Méltófágos Háiafi konyha f^ónak Ítélvén, igy
méltózcatctt igazítani xi egéfz fórt: Mnt nlatta lova már fsak alii^Jdra; a' mint hog}' én-is
ext helyesnek ítélvén , ama' fgrt emezzel
fel-tseréltem: ha többet-is találtam hafoniót
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üAc tsalc bennünket a* hegy' kiclfcgc
A' barom' itatás 's tűzi fa' fzükfcge ,
Mind Királyunknak-is egy kis bctegfége,
Kinek tcru-hailáfáiin mérges kelés ege. —Siet a' Török-is kétséges útjával,
Már Driudpoly alá ért roppant hadával,
Hallván hogy Uláfzló már-is fok prédával,
Rakottan , ott pnlztít rabló táborával.
Onnan heted napra meg úgy cl-fietett,' '
Hogy a' nagy tüzekból mcllyeket égetett,
Eftendenn, akárki jól hozzá vethetett
Hogy egygy mért-földnyiaél nem mefzfzebb
lehetett.
EUent-vctctt ugyan a' hegyek' fok ága,:
De volt a' Hóidnak is tsekély kis világa,
'S az égnek A fiiztól fényes piroíTága
Már közei-léteknek jele, 's bizonylága.
Látván hát távolyrúl a' tüzes jeleket
Serkentjük a' Hartzra vágyó vitézeket;
KI-rendelünk minden jó kéizúletekct,
És meg-kettÓ2tctjük az örizeteket,
Mé;j; reggelt fcm \áriink; hajnal hafadtára
i n , György és Julián,'s ha kiknek fzavára
Volt egy kis rckíntet; gyíilünk tsoportjára ,
'S mcgytíiík a' beteges Király' fzállására. —
.

E 3

Be

e' könyvben vigyá'atlanfágból eitcni; enged
jen meg Hunyadi, a' kic ditiérek, cs Virgilius, a'kit Követni akarék.
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Be hamar váIto7.ÍA a' fzív' akafatja ;•.
Moft Icg-lzegtnycbbi'il magát a' bíztatfaj
Ki nem reg' a' Hazát oily nagyonn nógatja
A' hartzra, 's a' {'rcc^át koránn ofitogatja.
Nem mcr/íí/ííÍHMí a' líkcmt hartzolni,
„ Szekerckki/t úgyilaondköriil-kell fáhtzclni
„ A' Sereget, onnan könnyű iefz' tsúrblni
„ A ' T ö r ö k ö t , mikor nem mér oftromolni.
„ Fcrentz - is a?, alatt új ernt fog hozni,
„ 'S fogja a' Törököt idáig iiyomozni j
j, Mert a' hajós féreg mit tud már dolgozni
„ Ha tsak a' vicékkel nem fog hadakozni.
Tcrtzetris e'taiiáts némclly félénkeknek
Sok Magyar Uraknak, és fok Lcngyc';cknck,
A' Király-is várván a' mérges Icbeknek
Gyógyultát; ellene nem mondott cvíícknck,
Gy'ót^y., a' ki akármelly kéfz velzedclembe
Bátor volt, bátrabban tekint a' fzemembe.
Nem fzóllott, de mintha fúgná a' fülembe
Hogy kár így rohannunk önként félelembe.
De én-is magamban tsúfosnak képzelem,
Hogy Amuratesnek már-is győzedelem'
Kóízonít Ígérjen a' Magyar félelem ;
Hát^ az ijiedtekct ekképpen kérlelem.
., Szép-is volna biz' az \ hát a' ki mint fene
Vad Amnratesnek úgy jőve ellene,
Mod: mikor a' dolog a' fullyára mcne
Jlly' gyalázatöflán lántzba rejtezzen c' ?

„A'
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„ A' já kezdettől fúga; a' hartznak Jó
vege, —
Mihelyt tudva léfzcn fziviink' féltnklcge ,
Mcg-tíjjúl a' fclcnk Török' rcmcnyfcge,
"S a' ni<>gunk népének el-véfz fcrényfége.
„ A' mint megy'a' dolog az cUo tsatábaj
Ollyan indulat Izáll minden katonába. —'/^
Félve megy'a' icrtny ló az Oskolába,
Ha Icg-clólzfzör - is mcg-botlik a' lába.
„ Mindég a' Magyarok' bátor fcrényfégc ,
Volt a*^ Törököknek fzcrentsctlenfégc:
A* fantz már kéntelen oltalom' keizfége
*S a' mcg-gyozöttcknck végfo reményfége.—
'S hát, ha fántzba vévén kitsníy feregünkct
A' nagy Török tábor körűi-fog bennünket,
*S el-zárja A fíkra ki-mehctésünkct
Mivel tartjuk akkor éhezö népünket? —
„ Az-is nevetséges 's tsáfos emlékezet,
Hogy a'gyalog, 's imígy amúgy fegyverke
zett
Hajós féreg, e' gyors lovas gyiilekezet'
Nyomába, olly lertny lépéíTcl érkezett. ,^:j •
„ Ha mind addig fánrzba Izoriílva kop
lalunk ,
Míg az el-érkezik; éhei-is meg-halunk.
Mind Török' rairkába kcriíl az általunk .
El-foglalt éléfcs fok niaiorunk 's falunk, ^f .
„ Ott lett volna hcUye várt vitézfégének
Ama' Fcrcncz híres hajós féregének ,
E4
Mi-
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Mikor Afiaból a' Török' népének
Hajói a' vizenn által -evczcnek.
„ Még az én íV.ívemnek nagyobb reménylége
Volt eddig, a' Görög Csáfzár' fegitsége ,
De a' mint én látom, már annak-is vege
Van, 's tsak a' kardra van karunknak Izükfcge.
J3 '^'gy-é hát FÖ Rendek! hogy ííkrakcil
fzáhmnk
'S tavalyi mod ízerént vakmerönn próbál
nunk
Azcrot: egy kézből tízet kell tsinálnunk,
Másként a' Töröknek meg-nem lehet álnunk.
„ Ne nézzük a' Török roppant fokafágot,
Hanem a' nagy fzívet 's Magyar bátorlágot,
Melly fokfzoV fokTörök' torkára úgy hágott
Hogy a'fokból egy-fzáz , ezret-is Ic-vágotr.
„ Ez a' )ó oltalom, illyent kell kéfzítiii
Török hólt tcftekbol kell fántzot kerítni,
Arra kell a' Magyar Legényt meg-tanítni
Mint kell a' záfzlóig kardal utat nyitni?
„ Kivált moft d' Török úgy meg van
íjeíztve,
Hogy tsak ma legyen jól cgyfzer meg rakcfztve,
Fáradt ló-ként fülét farkát el-crcfztve
Itt hagyja e' gazdag megyét útatvefztvcj
» Jer
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„ jer hit velem Vitéz Urak ! a' próbára,
Fclsük Török vérrel a' Vánui't'aljra:
Irr \ala a' M.igy3r,kit Várnára vára
A' Török Törokbiil kclzúlt vacsorára.
O.ly' nicrgeircii fzedte homlokom a
ranczoc.
Mintha a" Csáfzárra most verném a' lántzot,
Mc^-találom akkor, gondolám , A Tántzot,
IVlikor Török lipra kell járni a tantzot.
Láttam a' belzéd közt 's niololygóim ne
vettem ,
Mikí'ppen refzkctctt Julián mellettem ;
Hogy Izoros a' kaptza magam-is érzettem.
De a' lántzba biífni nagyon fzcgycnlcttem.
Hajolnak az Urak Izavam' tanáttsára
Söt György már-is kapkod kard' markolat*
jára,
A'Király' fzcm ügyet ícm vet fájdalmára
A'vér betegenn-is hivja a' tsatára.
Közelebbről várván már az cllenfcget
Á'cal-adják nékem a' Fó Vezérséget
Éa-istsak hirtelen a' kéfzulet végett
SzemcíTcbben köri'il nézem a' térfégct. ,_•
K posvány mcUyéker hátú! Izekerckkel
El-zárom; 's mivel ez egy fciol bértzckkel
Eros volt, más felól motsáros vizekkel
Ide tsak öt Magyar záfzlót rcndelck-el.
A'völgyből a'hegy közt bc-nyiíló árkokat
Bc-rekefztem ásván jó erös íántzokat,
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A' Királj'ra bÍ7cm a' vclgy tályckokat
Hogy a' NemeíTéggel őrizze azokat.
AÜítora jobb felöl Várna' elfenébeii
A' derek lért-gct ej^cfz erejében ,
Mert ez a' Töröknek jbbh/keze' ügyében
Volt, 's hamarébb cito mi íclénk jöttében,
' Itt állt a' Han ( Í? ) a' nagy zálzló' eEejé\ c l ,
Az Egri í-'i'fpM 's jGyörgy a' maga népével,
Ja/iafó a' ve.es kcrelzt' ízent jegyével
Mcg-külöiiiboztetett vitézek' rendével.
Hárul a' tábor hely' védelmezéícre
'S a' talám hanyatló fzárny' fegítségérc
Szent Láízlő záfzloját, 's £ Leskó kezére
Bízott Lengyeleket rendelem végtére.
Magamnak egynehány ferény Oláhokat
Tartottam, leg-friíTebb 's nyugodt lovafokat.
Semmi rendes helyhez nem kötvén azokat,
Hogy mindég nyomomba lódíttsák magokat. —'
'S mikor onnan odébb indulni kezdettem
Téliemben egy laísú lankadást érzettem,
Reng a' föld aiattain, az é^ ziíg felettem,
'S egy lebcs tbrg'í-lzcl támad'környuktteni.
iífeéní Lafilo Zjfilój.i öízve-izaggatcatotr
£ti a' nagy í'zélvéizben mint ci^ragadtatott
Nem
(a) Franco ( Dalinaüce B«nus ) Rozgoni Simon
E^ri Püfpök.
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Mcmtiidöni hol voltam: hallotram fzózatot
*S inc!lertcmkctAiiíí)^lIe-Í7.nlliii láttatott.(a)
Angyal, de koronás Király tekintete,
Kcnycs ábrázatja, fejér öltözete ;
s
'á a' mint rám mind kcttó villám Izemet vctej
Minden belió reízcm "s tetemem reízkctc.
• Eíiyik tscndcs hangái Izóll de hallhatóval
„ Lajos vagyok úgymond 's jöttem ízcnt
Lálzlóval
,, Hogy néked tudtodra adjam cgygy két
Izóval„ Mit tehet az Iftcn a' frigy' fel-bontóval„ .-!??«; iL.^:^íüHazádiiakditscí párt-fogója
„ Van velem , a' kinek még hafadt záfzlója
,3 Sokak halalánsk komor hír-mondója \
„ De a' Te éltedet az Iftcn meg-cllja
:';
„Úgy vigyáz az IfFjií Király' életére ;>
„Hogy mikor a' hírért buzog heves vére,
,5 Ha rofzfz helyre rohan feje' vefztéscre
„ Ez ne legyen a'többnép'vcfzcdclmére.-^
Mire cízic jöttem, már akkor próbára í'
Hat ezer lovast kl'ild, a' hegy' oldalára t
A' Török: kik nézvén népünk' táborára, Nyilakkal kezdenek lÖni bolzízújára.
Mint-hot.;y hegy'oldalnak kell vaJa indulni
Nem hagyá a' népeta' Bán ki-mozdűlni ^ —
Mér '
(_íO •^''^' L. IV. *. 702. Dcvolat ct fupra capat
adüitit,
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Mer a' biztos Török közelebb nyomulni,
Már hát a' Magyar-is neki kezd biíliílni.
Hátat vet a' Török a' gyors kcrgctónck -.
De ím' mikor tsak-ncm már rabokká lőnek,
Scgítni a' dombon fok ezercnn jonek,
Enged a' kis ero a' nagyobb crónck.
Rohan hauyat-homlok a' Magyar le-felé y
'S míg a' Török hátúi jó izmui Izeldelé,
Csoportolabb 's nyúgott iiépbe botlabelé,
ügy - hogy fiitásának hcUyct alig leié.
Fut a' Magyarság-is utanna rebcíTcn ,
Hull a' meg íjcíztctt Török-fej ezreíTen;
parkokba \'an a' Bdriy nyomja, de ízemeíTeH,
Üzi a' Váradi Púfpök-is tüzcíTen.
Üzi, de nyomorult, Ö a' ízent íráíTal
Jobban tudván bánni mint a' hartzoláíTal.
Míg megy gyózcdclera' 's öröm' kiáltáíTal,
Jön a'derék féreg fzörnyü ropogáíTal.
Meg-íjed a' Püípök; cs hátra fordula
G y ö r ^ után, ki régennmár vilzfza-nyoműla
Megy' t — hogy közel érje a' lápnak indúla
De fzegény lovaítúl a' posványba fúla.
Az Egri Pi!Í'pök-is úgy raeg-lzoríttatott,
Hogy futva Galata Vár-fele vágtatort
De hogy a'Táborba haza hátclhatott,
Soha-is a' hartzonn többé nem láttatott, (a)
A'
(ű) Az F.gri PüfpSk hová lett kétséges; hanem
az mcUó a' meg-jegyzésre: hogy mikor Ju
lián' tanáttsa ellen Hunyadi syp-e akart
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A'fánt2igkc2cktt már a'Török nyomulni,
Sten: Lafzló Zdfzíó^a őrizetit diílni,
N kcm a' Királlyal oda kell rándulni, '^ ,. "^
Mert a'vcgso remény balra ke/d hajolni.—
Mcg-fordiil a kotzka, alig crkcziink-cl,
Nem bír A Ibk Töröí< kitsíny fcrcgünkel.
Utímiok, íbk vtrbc fertőzött kczunkcl
Ktrgetvc kct ezer k-pcíig mcgyilnk-el.
'
A' Király a' hartznak úgy níki hcvüle ,
Hogy már alig győzött ki-terni bclí'ilc, —
Csak ugyan meg nyerem fok kcréífcl fuJe,
Hogy cn vcicm együtt más felé kcrüie
A' Bán cS Julián már alig állának, —
,"
Megyünk — az Oláhok nyomunkba valának:
De mihelyt a' Királyt's engem'mcg-látának
A' Török Vezérek, fzörnyen kiáltanak.
Nagy híztatál'okkal lármáznak egymásra,
Kifzretík Iftcnre, fzcntségrc , vallásra,
Az igaz ügyökre, a' frigy' meg állásra
'S vagy nagy ditsóíTcgre^vagy vcgsó romlásra*
„ Kriftns ! a' fikoltó hangok íay zengének:
j, Kit lílcnnek hffznek ezen Kercfztyénck
„ M é g - i s mi ellenünk olly hitet fzegénck
j, Mellyet le a' Kriftus nevére tevének

„ Kris-

fzálni a' Túiókkd^ ez a' Püfpök-is öi'zve-ka- '
pott Hunyadival , 's a' többek kö t a t felel- •
t e : én úi^jan Cnyvine! ha hartzoln't hcH. htirtzolok, (t t-i.lom hoiry itt hnhk-nie^ \de tt tnaji '
bdiat foid'ttififz 's jnbh tdóre tanod magadat. — .
Lám még-is meg-fzaladt a Püípók.
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„ Kriftus ! mutasd-nieg hát moft Iftcnfiígedet:'
„Vcfzcsd-cl e'gyilkos bímre vetemedett
„ Hit-fzego kegyetlen kcrefetycn ncp'edcr,
„ Melly mikor minket bánt, tsúfolja neve
det.
Zengnek mind két réfzról mérges fikolráfok
Kemény kard pengérekfok tsont ropogáfok.
Kardját más nyakára alig fzabja - rá fok,
Mikor az Ó fejét el-tsippcntik máfok.
Aligláttzik híjjá a' Török tábornak,
Mert más áll helyébe egy Ic-fzcldclt fcrnak,
Mint a' hordó lyukánn a' moft forró bornak
Ki-folyt tscppje helyett ájjabb tseppck forr
nak.
Vagy mint miű^HerknUí kardjával dolgo. zik. .
A' febes íarkány'nyak új fejjel bimbózik j
Többet no a' Pogány mint-fem fogyatkozik
Egy Török heJycbe fzáz is nlálkózik.
Meg-toljnk tsak-iigyan keményen végtére
De mikor fcbeíTen megyünk i'zcfcrc
Találunk egy-nchÁny meg-tcrhelt tevére
"'S meg-ijedt lovaink ugrándo7nak íórc,
- Efzemennris alig voltam a'lármába',
Hol ide, hol oda futok mint a' kába —
A' Török , a' Magyar Tábor' bal-fzárnyába
Nagy kárt tett, — hát oda megyek hamar
]AbíL'.

Ott
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Ott mihelyt a' dolgot helyre fcgítcttcm,
IfFjtt ííirályoiiKit keresni crcutem j
Mert nagy hevcll'egct annyira feltettem,
Hogy a' miatt magam kcvclet tehettem.
Addig ment a" meg-tolt Töri;k' iíxt'lébc,
Hogy már a' Jantsárok' feles íercgébc
,
Ért, vérrel villogott á' kard a" kezébe',
'S hogy meg-lat' még bcUycbb indiíla
mérgébe ?
Egek! melly nagy tsuda! két harmad
magá\al
Küfzködik a' mérges hárpiák" fajával;
Tsak-nem cl-áiiílék hogy meg láráni tával,
Sietek nyomába egy-nehány OhíhvaJ.
Kértem az Iftenrcj kedvezzen magának,
Tartsa továbbra-is erejét karjának ;
Mert az Ó halála az cgéfz Hazának
Halál 's kéiz nyerefég a' Török' Hadának,
^, Az tsak köz katona' nem Vezér' tör
vénnyé ,
„ Hogy addig lődözzön a'míg tartja kénnyé,
„ Jüjj-virzfza hát velem Táborunk' re
ménnyé
„ Vitézink' ereje, Hazcnk' fzeme-fénnye !
„ Most a' Török Tábor már jól meg tolatott,
„ É s el-vefzrett minden bátor indulatot—'
„ D e fél a'Ma'^yar-is, mert régen lárratott
„Királyunk, már talám holtnak gondolta
tort.
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Ügy is volt. — A' Királyt rá alig befzéIciíi, —

Jön — a' György' fcrcgct hátrálni fzemlcIcm —•
Otániia rúgtatok futva. —mind azt vélem,
Hogy )ön az én kedves Királyom-is vélem. —
ín el-mégyck. — Györgyöt már ki-légítem , —
Széllyel-nézek — hát iiints Királyom mel
lettem —
Kérdezem — azt mondják : hogy mig ca
íiettcm
A' Király viízfza-uient. — tsak el-kefcredtem. —
Vifzfza-ment valóban nem fokad magá
val ,
Víni a' Jantsárok' cgéfz táborával j
A' kik éfzrc vették hogy már \'^ak kotzkával
Fcl-hágy mind a' két fél az nap' a' tsarával.
Nem-is éltem odébb okét egy hajtáfíal
A' homian a' Királyt annyi fohajtáíTal
Vifzfza-hivTnm —ziígnak fzörnyü kiákáflal
Mint lepik a' varjak a' dögöt rakáíTal.
De míir oda értem febeífen mentembe',
Szellyel -nézek ha hol akadna izcmembe;
Hát égyfzer míg rágom fogamat mérgembe,
lm' ! jöa cg}'gy áll-ortzás lovas velem
ízembe ( a )

„ Ne^

(ü) Vt'j L- II. ^. 772. Infelix űmulacrum,
atqve ipfíui umbra Cieufe
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„ N e jöjj már Hunyadi úgymond védel
memre ,
j, .V Török tart fzámot már az cn tcftcmre,
5, Menj - vilzlza, és' viíelj gondot hiilt^
gémre
„ Esküdt, 's még életben maradt fcrcgenire.
„ Nékem már a' Török el-vette fejemet,
„ Tudom, hogy tábori modonu el-is temet
„ Te menj haza, vifeld Királyi képemet
„ 'S kérd-elő a' Török Csáfzártól éltemet.
,,Köfzönöm jó Vitéz! vitéz hüfégedct
„ V mellyel Királyod már meg - elégedett
„ Tartson-mcg az Jftcn Hazádnak Tégedet
,, Ha már engem' tovább élni nem engedett.
„ Menj hát, hagyj itt engem' ízeVelmcs
Vtzérem !
., Menj, mert moft ha fzökfz- is, nem tilt
a' fzemérem ,
3, Néked a'jobb forfot már moft raeg-ígérem.
,", Mert a' hit-fzcgéscrt bér volt az én vérem.
„Te-ki úgy vigyáztál az én életemre,
j. Hogy nyitva vóít fzemed minden lépéfemre ,
„Ne-jöjj tovább kérlek próbált hűfégemre,
„ Ne vonj már kettós gyáfzt fzomorú
népemre.
„ Menj-el, tartsd erődet boldogabb
idóre,
„ ' S fzerc tévén idővel, népeíTcbb crore,
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„ Akkor y^wiHraífíf vond ofztán kérdőre ,
j, Mért vetette kezet a' koronás íóre.
,, Juliánnak pedig niond-meg a' nevemmel,
„ És egyebeket-is ints - meg cfetenimel
„ McUy ízerentsctlcnül jádzottam hitemmel
„ 'S mint fizet az lítcn érdemért érdemmel.
Menj hát. — N o megyek h á t — de ki befzcll velem?
Hát ha ez az árnyék tsak képzelt f lelem ,
Közelebb ugratok , jól mcg-nezdcgelcm,
Ki-nyújtom kezemet,hogy majd meg-ölclcm.
Háromfzor akarék borulni nyakára
Mind hároml'zor kezem tsak híjjába jára. (a)
A' tsupa ícmmi vált élo test formára ,
Tsak oUyau mint a' füst, álom, árnyék,

pára.

A' mint-hogy hirtelen femmívé-is vala. —
Ah kedves Királlyom kcíerves halála! —
De ha már a' Pogány gyilkofoddá vála,
E z t a' fel-kent teftet ott bagyjam-é nála? —
A h ! nem. — érte megyek. — hát látom
mcfzízére
Martzangolt teftébol mint buzog a' vére,
Keferveífen nézek egygy dárda' hegyiére,
Zafzióval függefztett halavány fejére. —
Meg(rt) Aen, L. II -.f, 792. Ter conatus ibi colio
dare brachia circuin, Ter fruftra comprenfa
manus effugit iinago.
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Mcg-ál!i Pokol-béli Fz/r/űV faJT-atjaí^
Verem rzercntscdct mindjárt hárma tatja/
HaJd legyek ha karom 's kardom nem bír
hatja
Én-is dtihölTégcd' 's mérged' áldozarja, •
immár rohanék-is a' verzedelcinbc,
Mikor az áll-orczás ízó juta efzcmbe ;
Ho2,y fzcgény Hazámnak ezen gyötrelembe'
Maradt még reménnyé az én életembe'.
Viízfza-mégyek azért a' tábor' helyérc; (a)
Hol már mindeneknek foly az óra' vére.
Julidmts maga maga' fzégyenére
Nagyon javaslotta , hogy vonúljimk férc.
Ritka fzónak engedt több ember mint
ennek.
Én megyek, — 's hírt adok tsak hamar min
dennek ,
Hosy a' Duna felé az éjjel Iftennek
Hícivcl , ki merre mehet, menjen ,úr-*'>
mennek.
,
Fa
HAR-

(rt) Türtént Tcz a' Várnai vefzedelem 1444-dik
efztendoben. Török két annyinál több vcfiettel nnntKercfztycn. A' Király'halaia pedig^
miként történt, maga meg fogja befzélleni »'
lll-dik Könyvben.
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Tovább, megy Hunyadi a' maga tőrténétéinelc
le - írásában ; emlékezteti a' tolvajt; hogy
mikor a'Várnai vefzedclembol vif/íia-jöve:
Draknlához be-tert Hunyadi, amaz ezt meg
fogatta, de azután betsiilettel haza kilcrtette.
— A' maga jófzágában tavafzt fem várhatván
Hunyadi a' belsö zenebonák' tsíllapitála' vé
gett Budára ment, a' hol az új Király váíafztás kedvéért tartatandó Orfzág' gyiíkle
időre határoztatik. Hunyadi pedig küldetik
a'Török ellen, a'ki már a Száváig hozta
rabló lovas féregét;, azt nagy fcrényTéggel
meg-gyözvén, fzemközt találja vifzfza-me
net a' Magyar_ követeket, kiknek kéréfekre
ment a' Cz'íliai Gróff ellen, a' kit-is addig
fprong^t, míg az Orfzág' hufegére vifzlzatérít? onnan megy az Orfzág gyűlésére Peftrea' hol a' Kis Láfzló Királlyá , maga pedig
Hunyadi Fo igazgatóvá Gubernátorrá vslafztatik. — A' Kis Királyt a' koronával fokárg
fzép módjával kérik-vifzfza Fridrik Csáfzárt ó l , a" ki nem akarván engedni, fegyverrel
rajta iUnek. —Hunyadi Skanderbéggel öf/.vefzövetkezik a'Török ellen; deSkanderbég
el - kéfik; és Hunyadi a' Rigó mezején nagyon
meg - verettetik.
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í^y lett Nemzetemnek híre' 's ditsoíícgc'
Vclztévcl Várnánál a' tsatának vége.
1, e vitéz Királyom' gyáizos tcmctségc
Veit Anurattsnck leg-föbb nycrcfégc*
A' mellynck hogy légyen ott örökös jele,
És az egclz környék ditsekedjcn vele.
A' Török az ott lett történettel tele •:• i
íratott, akitsony ofzlopot cmele. —
Fut a' katonaság az erdőbe fzéllycl,
MeL'y'a' Duna felé, de ezervefzéllycl,—
Jv.lidn is odébb állott azon éjjel.
De nézd-el mint jádzika'fors A kevéllyel:
Fi;tását nyomorúk nem jó felé vette,
Valaki halálra meg-lcbcíítcttc , —
ISIc'gélt, mikor el-mcntSzanoczi (a) mellette
Más nap j 's a' hitfzegest izemére vetette.
Fél-mezitelcnena a' fóldönn heverve,:.
Szemeit az cgrc emelni ícm merve,
Halálos kínnyait kettőzte kelerve. —
IgyfzóU, bús kezével hcrgó, melyét verve:
'^„ Szűnj-meg hamar ízünj-meg kínos
Ichellctem !
„Lengyel Láízlo Királyt cn-is hadd köve
tem ,
„ Bizony 6 utánna veizteni életem'
í
„ Én, én, igaz juíTal cn követkczhetcm.
F 3
Óh
(«) Szanoczi ( Sanoceus) nagy és tanúit ember;
üláfzlónak követe volt a' Lengyelekhez,
hogy adjanak fejjítséget a' Töröli ellen. Vid.
Callimach. in 13clio. ;•» ^.
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„ Óh fzázfzor boldogok , boldogok valátok,
„ A' kik Várna alatt fzerelmcs hazátok*
5, Kedvéért, hatalmas lífju Királykátok'
j, Szemei'láttára tegnap meg-halatok. (a)
Én pedig azokkal kik velem valának
Egyeneílén néki vátték a' Dunának ,
Í.S harmadnap alatt hozzánk el-jutának
Öt vagy hat ezerenn, kik meg-maradánaTt.
Onnan által - megyünk havas-alföldére
A' hol már az Atyád jó fzállást igére.
De nem emlékezvén tett ígéretére,
Tudod már mit tsinált 'smi lett büne'.bére:
Siettem, mert tudtam FridrilC kívánfágát,
'S a' ránk törekedő Tsehelt gonofzfágát;
A' kik efzre-vévén Hazám' árvaságát,
Majd líjjabb rabságra kéfzítik rabságát.
De ez új méreggel meg-keferíttetett
Lelkem, tsak-nem minden reménységet lej,
tctti
Ne tsudáld hat, hogy ez űj febbcl fértetctt
Szív, búnös Atyádnak meg-nem enged
hetett*
A' keferűfégct a' fzégyen kifztcttc,
Mind kettőt a' harag kétfzeresitctte;
A'
(a) /len. L- I. f. 9\. O terqve qvaterqve beati
Qveis ante Ora Patriim Trojse fub moeinibus
JUtis Contjgit oppetere.
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A' nyna,h3tatlanság merszem' fegítette
is könnyen háramlzor harmofl'á tehette.
Tudom , hogy a' nemes fzívnek nemfzokása
A' Durva haragnak holtig fent tartáfa ,
De a' Te Atyádnak búnc' mcg-bánála
Nem volt clcg-tctc!, 's fent maradt rováíTa.
Hogy jobb indulattal buzgott nemes vére,
El-ercí"ztett, 's holtig hüféget ígcrc,» .
Sót nagy embersége ki-jclentcstíre
^
Katonái által haza-is kísérc.
".: ,
Ez még tsak annak - is mcg-orvoslására ,
Kevés volt, hogy árva Hazám' látására
Kein mehettem korán, hanem oUyfokára,
Mikor már a' rofzfz hír kéfa fzégycnrc vára. —
El-is ment már a' hír , — k é s ő enyhíteni,
Kcfcreg hát fzívem otthona, 's azt izeni
Budára j hogy fzabad légyen kcfergcni
Míg magam, 's népem-is magát ki-pihcni.—•
Piheni! de mi volt az én pihenésem?—•
A' fok ezer gond közt azonn töródefem;
Hogy a'Várnánál lett fzégyen' fzcnvedéfcm
A' Töröknek vifzfza-adni meddig kéfcm ?
A' tél már az idót fagyra változtatta,
A' vizek'partjait öfzve-ragafztorta;
A' fold' fzínet fehér hóval borította
Mcllynck a', mag tsírák bujkáltak alatta.
Kemény fzclct hajtnak éfzakról a' jegek,
Ritkánn látnak fényes nap' fugárt az egek,
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Valamit hordoznak a' komor fellegek,
Mind fagy , havas eso, jeges fergetegek^.
A' nap már közepénn nyomjaBat' tsillagát
Fúlt fzobába vonja fok nyers Vitéz magát
Törli véres kardját foltozza kalpagát
Tül'zfzögve fzagolja most-is Várna' fzagát. —
Az el-lankadt 's fáradt teftek meg-újúlnak,
Sokann a' hartz után hartzolni tanúinak ,
Félelem, fáradtság , bánat, éhség múlnak
Betegek épülnek, febeífek gyógyulnak.—
Gyógyulnak. — De az én febcm' mergeíTége
Nem enyhiil j és nints-isfemmí reményfége,
Tsak a' hartz , 's a' bofzfzú-állás' mefterscge
Nyiighatatlanságom' 's töredclmem' vége.—
Új hír, új kín bántja fzivemnek kínjait
üj vefzély váltotta-fel ama' Várnait
Mert ama' vér-fzopó még meg-nem álla itt
A'Száváig kiildé rabló lovagjait.
De várj, vérrel hízott mord medve' fajzatja (a)
Fel-kél még a' Magyar, efzedbe juttatja
Hogy fene vad' és nem vité:*' indulatja
Az, a'mellya'foldhöz vertetfolytogatja.—
A' féreg gyűjtéshez hozzá-is kezdettem.
Mellyel a' Törökre tömi törekedtem;
De
(«} Ovii Tritt. At lupus et turpes inílant moricndbus urfas.
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De meg dolgaimat jól rcnd'.-'e fe fzcdtcm,
FÓ rend Tárlaimtól Izcmoiú hírt vettem.
Hogy a' Lengyel Lálzló" l'zomorií halála
Bclsú zenebonát 's háborút tsinála:
Mclly hír lígy izívcnn lőtt, 's olly rofzlz
helyt talála ,
Hogy réményscgcm-is kefz méreggé vála —•
Hát már, a z c n forfom mind holtig igy ,
lefzfz-e ?
Hcjjy minden tzélomtúl el-vcttcíTcm mefzfzc
Orlzágnnk o magát maga - is vefzeízlze
Ls a' Töroköt-is Budáig erefzlzc.
Nem várhattam tehát otrhonn ki-kelctet,
A' fok gond Budára menni íictrctctt;
A" hol velem együtt fok öfzvc - gyűjtetett
Fö rend , 's ncp, addig-is rendclcfcket tett.
Míg az egéíz Orfzág Pünkost inncpjérc,
Pcíthez gyülekezzen Rákos mezejére.
Annak ott lejendo el-végczéfcre
Ki i'iljön a' fzckbe Ulálzló' hcUyérc. —
Az alatt-el-jött már a' vidám ki-kdet.'(-^
Hátra verte a' Xoí, fzarval A Hal jelet.
»
A'melegebb napok ofzlatják a' t d c t ,
«?..
A' hartztól üresuic időnek vege lett.
Árván níaradt Hazám mcg-fzóllít engemet, .
Hogy kéfzíttsem újjabb hartzra fegyveremet,
Nem-is fok ti'z kejlett gyiíitani \'-cremct i
Kendbe-fzcdcm azcrt hamar fercircmct.
Vcfzcm cgyeneffcn iítam' Mizidnak— ^' '
Hozzám még az útban ollyan hírthozának
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Hogy már a' Törökök Számon városának
Környékénn a'Száva mellett prédálnának.—
Siettem, mert fcltera attól-is hogy hátúi,
újjibb rol'zfz, új bal hír ne jöjjön Budátúl —
Lattzik a' Török tűz már Számon Várátul
A' melly tsak húfz-ezer lépés a'Szávátúl.—•
Tüzeket rakatok a' Száva' partjánál —•
Rá ismer a' Török a' hold' világánál
Hogy Tábor j de a' melly még túl a' Szaván
áll,
'S Izem-ügyet fcm vet rá elébb vírradtánáU
f,n-is a' túz mellett kevelet múlattam, •
Eftendenn a' Száva vizét át-úfztattam,
£s gyors féregeraet tsak addig nyugtattam;
Hogy még éjfél elótt-meg-is indulhattam.
Sietünk Szarnannak lebes lépcfekkel,
Hogy akkor üfsünk-rá véletlen kezekkel ,
Mikor leg bátrabban 's nyugodtabb lélekkel
Hajnali álomban mellyen merülnelí-el*
Súgárit a' piros hajnal tsirkáztatja;
Az új tavafz dérrel elegyes harmatja
A' mint a'zóld füvet gyöngy Izínnel futtatja,
Almosfzem-héjjunkat vígan jádzódtatja.—
Alufzol most Török gondolom magamban,
Héj ! ha tudnád miként hordozom markomban
Éltedet; alig ha aludnál; azomban
Rá-ütök az édes hajnali álömbaa
Har-
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Harfog a' kárd-zörgés , a' lovak hortyog- ^
nak
A' fícllyel-dúlt rontott fátorok ropognak;
Hangjai Ibk öfzve-tsikorgatott fognak
Az álmos Török dob' zcrgéíinn ki fognak,
Egygyik alig ér-rá jaj' "ki-mondására,
+
A' máíik fei-ébrcd fzomfzcdja' jajjára;
"i
Sok álmos fzcm ügyet femvct a'kardjára '
Lót-fút, íir, Ót-kiaít, Hieg-6rűlt' módjára:
Mint a' fóld-indúlás mormoló ncfzcre -y
Álmos ijedtség fzáll a' ház-ncp fzívcre;
'á mikor az agyából ki-ugrik velztérc
Véletlen a' padlás le-rohan fejére.
Így a' Török Tábor mint erzc-vcfzettek, ,
Míg álmos fzemekbol tsípát törölgettek ,
A' buíiílt Magyarság 'sakmánnyává lettek;
Kiknek az áíbm-is harczola mellettek.
En el-ncm-ercfztem élve a' kit érek ,
Még a' meg-hóltnak-is több halált igétek j ^:
Nem bírnak a' zavart néppel a'Vezérek
'S rettentik okct-is katonáik vérek.
Ehol jön elembe egy fél-mezítelen,
"+•
Üftökönn ragadom fzegényt fegyvertelen :
'S lígy tsapom a' lovam' mellé le bal felcnn.
Hogy ki-fzakadt álmos lelke azon hclcnn, .
Diíhösködéfemmcl talám kárt-is tettem,
Mert egynek a' gombját míg ci-tsippcntcttem ,
Az alatt három-is el-mcne mellettem; ', ,
És a'memiyit kaptam, többet el-vcfztcttem. ,
Van
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Van egygy súrii erdő Számon ellenében ,
A' Török Tábornak nagy réfze fcltcbeti
Ide vonta magát; én-is hevenyében
Vadáfzni indűlék a' vér' erdejében.
Sokat a' vadakból rab Izíjra fúzcttem, —
Már a' tábor' helyt-is magamévá tettem ,
A' katonafágnak jó ofztályt engedtem,
,
És gazdag prédával Budára fíettem.
Siettem piííenni, de vallyon lehete ?
Fejemnek a' gondtól egygy kis pihencte,
Nem ím' jön elembe hazám' izcnete,
Hogy köztök az ördög megint konkolyt
vcte.
A' Czileai Gróf egynehány társával
Neki bízta magát fzéles birtokával
il a' meg-holt Király' halála' haíznával
És ujjat kezd vonni az árva Hazával, (a)
.Ennek már nagy Attya nagy emberré vála
Hermán., mivel annak Leánya Borbála (b)
Sigmond Tsáfzárné vóh; fok kints vala nála,
Mclly moft a' Hazának vefztére fzolgála.
Mert
(a) Erre a' Czileai Grófot Ulrikot, Fridrik Tsáfzár kifztette-, hogy Szakoleza tályékát Pongrátztűl ki akkor oda való Kapitány volt
foglalja-el. Pniy Amial. L. I.
(O Barbara Czileai Gróf Hermán' Leánya volt
Sigmond Csaftár' és M. Király' mafodik felefége , igen fertelmes életű Afzfzony; Hermanfta volt Fridrik, Fridriknck ülrik.
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Mert most i//í7ikHorvát, c-s T ó t - Orfzáírókat
Rabolta, meg-is vett már lok várofokat.
Közben-vcttk azcrr Barátim mní;okat
Ho2;y vilzíza-íbglaljam fegyverrel azokat.-^
A' jó vitorlának elég egy kis fzellet, 'í
Hív fzivcmnek-is fok úntatás nem kellett. í,
Indulok, ( Biu^.íra az izcnet e' lett)
Nei!,y ezer lovaíial fel a' Dráva mellett. '.
Petávia vagyon a' Dráva' mentében
Ennek egy izép vár volt által-ellenében
\ú lakott és Úr volt egcfz Vármegyeben
Ulrik.-^ác majd bclc-nézek a' ízemében.
Altal-ufzom Dráva' vizét hamarjába
Rablók cs pnlztítok egélz Czileába'
Addig, hogy a' kevély Ulrik Gróf, magába
Tcr," 's hív tagnak vallja inaagát a' Ha
zába.
A' nyert bckcííégnek mellyct mcg-ígére,
Három-czci embert hagyék őrzésére,
Magam el-fiettcm Rákos' mezejére
A' már közelgető Ürfzág gynlescre.
Hol az Attya' holta után fzülettetett : *
Neveletlen Láfzló, Királlyá tetetett;
^S addig , míg a" Király fel-nevelkedhetett.
Az igazgatóiig nekem ítéltetett.
Akkor a' F6 Rendek' parantsoIat)ára .•
Fegyverrel rohanék Atyád' birtokára;
TUr
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Tudod már a' többit, — mert noha fokára
Ha7ám Drakulától {a) eJcg teteit vára.
Látod hát Barátom! hogy nem úgy mint
fene
Vad, mentem Xíazádnak 's Atyádnak ellene
Mint ember embernek engednem kellene;
De Hunyadi, úgy mint Gubernátor mene.
Meg az Atyád' dolga cl-fem vcgc2tetctt
Az alatt Fridrikhez már követ ki'ldetctt j
A' ki a' Tsaízártól ha rofzfz feleletet
Hozánd, 32 ellcn-is új hartz rendeltetett.
FridrikErféhctet, Láfzló kis Fiával (b)
Magánál tartotta 's a' fzcnt koronával —•
Majd két cfztendeig kértük l'zép módjával
De nem gondolt Fridrik Hazám' fzcp fzávával
Kardal tekintünk hát koronánk' dolgába,
'S mint a' febes menykó a' fa' oldalába
Rohanok, és mcgyek-be Karintbiába
'S pufztitok tüzeflen Fridrik orízágába*.

De

(fl) Drakula ollyan forma név volt a' Havas-alföldieknél , mint_ az Egyptomiaknál Farahó :
avagy tsak a' Vajdáikat ék úgy nevezték j de
ezen könyvben mint tulajdon neve iigy vétetik, és a' ik-is Drakulának neveztetik.
Cb) F.rfébetet nem kérték, merc már régen megholt; hanem Láízlót, és a' koronit.
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De nagycbb gondja v6Ir fogadott Fijára
Fr'idyiknck^ inintízámos városi'kárára,
^Jc^ tsak nem-is küldőt: ntpc' oltalmára.
Vilziza-mcí;yck azért gazdagoiin Budára.
Tábori ruh.ímat més; Ic-fcm vetettem,.'
Orizágom" Nagyjait már-is nicg-ícjtcttcm
Melly vas-villa" Izemet forgatnak meliettcm
Hogy Király' rzetnéllye' vilclóic krtcm.
t á j t amaz Ulrik Gróf lok ]6 barátjának ,'
Hogy olly korinn nyakát fzegtem hatalmá
nak ;
f,.
Sot fájt SL mi nagyobb Györ^nek-is magának
Hogy engem'őnála clsóbbnek tártának, (a)
Inkább-is akartam e'terhet Ic-rázni, v
Nyakamról \ a' mellyet rolizlzra magyarázni
Kezdettek ; mint magam' vérivel tsatázni
'S viizlza-vonáfokkal hazámat gyalázni.
De belem űi kedvet önt Hazám'Izcrelme,
Kilztet, a' Törökre fenekedő elme:
Hogy moftani rangom neki líj félelme
Lefzlz, 's az én karomnak nem kis fegedelme.
Hív Izívcm , niig Hazám igy ellenem jára
Akadt egy idegen de jó Barátjára,
Ama' Triballuíok' vitéz Kirallyára
A' ki mar kcfzcn volt és tsak toIem vara.'
Skanderbég., halhattad ezt a' nevezetet,
Ki Ibdn Attyától zálogba vettetett
A'
(«) '/4en. I. i, o6_: Manet aUa mente repoftuin
Judlcium Paridis, fpretEeq.ve injuria formse.
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A' T ö r ö k n e k ; a' kit imádva rcfzketctc
A' Pogány és Sándor Xlrnak nevezgetett.
Kit minek-utánna meg-tsalt meftcrfcggcl {a)
Öfzve - Izövetkczénk erős fzövctscggel
Amiirateí ellen. — reménylett jó vcggel
Mert az tsak magávalfem hinSkanderbéggeí,
Miként bír hát maga e' kettős teherrel,
J l a én rajta megyek egy ollyan emberrel
A' ki tsak nem rég-is hallatlan fegyverrel
H a t v a n ezret v e r t - m e g tizeif hat ezerrel.
'S valóba a' T ö r ö k hatalomnak vége
L e t t v o l n a , 's második IVÍuráf temetsége
A' rigó' mezején; de már ellensége
V o l t tzclomnak, a'György'hiti-fzegettsége.
Mint a' ki bujdosva fzokott jönni menni
Vifziza - tettzik annak foka otthonn l e n n i ;
'S akárki maraízfza nyugodni, pihermi,
úti-fii vet kéfzül talpa alá tenni.
Én benncm-is a' hartz úgy terraéfzetté lett^
H o g y tán nem-is elet a' nélkiil az é l e t ;
'S
Qí) Skanderbég, vagy Kafztrióta, az Attya he
lyett kezes lévén a' Töröknél, annyira érdeiTiesitette magát, hogyEpirus' és Albánia'Fe3edeln:éve tétetett; akkor elpártolt a' Törfíktül, és ncgyvenfzer verte - meg a' Törö
köt; holott \6. ezernél többet íbha leia fzo
kott az ütközetre vinni.
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'S nyomja bár Lelkemet h.iül -vagy ítélet
Ha haitzra kell menni azonnal fel-cledt.
De már azt nem tudom : mi kiilönös Lélek
Bennem; hogy a' Török haitzcrt halok
élek.
Kiket mind örökös ellenségnek vcick,
'•
'S irgalmatlanabbűl tuüok bánni vélek.
Magamnakcrzcm-c vcíztcmct vagy annak?
De bennem oUy mérges indulatok vaunak,
Hegy ha rám egyízersmind lok Izazann ro
hannak
Miatorofzlán bátran meiiyck c' vad kamiak.
Kivált moft, mint kígyó a' farka' vágását
El-ncm fclc)thetcm népem pufztiílását, ..;
A'Várnai hartznak várva várom máíTát
Hogy nvakába vilzíza döntsem a' fórt kását.
Üiiy végeztem azért most KdftriótávaX
Hogy a'közép ófzfzel Szent Mihály havával
P Bofznia felül nyomuljon hadával
Én hazúl indulok Hazám táborával
A' Töröknek az-is alkalmatlan léfzen
Hogy kezdetet a' hartz hideg, cfzízel vcízen,
Az-is ; hogy ha ketten két felól méréfzen
Kajta megyünk 's útját cl zárjuk cgéfzfzcn.
Hufzon-két ezerrel már én a' Dunához
Ertem Orzsovánn túl Szcverin' varához.
Küldök Györkhöz hajdan Hazám' barátjá
hoz,
Hogy kcfzúljűn 6 is nyúlni a' kardjához,
G
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De nem engedte-mcg néki déltzcg vére,
Hogy Ö régi Vezér 's Királyfi létere
Vezérségem alatt a' Mars' mezejére
Jójjöii, koízorúzott feje' ízégyeaérc.
Gondol azért 's izén ízép ki-íbgárokat,
De mind úgy intézte a' jó György azokat,
Hogy vádolt mind en^era* mind a' Magya
rokat
És nem hagyta helyben ez új fzándékjokat.
Fel-gyulladt a' méreg lángoló fzívembe,
Fortélyt tapafztalván olly jó emberembe j
A' kit birtokába én magam tettem-be
'S meg-mentettem éltét íok vcízedelembc.
Velem vala fzíne mind a' NcmcíTégnek ,
Mérgelődnek Ók-is 's tűzzel-lángal égnek
Nagyobb-is e' titkos tsalárd-lelküfégnek
Ereje 's félelme, raiut az ellenségnek.
Rá rohanunk azért a' György' orfzágára.
Mint ellenféggé vált barát' birtokára,
'S kölykctül meg-fofztott orofzlán' módjára
Rablnnk, tüzet hányunk fok fzép várolára.
Ezt meg-hallván fel-hagy György a'vitézféggel
Nem jön mi encnünk tábori kéfzféggel;
Hanem új kezet fog a' volt ellcnféggel,
El-árúl engemet álnok mcfterféggel,
Meg-izeni titkon a' Török Tsafzárnak,
Hogy már a' Magyarok Rátz-orfzágban jár
nak j

Még
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Még Skanderbi\^tó\-is Icgítségct \-árnak,
Hoi;y együtt rohannak a' Török határnak
Jó lelzlz azért otct bclycbb erclztcni
'S vilzlza-mcná útját jól be-keríteni, V ? \ .
is míg a'máléra o a' tbgát feni
V
Maga' orizágatól meizfzc rckcrztcni. -^
Míg itt a' Magyarság tör, ront, pulztít^
El-iínom áz alatt várni Skandcrbsgct'y
'Sohának tartok, tudtam a* térféi^et,
Mert ott jói mcg-vcrtem már az ellenféget.
Hát ím'jön kétMagyar, egy pár Rátz Néni eüel
A' kiket küldött György , '9 már Amuratejfel
Belzéltek; de mollan el-fogattak leíTel. —
így járunk ám néha a' hív Akhdtejfel.
Ezek ki-befzéllik György' minden titkaic
'S hogy már nyóltzvan - ezer íérény lovaírait
Hozza, úgy intézvén a' Tsálzár, dolgait^
Hogy kétfzerefittsc most ama' Várnait.
Meg - búlúlok , rágom nyelvemet mérgembe' ,
Hogy kinek tudtomra foha életembe'
'f
Nem vétettem 3 's a' ki oUy fzíncs volt
fzcmbe',
így akar dönteni a' vcfzedelembc.
Nehéz a' harag közt tifztán gondolkozni
De kélü-is volt már jól mcg-határozni,
Vilzlza-mennilelzlz-éjobb vagy hadakozni?
Vagy a'Törököt-é vagyGyörgy öt nyomozni'.''
Q 2
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Ha vifzfza-nyomulva d-vefztcm helye*
mct;
Meg-tsalom Skanderbég kedves eniberctnet,
A' kit e' temérdek Ibk ncp porba temet
Míg Ó a* ki rendelt hellyen vár engemet.
De ha itt maradok , cl-zárja utamat,
'S ha á' hegyek közzé fzoríthat magamat;
Mig ide nyomozza Skanderbég nyomomat>
Taíám cltbb hírül viízik halálomat.
El-nyoműlék azért egy-kevéfle fcre
Bulgáriai titközó Rácz-otfzág fzclcre.
Hol már ha népemnek jöa íegítségére,
Skanderbég, köhayebben 's közelebb-is cre%
Itt gyönyörű kies téiíégek valának,
Húfz ezer lépésre holzfzan cl-nyúlának
Körös-körül kies nagy hegyek állának.
Ez völgyet a' Ráczok hívják Kofondnak
Mint horzfzúkás tolyás oilyan a' formája
A' Sitnki;a vize áltál folydogálja ,
Bosnyáki hegyekcnn fakad.forráskája
*S a' Dunába fzakad kígyós csatornája*
A' Török tábornak irt ákai-jöttével
íjefzt egyvcn Afzfzony nem jó fzcrentséveíj
„ Hogy mikor Hunyadi által-ment népével
^, Tsak egy nap foly vala ?avarodott lével.
„ De a' Török tábor ezt úgy me^-zavarta,
,,,Hogy a* zavarodás harmad-napig tárta.—
O a' nép' íbkságát mondani akarta
Az ctt izívcmec-is ugyan tsak az marta. -—

be
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De mit nekem hetven , nyóltzvan's több
cserek ?
Ezzel még magam-is ütkö7n» mcg-merck;,
\S ha Skíinderbé^tül-is fegítscgct nyerek ,
Török vérrel folynak ezek A VÍZ erek. —•
Egy kis dombotska volt a' völgy' hajlálában,
A' Sitniza annak folyt-cl az aliyában ,
Itt hóit meg , egy Jíurát Tsálizár hajdana-:
ban ,
'S fckütt egy kó-ofzlop alatt fír-halmában*
Ki mikor ez hellyen kcfzíilt a' tsátára
Sok rigó repdefett és fzálit fifakjára
^SÓt mikor olzlopot tcttek-is halmára
"L:
Sereggel fok rigók gyűltek olzlopjára.
|
Ez hely rigó mezó nevét innen vette ,'
'S a' Török e' dombot Izent helynek kép
zetté ,
A' Tsáfzár hát lítiát ide fiettettc,
Mert a' fzcnt ofzlopot én tólem féltette
De én ezt az cgcfz dombot cl-foglalám.
Mert itt könnyen hozzám fér f ha meg-ncra.
tsal ám
Skanderbég'fcrcgc, a' Török-is taláni
Nehezebben pii/kál onnan alól alám.
A' Török ezt látván kéntelen vívé be
Tenuírdek féregét a' völgynek öblébe.
Félt, hogy ne kerüljön Amnrát' elébe
Hajdani Drufzája' temető völgyébe.
••'
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Én a' viadaltól mind tsak tartózkodtam,
Mivel, ho'^ySkandeibígközelget^ hallottam,
De már a' boízízontást tovább lokallottam,
Népemet hát harmintz-két réfzre ofztottam.
Biztatom a' kétes l'zívü vitézeket
Hogy el-ne tsüggcfzfzck baj-vívó kezeket,
Nemes bátorsággal táplálják fzíveket,
Nem egyfzer láttak 'már ennyi ezereket —
El-nézcm a' Török'temérdek féregét
El-fogta egéfzfzen a' nagy völgy' réteget.
Mintha a' levcgómi látnék fok felleget,
A' melly cl-borítja egéfzl'zcn az eget. —
Kitsiny feregemet már jól rendbe-fzcdtera
A' dombról két felé fzárnyat crcfztcttem
Székelyt (a)vafafok' vezérivé tettem
'6 négy fzcgű féregben közbe helyheztettem.
Kezdi a' nyilazást a' Török tüzcfi'en ,
Vífzfza-veri Bdnji (b) Í tüzet mérgeíTen,
J^osontzi Benedek hogy többet teheíTen,
Közelebb megy' a'jobbfzárnyal egyeneífcn.
úgy, hogy noha késönn majd három órára.
Ügy rá t o r a i Török féreg' bal-fzárnyáraj
Hogy* mire én oda értem új tsatára
Meg fzaladt a' Török, engem' bc-nem vára.
De míg cn Loíontzit fcgítni ííettem,
Mcg-tolatott Bdnji mire cfzre vettem j —

Hogy

(^fl) Székely János. Hunyadinak Attyafia.
( i ) Bánfy Iftván és Losontzy Beneqek Magyat
Fö emberek, akkorba híres Kapitányok,
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Hogy a"Tsaízir fellycbb nyomult mcg-fcjtct*'
tem ,
Noha még Székelyt ncir. igen féltettem.
13e ha ez utolsó fegédre hagyatott
Népmárillyen hamar meg-habontatott
Féltem, és íicttcni. — mar fel-is ugratott
A' Tsafzár a' dombra , de lort nem bonthatott.
£s míg Szckelyxd erÖíTcn \crfengctt,'••
Meg hallja, hogy az én mcrges Izavamt
zengett;
Kard vafam a'Török' kaponyakonn pengett^
Meg-íjed hát, 's ujfabb cröért ízcnget.
Nékem , az újjonnan ellenem hozatott •
Erő, űj gondot ád , és méltán adhatott;
Egy tsapat Magyarnak nem tsak egy tsapatot
...
Kellett hátra-vcrni, hanem ötöt hatot.
Sózom az elsotól az utolsó fórig,
Sok kevélly Bajákat le vertem a' porig j
tíztem Amuratest Izintén a' fátorig,
'S nagy vér-ontást tettem , mind nap Ic-meiukorig.
"V*.
Sántzba vefzi magát a' Török végtére ,"•
£.ii-is helyre verem népemet eftvérc,
£iiél a*^ Ncmcílcg tőlem órát kére,
A' holnapi hartznak cl-nitézclcrc.
Számba-vcfzcm tehát mind a' febeíTekct-y
S a' fzckerek közzé bc-kuldöni ezeket;
0 4
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Bíztatom eroflcn a' hív vezéreket,
Hogy jó Hazájokért ne izánják véreket.
Tartson a' mint tarthat karunk' vitézíége,
Míg Skanderbégnck-is el-ér fegítsége ,
Kivel, ha meg olzlik nevünk' ditsoll'égc ,
Azzal lefzfz a' Török ditsÖíTégnek vége.
Rendelek jó korán hajnal' haladtára
Nyúgottabb Icregct az elsó pióbára,
Mcít Székely feregc oUyan volt jobbára,
Hogy még iemmit íéni tett, tsak a' Izótól
vára.
De bezzeg a' Tsálzár ugyan az t véiizctte
A' kinek még negyven-ezer volt mellette,
A' ki még a' kardját tí"gnap fel-fem-vette »
A' leg-elsó fórban Ö is ezt vezette.
El-kezdjük hajnalban 's már nap' fel-kÓItére
A' karonionn folyt-le a' Török nyak' vércj
Mérgibenn a' Magyar ebédet fem kére
Mert kapott Török húst l;olösi;ökömjérc.
Azoraban a' Tsáfzár mind tsak azt viTgálja ,
H o l , és merre villog Hmyadf fzablyája ?—•
. Látván hogy ercjct híjjába próbálja
'S ez maroknyi Magyar mindég útját állfa.
Maga hát, mindaz én népemet zaklatja,
Ha jói raeg-ízcldeiem meg odébb ugratja
Seregét; a' Izomízéd fzárny'hegyit ízaggátja ,
Addig , hogy bajnokját férc tsalogatja.
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Éii-is bolond cfzfzcl mind tsak azt gon
dolám ,
H'^gy tsak klilön akar velem vívi talám ,
H i t cgyfzcr hírchoznak; haliam, ésfájlalám,
Hogy az Iftcntclen forrót döntött alám.
Meg vők paraiitsolv.1 két vezér Basának;
Hogy míg ezek engem jobbról bofzoiuáuak
Addig ok a' Magyar féreg' bal-fzárnyának
Hat annyi féreggel néki rohannának.
Úgy lett ^ de iSzékely-is bezzeg eló fzedte
Erejct; az egygyik Basát cl kergette
Miíík clott magát fzaladni fzínlctte
Akkor vífzfza-fordúlt 's a' nyakát cl-vetteí
Meg-fzalad a' Török vezérjc* vefztévcl»
Uiánna a' Magyar Izörnyi'i hével-lével;
De tsak Anmrates áll mcftciségével,
Mikor engem fcre von vala népévcL
Mert mikor a'Török már meg-futamoda,
'S úzve a' Magyarság futkos ide oda;
A' harmadik Bafa dobolva j^clt ada,
\S az cl-fzc!cdt népre új néppel támada. .
A' Tsáfzart már cn-ís meg-nyómtam, kct*
gettem,
De a' tábor helytol mefzfze !iem íi jettem, —'•
Fel-ugrom a' dombra. — mindjárt éfzre vet
tem ,
Miért ólálkodott a' Tsáfz-ár mellettem, —
De már késo. —- látom a' Török fcrcgct
Jönni 3 mint egy firű fzelcs fcrgeteget,

. ,
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Melly már bal-fzárnyamba nem talált eleget,
Fel a' hegynek vágtat, 's engcm-is fenyeget.
,El-cfetc ez napi fáradtságom' bére,
De ho^y rá ne üffön Táborom' helyere,
Minden feregemet viizem ellenére,
'S ki állok elébe a' hegy' mcUyékére.
Ezt látván a' Török meg-állícja magát,
Nem merte a' hegyre fcllyebb hozni fogat,
Állva várja a' fzcp cft-hajnal' tsillagát,
£n-is meg ííntam már az nap' a' hartz' fzagát.
Vilzlza-megy eftendcr.nvígannfzállására,
jbe én ílrva néztem népem' bal-fzárnyára,
'S tsak a' volt fzememnek v/gafztalására
Ha nézett a' Bafa fej' kaponyájára.
Éjtfzakára kelve rendelek Icfeket,
És mcg-kettoztctra az örizeteket;
Hogy míg vitézeim nyugtatják tcfteket,
Amaz ne koholjon új meftersegeket.
£n-is a'nyugalmat keresve kcreftem,
Mert markét egéfz nap cl-fáradott teftem;
De még álmomban-is Skanderbéget leílem,
Scmmicfcm nyughattam, tzélomtiíl el-cftcm.
,' Hát chol az elso hajnal' haladtára
' Zeng a' hegy bog a' folci, bús bika módjára^
( Fülem fél áímolfan ncfzez a' lármára,
\'S emlékezik Lelkem fzoraorúnn Várnára.
Várnára, és éppen Várnától érkezett
Egy ezer febckkel rútul meg-vcrezctt
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Kép (a) kit ama Lengyel Lál/Iónak képezett
Szeiiicm, és e' gyál'zos látásra könyvezctt.
Tsonkázott kezei, fzeldcltkcpc, l'zája, {b)
Vállára bitsaklott feje , kék ortzája , '.' 1
irtóztat, de niég-is elhitet tormája,
Hogy 6 a' Magyarok'ama hív Királlyá.
Pihegett még most-is és fclvc rclzkctcttj
Tnkarná fcbjcit de már nem lehetett;
Ah tsiipa vitczicg! ah tsup.a Izcrctct,
Hogy így el-változál miképpen lehetett ?
Tűnődtem fokáig, 's néniánr. kételkedtem,
Álom-é vagy árnyék a' mi áll mellettem? (c)
Sokfzor ra tekintve cl-el-kcíércdtem,
Végre hozzá fzoUok 's fzómat így kezdettem.
„ Vitéz nemes Király ! ki mind fegyveré
vel
Hatalmas, mind kettős Királyi nevével, .
Ugyan ki mert bánni 's ki engedelmével
Hlyen kegyetlenül ártatlan fejével ?
„ Az nap , hogy Hazámnak nagy vcfzcdelme lett
Várnánál, egy árnyék fzót adott és jelet '!j
'
Hogy
(«) Ollyan formánn, mint m'kor Hektor F.neásnak meg-jelent a' Trójai vefzcdcleinkor Virg.
Aen. L. II. t. 270.
(/')., Itt ennek a' látásnak le-irásában van maj
molva Eneásnak UcifübulTal való bcf^údje.
Aen. L. Ví. *• 4)^.
CO ^'" L. III. *. 173. Ncc forpír illiid crat
fed coram agnoscers vulcus, veia.aBivc comas
praEfcmiaqve ora vidcbar.
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Hogy fárattan a* fok hólt teft rakás felett
El-eftél és vitcz éltednek vége lett,
„ Akkor én jól-khct ez raeg-mcrevedctt
Teft' kép, Eiltotc, 's tovább menni nem engedett
Siettem mcg-látni Királyom ! Tégedet
£s a' Jaiitsároktól el-vcmii teftedet.
33 Mert, még leg-elófzfzör a* hartz' keZ'
détével,
Nagy-Lajos fiígár köztícnyló fzent képévél
Meg-jelent, 's parantsoltaz egek' nevével,
Hogy vigyázva bánjak a' Király' éltével.
„ De nem mertem neked eztmeg-jelenteni,
'S ezzel a* népnek-is kedvét el-vefzteni,
Hanem a' mint könnyen lehetett fejteni,
Mind nyomodba valék éltedet menteni.
„ Parantsolva kértem mint-egy, Felfégcdet,
Hogy Te ki ne mozdítsd közép fcrcgedet.
De mivel nagy Lelked fzómnak nem enge^
dett;
Fáradtsággal kellett mentenem éltedet.
„ 'S mondhatom, a' látott Nng^ Lajos^
<
nevére
Nem vigyáztam annyit magam' életére
Mint arra , hogy vitéz Kyralyomnak vére
Ne légyen a' gyáfzos hit-fzcgésnek bére.
„Mikor a'fzomorií látgs el-érkczett.
Hogy már a' vad Jantsár nyakadhoz fcrke' 'zctt,
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Szívem Na^y Lajosra fírva cmlckízett •- <
De m.ír hijj;iba volt minden igyekezet.
,, V^ólt u"ynn aiég cro Vezchcd' kezébe*
Rohantam a syilkos jantsárok' knzzc-be,
Háromízor rai!;ndt'k Királyom' tefttbe ,
De Ibk ezer kard jött karom' elicncbc.
McUyrc a' test' árnyék ckkcppcn felele;,')
5,Híjjá nclkűl vala hl'iSégednck jele, (a)
„ Mindent í ' t többet-is tSclckcdtclvele
<
„ Mint egy io Atyáról egy fi érdemelc.;.!!;*"'•
,)De ama Julián'fsagy negcdcíTcgc,
'S bíztató Izavának nK-rgcs cdcíTcge
Okozta , hogy legyen éltem' kínos vége
'S ez emlékezetes tcftem' kiíTcbbscge
j, Mert mikor pántzélos ruhámat ráfil; '^
vettem
Atzcl íifakoniat a'földre ejtettem;
v.
Az egyik tcft árz6 el-ájű!t niencttem;
Hogy ez már nem jó jel, mindjárt meg*y '
íejtcttcnu ;.*-íV'>'^" 'V'f-^*!^.^' '
,^ De ha minden vitéz minden kis efetrc
, Meg-íjcd, ds fi.ivc megy' az ütközetre;
f/Mittsinál majd a'kard"s dárdá'zörduletre?
Ha rá tör a' bátor a' meg félcmlettre.
y^ Nem-is illett volna, hogy egy Király*
ve re.
Meg hűljön ílfaklya' történt cl-eftérc:

De

( í ) Aen. VI. ^ íog. Nihil o tibi amice reliöum est, Omaia űeiphobo folvifti.
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De vajha Vezérem' okos bcfzedicre
Inkább hajlék vala, mint a' Pap' kértére.
„Mikor már Táborom kemény ütközettel,
Sok hólt tcftct Ibk hólt tcftcl remetett-el,
Ehol jö Julián fáradt lélckzcttel
'S imádja a' Magyart fzötnyii ílítsércttel.
,, Már ügy-mond mind a' kéc íizárnyat
úgy meg tolja
Népünk, hogy tsak alig maradhír-mondóia.
Hogy van? hogy nem mozdul a'Király'záízlója?
És azt Amuratcs tsak állva tsiífolja.
„ Tsak az//zíwjyűá/nak minden mcfterségc
Hogy mikor a' hartznak ditsoul Icfzfz vége;
Ki-ne teífen a' nagy Király' vitézsége,
'S tsak az övé légyen a' hartz' ditsoÍTége,
„Azomban, haTe-is ki-mozdulfz néped
del,
Megverhetda' Tsáfzárt erosfcgyvereddcli
'S hogy épen maradjon óhne-isfzenvedd-elj
'S végezd-el a' hartzot nagy vitézséged
del.—
„ Buzdul heves vérem Julián fzavára
Ki-niozdiílok, és rá tsapok a' Tsáfzárra,
A' ki már rettegett, fokát nem-is vára,
Hátra nyomiíl a' több féreg' példájára.
„ Kétfzer hívtál-vifzfza, a h ! mind jiít
efzembc,
Bíztam ugyan bíztam biztos vezérembe',

De
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De már nem ta2,adom azt vcrtcJ< fc)cmbc, •
Hogy gáncsolni akarfz kclz clics-jűl-gcmbc'..
5, Vil'zl'za-fzöktcm tchác tolcd harmad*'
fzor-is ,
.y^-ki-'t
ís fok fzáz Törököt Ic-íózram akkor-is;
Hátat vet a' Jantsár bomlik már a'lbr-is,
A'Tsálzár íiitóba indult háromlzor-is,
v.
„ Valahánylzor hangzott kard vafaitt*L
pengése
Mind annyilzor fűltök feje' gczölgése,
v.'
Már közel volt hozzám hallott pihcgésc ,
Menne.— de mcg-vala gátolva mcncse.
„ Meg fogja egy Basa a' lova' kantárfát,
'S ckkep' pirongatja mcg-íjedt Tsáfzárját;
'S hát Te a' ki bírod e' világ' határját
Félfz-c e' kis hartznak roeg-gázolni fárját?
„lm' a'Magyároknak gyermekdédKirállya,
Tíz-hufzad ma-iával a' tsatát ki-állja
'S hát a' Tsáfzár, a', kit fok ezer fzolgája
Óriz , egy gyermeknek fekfzik-c alája?
„ Mcg-áll a' Jantsárság e' fzora rcfzketve,
'S míg én a' Tsáfzárra fenekfzem íietve í
Jobb fclól z lovam oldalba bökctve
El-efik , a' nyakánn engem által-vetve.
l
„ Akkor a'/d?2ííüro4 el-lepnek engemeí '
Ki gördül íifakom, a' fegyver el-tcmet, C
Sok ezer febckkel motskoiják teftemet.
Kiáltja a' Tsáfzár j vágják - el fejemet.
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•„ Óh Iften^ ha fzaVad bofzízú-állást kcrni
Méítóztaís neki-is iüycn fontai mérni, (a)
Vajha Hunyadiról lehetne ígérni,
Hogy bcfzizú-álláflál tudjon vifzlza-ttrni!
„ De kedves Vezérem ! az cg' rendelése
A' büfzfzú-álláfial mánál tovább kci'e;
Sót meg - tifzteltetik fok Magyar' vefzt se
Hírével Anmraf Tsáfzár' tametcse.
„ Tudod; hogy a' Török frigynek efztcndcje
Még ki-nem tolt; minden népednek ereje
El-vélz: a' bolzíziínak nintsen még ideje
'S ma Vér' mezeje lefzfz a' Rigó' mezeje.
E' ízóra íebeífen cl-mene meííettcm,
El-ttint — az álomból ca-is fel-ébredtcm^
Tsorgott rólam a' VÍZL, 'S éfzre nem vehettem
Hogy fírtam-é vagy tsak néki melegedtem.
Szorul £ Ichellct pihegő melyembe ,
Míg c' fzöniyíi látást forgatom cfzcinbe^
Sokat, kételkedem's gyanakfzom féltembe.
Ha fzáiijak e^ana-is a'Törökkel fzerabe.—
Lám azzsi bíztatott üláfzló' képzése:
Hogy itt lefzfz Amurdt Tsáfzár' temetése;
*S tán a' bolzfzú-állás tsak ez egyben kefe,
Hogy íokMagy árnak leízlz együtt el-vefzcfc.
"" '''''ím r
(a) yífB. VI. 5;:;a Di talia Grajis Inftauratt,
pio fi poenas ore repofco.
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Kéfóhn a'hartz után jutott az cfzcmbcn**
Hogy más Murát fekízik itt egy fír-veremben ,
Mellyct, a' mint meg volt mondva képzé*
fcmbcn:
Bezzeg meg tűztelek keferúscgembcn ; *•'
Fel költ már, íúgárit a' nap ragyogtatta —
Látom a' Törököt a' Domonak alatta,
Mert azt, a' táborral már körúl fogatta
'S mint egy hcgyenn épúlt várat oftromlotta.
Tegnapi Ibromat én is meg-bontottam ,
A' Sitnitza fclál egy záfzlót lem hagytam;
Egyenest a' Jcrck tábornak tartottam
*S Félénk vitézimet akképp' fzóllogatram:
„ Nem efett ugyan-elfzívcm' reménysége.
De látom, kétséges még is a' hartz' vége,
A'Töröknek tegnap történt nyeresége,
Lett a' mi népünknek nem kis vefztesége.
„ Körül vagyunk véve, viízfza nem mál'?«
hatunk
Már Skanderbégtul-is fcmmit fem várhatunk
Ha ki fzabadúlni vagyon akaratunk ,
Hartzoljunk keménnycn a' míg hartzolhatunk :
„ Tsak oda fiefsünk a' hol többen várnak
EgyeneíTen néki tartsunk a' Tsáfzárnak,
Annak a' feje lefzfz egy hafzna a'kárnak,
Mcüyet kell vallanunk mikor így be-zárnak
K.v ^
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* „ Nagy reménységem van, hogy azt cl-1^,-,.;
. nyerhetem,
'téak kövesd példámat Szerelmes Nemze
tem.
Én íme ki tettem kotzkára életem'
A' közép féregét majd magam vezetem.
" - „ Marizali (a) a' Népnek álljon jobb
fzárnyára
A' balt az Ötsémre az Oláh Vajdára
Bízom. Ki ki markát úgy nyomja^ kardjára
• Hot^y ma fzert tehefsünk a' Tsáfzár nyakara.
Megyünk de Székely az elso tsatába,
Vitézül el-esik kemény hartzoltába,
Ennek Bdnfi Iflván nyomiíla nyomába
Ez is meg hal hamar, ugyan egygy órába".
Én a' NemeíTéggel 's az Oláh léreggcl
Vívok a' Januárral, a' dühös féreggel
Tzélom volt Amurat Tsáfzárhoz jó reggel
Köfzönteni menni vas ro'sda' méreggel.
A' mint tűnt ragyogó fifakja fzemembc,
Mintha kéfz nycrdeg volt volna kezembe;
Le fózok húfz harmintz Jantsárt ficttcmbe
Meg-ugréka' Tsáfzár, esnem vár cn^em-be.
Magát a' menedék fántzba vette belé,
Fut a' rémült Török ki egy ki más felé,

De

Qa) Martzali Imre, e^y az orfzág Báróiközzül,
akkor Királyi ajtóaü álló volt, Jdnimim
Regalium Mat^iJ}er,ii^":
'
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De a' míg ezeket bús karom mívelc,
Hírül hozzák cgyfzer Martzalit mi lelc ?
Hogy migLoíowí 2zW várt prcdat kcrcftck,
És fok Török Ibronii által utat nycftek;
Kemény hartzoltokban mindketten cl-eftek
'S Fetreng, az Amuráth-íit halmánál tcftck.
Akkor jut cfzembe hajnali látásom >
Hogy nagyonkorán van mégbolzi'zúálláfom,
így' tett' tiizteíTéget rofzíz magyarázáfom
Miatt, Anmráthnaki'ok meg-hólt pajtáfom.
A' rémült Tsáízárba bátrabb indulatot
Önt Székely zál'zlója a'melly el-fogatott; •
Küld a' tábor helyre temérdek tsapatot;
Melly már alig talált Magyart ötct hatot.
Körűi nézem cn is jobb és bal kezemet,
'S hát minden vitézim el hagytak engemet,
Dúllya már a' Török 's cl-lepte hegyemet, (a)
El tserclcm azért félelmes helyemet:
Sietek e' völgynek bértzes fzomfzédjára—
Í(^ . '
Az erdóbc érek nap' hanyatlottára;
£s onnan tévedtem ez crdos pufztára
Ezen nem-is reményit Gazdám' fzállására.
H 2
Negye(«) Ez a' vefzedelem történt 1448-dik efztendöben
Hunyadi Gubematorságának 4-dik efztendejében. Sz. Mihály hava' utollyán indultak el a* '
üunátúl, Mindfzent Hava' 19-dik napján kezdették a' hartzot, és ezt a' hart/ot követíí fogfágábúl Karátsonra fzabadült meg Hunyadi. —
A' Rigó mezején harminta négy ezer Török ve«í
fzett-el.
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Summája*
Az Irigység a' Tolvaj Gazdának fzívébc be fziU,
és álmában el hiteti otet, hogy Hunyadit
örökös rabbá ejtheti, a' mint hogy be-is vifei ötét Szcndyö' Városába, és ott megfo
gatja. — Hunyadi, GySrgji' elébe vitetvén pií
rongatja Györ^bt ^ fí[unyadi rabsága' híre el
érkezvén Budára, nagv zenebona támadt az
orfxágban, —gyűlés tartatik. — Nagy Lajojs
a' kis Mátyásnak meg jelenik álmában , hogy
mennyen az Attya' mentésére. Mennek is
fok Vö rendek Láfzlóval és Mátyáffal a'
Hunyadi' Fiaival Szegeire; és onnan Dienes'
Efetergomi Püfpököt a' két Iffjü Hunyadival
S'unir'órt botsáttyák ; a* hol meg egyeznek
Györgyei hogy ax öreg Hunyadi fzabadona
botsáttaffon, Ldfi.lő Györgynél kezesnek ma
radjon , Mdtyáí pedig vegye el a' György
Leányát. — Haza jővén Hunyadi tegyyert
fog György ellen, éi annak Magyar orTzigi
birtokait el-foglalja, de utóbb a' Magyar
Urak kérésére meg enged néki. Sot azután
rajta ütvén a' Török azért, hogy Hunyadit
el-botsátotta, Hunyadihoz folyamodván György
; fegíttségért, ez el-megy maga , és a' Mur»
mellett a' Törököt keményen meg verte ,
Fritzbéget a' vezért el fogta, és a' rabokat
Györgynek ajándékozta.
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unyadi ezeknek ki bcfzéllcsévcl
^
Nem bírt már bánatos fzívc' kcfcrvcvclj'
Külzködik el-egec könyvczo fzcmével
De eltelik vcgre ortzája , könyvével.,
Baniúl a' gazda is könyvczo Izcmekkcl,
Miként jádzik a' bal fors az croíTekkel? ,
*S a' bús clött kedves közös kcfcrvckkcl.
Bíztatja Vendégjét, édes bcfzcdekkel. '^j
Sorsa le irása tartott olly' fokára ,
'^
Hogy már az cjtízaka hajnal felé járaj ,
'S már álmatlansághoz fzokott fzem héjjáí'íi
Nem jön tsendes álom tefte' nyugalmára, -l ;
A' Gazda fzép fzóval kezdi ja vallani,
i/Hogy jobb Icfzlz egy kitsiiiyt talám e' moftani . *
„Búval terhelt fejet, álomra hajtani, ,'^,
„ Azután lábunkat útnak indítani.
„ Talám míg az álom nyugtatja teftcdet,
„'A' nemes reménység kétséges Lelkedet | ' .
„Megfzálván, annyira meg-újít Tégedctj
„ Hogy cl felejteti minden kefcrvcdct,
Ggy is lett, az álom a' nyugtatás végett
El jön, 's Hunyadinak hoz-is reménységet.
De hoz, amannak is mérgeíTcbb vendéget
Vendégje' vefztérc vágyó irigységet, —
Míg dolgoz az álom a' Tolvaj' teílcbcn
El-Jön az irigység Amurat' képében
Györgyöt 's Ülrik Grófot állítja clébeu »
Vitcz Vendégjének a' földön fektében.
H 3
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*S képzeli magának a' tolvaj álmában,
Mintha ó Hunyadit fogná aluttában,
Györgynek lántz cs békó tsergett a' marka,
ban,
Mellyct kéfziilt vetni Hunyadp nyakában.
Vlrik, a' fejére éles kardot mcre,
flmyadinak még tsak megfera pesdük vére,
Amwates fíet menni mentségére,
Rabul kéri, 's érte nagy kintset igére.
Fel ébred e' fzívct rémítő látásra,
Rá tekint a' fubánn alnvó pajtásra. —
Az aluCzik, de ez a' már aluvásra
Rendelt időt, fzánnya a' gondolkodásra.
A' niirul az ember nappal gondolkodik.
Többnyire éjtízaka mind arái aggódik:
De ez az éhes kan, ki makkal álmodik,
Másképp*magyarázza álmát, 's agyarkodik.
Amuratesty Gyorsat, 's.Ülrikot álmában.
Ez életét meg-unt Tolvaj , nem híjjában
Képzelte j mert őket tsak ez éjtfzakában
Hallotta forogni vendégje' fzajában.
De ó ezt liteni jelentésnek vélte,
Tó vendégjét a' György' rabjának ítélte
S hogy az Ó markában vagyon ennek élte.
Mellyel magának-is jobb forfát rcménylte.
^ Mind így gondolkodott a* balond magá
ban;
„ Minden fegitségem vefzni fog híjjában,
j, Mivel Hunyadinak maga Hazájában
5, Számos irigyei vagyr.ak moitanában.
„ Ha
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5, Haa'nap;y intalmat mcllyct mcg-ígérc
„ M e g a d n á is, ez a' Magyarok' vezére;
5, Nem illtethet engem az Atyám' hcUycre,
5, A' ki fegitséget maga máftiíl kcrc.
•. .^
,, Ulrikot már régenn cUenscggc tette ,^,
„Györ^yöí is a' minap meg kclerítcttc;
,, A' Tor'ök^ orfzágot kcfz adni érette, ,^
„ Hazd;a-\s alig köt kardott mellette.
„ Ha Tehát en ptct Belgrádba vezetem,
5, Sorfom jobbiílását alig reraénylhetcmí f,
5, Sot míg éne' fzökött rabot kiférgetcm
.,y Gy'úrgynek-is reménylett kedvet cl-vcfzthetcm.
„ De ha adom otet Györgynek a' markába^
,. Mint Lelkem álmában talám nem híjjába
„Képzelé", míg a'hír el-fut Hazájába
„ A z alatt eshetik Török' rabságába.
„ Erós most a' Török két nagy ütközettel,
„ McUyekenn a'Magyar nagy eret vcrztctt-el,
„ Gyür^-is könnyen bán hát az árva nem
zettel ,
„*S jól tehet fél fzcmű e' fzám-ki-vetcttel.
„Mellyet tsak azért-is örömest meg téTzen,
„ Hogy ez Hmi'^adinak kettős halál léfzcn,
„ Hogy 6, ki nem rég' is pufztítoit meréfzen
„ Rab i 's az én l'zerentsém helyre áll cgcfzizen.
De ám, ha forfomat meg nem változtatja
„ En el-kcfcrcdett elmém' gondolatja;
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„ Ez illy bofzfzíí állást méltán kívánhattya
„ Egy hív Fitól j annak fzerentsétlcn Attya.
„ Édes az, ha a' fok bofzfzútfzenvedcttek,
„ Magok gyilkosinak gyilkosi lehettek ,
„fA' meg íolytott gyengék mint egy meg
éledtek
„ Ha a' folytogató haldoklik mellettek. —
„ Ah! de miként veíTem ezekre fejemet?
j^Hogy árúlhaírara-cl Nemes vendégemet?
„ Ki már hűfégérc le-kötött engemet,
„ 'S el-vehette volna most-is életemet.
,^ Bizony az egek-is nagyobb dolgok
végett
„ Orzüce-nagy Vitézt, 's raero Vitézséget;
„ Ki, ki álvan c' fok fzerentséticnségct,
j) Érhet még, a' fok baj után, boldog véget.
„ A' ki fok fzél-véfzbúl rév-partra férkczik
,^Hív kormányoíTárúl híven emlékezik j
j, Tán ha Hazájába boldogul érkezik ,
5, Hunyadi-is, rólam el-nem-felejtkezik.
Ekképp' hánnya veti kétséges elmével.
A' tolvaj; mit tegyen Nemes vendégjével ?
Küfzködik a' kétes remény, félelmével,
Barátja' hűsége Attya' fzerelmévél.
Végre el-tökélli tsak ugyan magába',
Hogy Attya'. halálát nem hagyja híjjába*,
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'S Magyar orfzág felé vezető útjába' ( a )
Be vilzi Hunyadit Szeniro városába,
Fordítja már a' nap tüzes kerekeit)
Oizlatja a'fctet cg' apróbb tüzeit—• •< ,;
A' hajnal ritkítja pirosló fzíncit,
'•
Fel nyitja a' fáradt Hunyadi ízeméit.*
Mennek 's bátorsággal követik útjokat,
Mind ketten jó véggel bíztatják magokat •
Néma halgatálfal gondolkodnak fokát,
Hol 's mikor crik-el fel-tett f/,ándékjokat ?
Szcreatsétlen Vitéz! be mcg-vakíttattál,
Holott már c' gazdád' Attyánn tanúihattál;
Ott l'zállást kereftél, 's fog házba zárattál.
Itt vezctó helyett gyilkosra akattál,
;
Bé vifzi Hunyadit Szénára városába
A' Tolvaj, és GyúrgyncW hírt ád hamarjába'.
Hogy itt van kedvére, ki a' minapába' f
Pusztítva ment által Rátzok' orízágába',
Örül az irigy György fogoly maciarának.
Rab házat parantsoi kedves Barátjának ; '
K nck köfzöaheti egyedül magának;
*
H o ' y Urává tudott lenni orízágának.
Öríil Drakiila-\s, — Hunyadi ellenbe
Látván miként el'ctt verembúi verembe;
Egy vcfzcdclembul más vefzedelcmbe ,
Györgyei mentül elébb kíván lenni fzembc.
^
H j
Fel00 lyiivcl Belgrád tsak maga' titkolására fel
költött Hazája volt Hunyadinak; már most
nem törődött vele akar mere vezellc ^ tsak
hogy bamarcbb érje Hazáját,
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Fcl-vifzik hát fzegényt lántzonn öyör^'
elébe. —
Mcg-áll Dráküldmk ákal-cUcnébe',
Tcként mindeniknek tüzeífen ízemébe,
'S igy fzóll a'nagylelkű Hunyadi, mérgébe
„'S hát T e ! háládatlan áfpifok' fajtája
„ Hafztalan fóld'-terhc, terméfzet tsudája
A' vifzfzás terméfzet be jól cl-talállya,
" Hogy kinek legyek én rabja, vagy fzolgája?
" „ £uugyanbékódtúlGyilkos! nem rettegek ,
Nem nyögnek örökké ágyban a' betegek,
De vízzé vál a' túz, és túzzé a' jegek {a)
Ha ezt büntetetlen el-nézik áz e^ck.
A2t ugyan bús lelkem aehezen gondoUya,
Hogy két karom légyen febem' gyógyítója,
De tudja meg, minden vérem'fzomjúzója (b)
Hogy ered vérembül még meg-bolzfzúlója.
Tudja c' hitetlen fél-vak , az átkozott,
AzAttya fiastul miképpen áldozott
Azért, hogy engemet rabsággal kínozott,
Holott az énnékem kevéíTel tartozott.
De T e ! ki egyedi'il nékem köfzönheted
Orízágod' vagyonod' fzferentséd' életed',

(0 Trht. L. I. Elég. VII. Undadabit flammas
et dabit ignis aquas.
,. • ' A. • -m Aen. IV. f. 625: Exonareahquisnoftrisex
oflibus ultor.
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Fejedet kétftcrcs haláltól féltheted, >• A
Mikor mcg-tartódat békóba vereted.
;, 'S talám ezt a' lántzoc azzal crdemlct-'
tem,
• ;,w^r:.i','i,.
Hogy fol< városidat minap el-égcttem \
Azzal még eléggé meg-azt-lcm-büntcttenv
Hogy Te fegyvert fogni rcftcltel mellettem.
„ De hifzcn azért-is kélz bolzlzú állásod
V o l t , Amuratesiiél tett árúlkodásod ;
"S hát, még halálomra vagyon e' vagyáfod?
Vagy, mit akar velem vérTzomjuhozáfod?
„ Vagy, azzal-is akaif/: tenni új érdemet?
Hogy Amuratesnck adJz rabul engemet,
Ah! adj mentái elébb, — váltsd fel fzégyenemct.
O méltóbb ara, hogy gyötörje Lelkemet. *
- „ De ha van még benned izív, és nemes
Lélek,
Add hírúl Hazámnak, éÉ hitesd-el vélek.
Hogy én ki Tégedet Királlyá' tévéiek ' í ,
Rabod vagyok, — rabod, de tsak ugyan
élek.
„ Azután akármit tsclekedj bár velem,
Bár adj a'Töröknek könnyebbenfzívelcm,—
Tömlötz^fzám-ki-vctés, üldözés, félelem*
„ Kozt-is, hív Hazámhoz vonl'zon a' fzerelem.
Györgynek a'fzívébe félelem ütközött
Orrzája magára halvány fzmt öltözött ^
Rec-

'
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Rettegi (ah nagy fzív!) az így meg kötözött
Rabja' tekintetét, a' vas békók között.
Neki pirul véerc halvány^ ábrázatja,
'S rabját tsúfolódva ekképpen bíztatja:
„ Ezt egy árva Haza' tutora és Attya,
ij, Egy jó fzomfzédjátiíl miként kívánhatja?
„ jobb Icfzfz a'Magyamak, ha tsak azt
gondoUyaj
Hogy el-cfett 'smeg-hólt hív ólts^mazója;
Mint, ha rabságának komor hír mondója
Bánátját, kettőzött bánattal unfzollya.
„Majd meg er61tetnék izegényck mago
kat ,
Hogy ki fzabadíttsák Giibernátaryókat,
'S vcfztekre ellenem emelvén kardjukat,
A' porba temetnék minden hatalmokat.
f-^,, Inkább hát a' Törők udvarnak izének,
Hogy egy vitéz rabbal látáíokra mének ;
Hadd láffák közclrűl a' ki már ellenek
„Annyit tett, 's a' kivel oUy' rég'verfcngenek.
Fel buzdul a' méreg Hunyadiban erre 5
'S oUy tüzeíTen tekint e'két vad emberre:
Hogy Drdkúla félvén, mind azt nézi merre
Bújjon-el, lerogyik, 's meg-fagy minden ere.
A' hír tsak hirtelen kélfcbes fzárnyára,
£s mint a' könnyű fzél rcpiil a' Dunára.
'S onnan által vifzi a'Magyar' határra,
Melly hatalmas rabot kapa Stenin Vára,
A*
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A' fti'r., mcllyncl nintsen virgontzabb Cj^y
állat, (^a)
Mclly mihelyt fziiltrtett mindjárt fzárnyra,
ízállott,
>.-;,£
Mennél több a* futás rajta 's a* fzolgálat,
Meg annál Icrcnyebb 's gyorsabb lábra állott.
Tsak kitsiny elórzlzötj míg mcg-ne;u
kémleli,
Hogy Ótet a' Környék miképpen kedvclli?
De meg no tsak hamar, .V földet el-tcli,
'S cgéíz' a' felhókig fejét fel emeli.
Ezt, az Oriáfok között utoUyára
Sziilte az AnyH fold, az ég' bofzfzujára j f'
'S lába' fcrényfége'gyorfabbítására , •.,!;:.
Szárnyakat raggatott kezére lábára.
Ez vífzfzás terméizet' tsuf fzüleménnyének
.*''-jr
i
Valamennyi tolla van fzárrtyas teftének, '
Annyi fzcme, fzája, fülei növének,
'S két-két nyelv felel-meg, mindnyája fülének.
Hordj viíz, fok igazat, 's fok költemények e t , í'S-é^''V:Ö\;

'S addig fokfzorozza a' már meg letteket.
Míg a' lejcndokkel ki toldja ezeket,
'S nagy zajjá tcfz , minden levél zörgéseket.
• .,-..-.•
El
(«) Itt egynéhány verfekben a' W>-nek Ie-ir.í>a
Virg(íiusb(^l vagyon fordítva, ^kn. IV. v. 174.
Fa«na rualum, qvo non aliud velocius ullum -. -
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El érvén ez a' hír nagy hanga! Budára,
Öfzve gyűl aZ egcfz népség a' lármára;
j, Hogy a' feje vefztett Haza' fír-halmára
„ Most gyáfzos ofzlopot emel Buda vára.
„ Hogy Györgyi Amuratei Tsáízárnak en
gedte
„ Rabját» mellyért Györgyöt Kírállyá-is
tette,
„ A* Török ,* és a^ fzcnt Koronát meg vette
„Fridriktól,'shogymár György el-isniew
érette*
Gyáfzfzal bonílnak-el a' vár hegy' bértzei,
Fekcténn hártyáznak a' Duna' vizei,
Sírnak az orfzágnak nemes Fó rendjei,
'S Hunyadinak Ldfzló 's Mátyái gyermekei —
Nagy LajoS^ mint maga Vére' párt-fogója,
Siet le fzállani menybtU, hogy meg ójja
Népit, míg Nemzete' Vitéz baj-vívója'
Rabfágát> a' Török Tsálzár meg ÍzagoUya.
Le ízáll; meg jelenik Mátyásnak álmában.
Hogy íieflen hamar a' Gy'órgy' orfzágában,
Mert tsak Ó cgygy remény a' ki valójában
Segíthet jó Attyánn, kemény rabságában.
„ Ne rettentsen iígy-mond id6d' gyenge
sége,
„Mert Te vagy kis gyermek! Atyád'remenylége,
,jVitéz dolgainak ditsó nyeresége,
I, 'S ditsóflcget váró fáradtsági' vége.
Fel-
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Fcl-ébrcdvén így fzóU ilfrtfjyaia'Báttyának;
„ Kedves Bátyám! nielly ízép álmaim va^ Iának.
^ ^ ^
:,^,-.,j-i
„ De a' mit látásim tÖlem kívánának,
„Nem lehetek Ura magam e' munkának. • •
„ Jer velem az cdes Atyám' nczéscrc f
„ Mert iiúkcm NíigyLajos nagydolgot ígcrc^^
„Lehet,hogy gyermeki álmomfzcrcntscrc,
„ Szerelmes Atyámnak fordul raentscgcrc—•
Zeng már a' nagy város nagy zenebonával.
Rakásra gyúl a' íbk F'Ó-rcnd nagylirmáv.il.
Megy hát és Matyást-is fcl-vilzi magával
'Sigy Izóll a' bclts Láízló fzomorú ortzával:
„ Nemes Urak! a' kik fok nagy nemzc"oí.-.H /-teknek
JÍ
„Fejei voltatok: ha most az egeknek
„ T e t t z e t t ; hogy kormával ez törteneteknek
V,.
„ MotskofuUyon fénnyé ditso neveteknek.
„ Hogy, nem tsak a' Török így cl-gycngítettc.
Hanem kedves Hazánk azt-is el-vcfztctte;
A' ki olly' vitézíil hartzola mellette;
Nemes bátorságtok hát így el-vcfzcttc "^ ,j Hogy fem vérrel a' fok vért vifzfza ne
verje.
Sem vifzfza kívánni Vezérjét np merje ; —
Mcrtezt, hogy hazája kérje, 's vifzfza nycijc,
Kífzteti fok meg-hólt Magyarok' ezcric.

„ Ha nints a' Magyarnak ereje, Vezére'
Tsúfos rabságának meg-bilntctésére :
Vegyük meg aztpcnzennj kinek nemes Vére
Eros Icfzíz, a' Tzégycn' el-törölésére,
„ H a ^ vifzfza jöhet haza fzabadúlva,
Lefzfz annak ereje nem fok ido múlva , ^
E z t , a' minn most Hazánk kefereg búsulva
Efzéte juttatni Györgynek könyve' hullva,
„ l m én, ki most Hazám el6tt íirán kozom,
Gyermeki idomét kéfzen fel áldozom j
Hogy vagy azAtyámmal a'békót hordozom.
Vagy ki fzabadítom 's hozzánk vifzfza hozom.
„ Van az én fzívemnck nem tsalárd remennye,
Hogy nem vcfzett még-el Hazánk' Izeme
fénnyé;
Tán tsak a' Szendroi út' fok tckervénnyc
Közt, nöttillyen nagyra a' hír' kólteményc.
Hallván a' fzomorú FÓ-rendek ezeket,
Tsudállyák e' már-is nagy Lelkii gyermeket,
Alig lehet látni egy két irigyeket,
Kik helybe ne hagynák e' jó befzédeket.
Amaz Hunyadira, már fel-fegyverkezett
Irígyfég, fzegénynek most mint egy kedvezett ;
Vagy talám Budárúl el-is-felejtkezett
•Míg í Tzileat Gróffai ölelkezett.
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Mert míg Matyáikönú Nary Li3,0) dolgo7ütt,

Ax alatt e' tsalfa Lélek, az átkozott,
Ulrikn^k fímyadi Ibríáról húc hozott.
Ki mindég Királyi póltzról álmodczotr.
'S tudta, ha Hunyadi mcg-hal rabságában,
Hogy könnyen emel 0 fzarvat z Hazában,
Mert néki (ó^or^ György., ki moftanábau
Efctt a' Töröknek nagy barátságában.
De mivel a" bal Tors változhat 's változik,
Fc!-tette magában , hogy Ő íígy dolgozik ,
Mint a' ki Hunyadi forlánn fzánakozik j
De ezzcl-is maga javának áldozik.
Megy' hát; de Mdtyni-\s fict a' Báttyával,
'S egynehány , a' Magyar Ncmeliég' nagygyával,
Hogy mígGyörfv-is odébb'nemáll nagy rab
jával
Ki-fzabadíthaíTák Izcgényt jó módjával.
Szcgedenn mindnyájan meg-állapodának,
A' ¥6 rendek \ és tsak cgygyct válafztáuak
A' ki ízóizollója légyen a' Hazának,
Kivel Lájzló 's Mdyds el-is indúlának,
E!-crnek Szendríkc Icbes íTetséggcl,
Hol időzött vígan György a'rab vendéggel,
Igyekeznek fzólni bátor reményféggcl
Ez jó Barátból lett Izomlzéd ellenséggel.Dienes ki Fó Pap vala Efztergomha'
Bániul, hogy a' jó György most millyen go
romba,
i
X ,
Mclly
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Melly könnyen felelí:;ct ? 's tsak mint-egy
álomba'.
De az iffjií Láfzló fcl-fzóUal azomba:
„ 'S hát j az cn jó Atyám tsak azt érdcmlette,
„'S előtted illynagyonn meg-útáltá lett-e?
„ Hogy a' ki a' Török' járomból ki - vette
3, Nyakadat, most ennyit ne tennél érette.
„ Termcfzct, törvénnyé jót jóval fizetni;
Szabad a' i^onolzt-is gonoízfzal büntetni,
De nagy ízívct illet azt el-engcdhctni,
'S nagy vadlág a' bofzfzút mind holtig kö
vetni.
„ Mikor az Atyámat bckoba veretted,
Ha mi mer£*ed vala akkor ki-önthetted;
Ha a' boízlzú-állást már véghez-vitetted ,
Fizesd- meg Hazámnak a' mit tett éretted,
„Haa'Vezér Té;!,cd' a' Haza' képében
Bántott; ne büntesd azt Hazám' Vezérjébcn.
Talál a' jó barát illy hív emberében
Mentséget, barátja' kéntelen vétkében.
„ Ha pedig tsak maga' mérge' unlzoltára
Tett kárt, 's a' Házinak nem-is volt tudtára:
ím' az az ártatlan ll.iza, ki jót vára
Tetőled; most minket kiild ki-váltására.
„ Váltságul lia kintset kívánlz vagy jófzá
Fizettünk elóre már cgéfz orfzágot.
Fizetett az Atyám ollyan méltóságot,
Mellyért cl-engcdhctd e' tsúfos rabságot.
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„ JoI tnJom , hogy érzed 's méltán erez
heted,
Mclly Í7ÁV mardosó volt ez tsclckcdetcd;
S a?crt nem erelztcd, ha nem erclzthcted ,
Ho-jy bolzlzii áüástoi féltheted eleted'.
„ De ha a." rabbá lett Hunyadi' Izablvája
Szerelmes Hazáját tovább nem IzolL'á j a ;
I (idd-cl, hogy én hcni'.cm bűnöd meg tniáija
Azt,,a' l'i Atryáért még bof7l7i!Í;k álja.
„O m á r a ' ibk hartzonn el-cröclenedctt
Lévén, nem foka bánt ha bánt-is tégedet;
De én, ha kértemnek fzívcd nem engedett,
Örökké fz'Vemenn \i!"clcm vétkedet.
„ Ha hát azt a' Hazám' bűne crdevniette;
Hogy rabsággal kelljen fizetni érette ,
Rrelzd-cl azt^ 's engem'tégy rabbá helyette
Vagy ezt, kik előtted könyörgtink mellette.
,, Ha Hunyadi bi'mös, és nem a' Hazája,
Kedved a' büntctcr-t úgy-is el-találja,
Mert ím' jó Attyáért, a' Fia ajánlja,
„ Hogy moftani rabod' rabságát ki á!ja.
Buzdul a'kis Mfl'íyűí'nagyra termett vére
Nagy Lelkű Báttyának illyen belzédjcre:
'S míg György Mallgat fejét hajtván könyö
kére ,
Jgy fzóll Báttya' fzava' bé-fcjezéscre.
,; Engeiid, hogy ezeknek meg-ajánlására,
„ Mehcfsünk fzerclmes Atyánk' látására.
„ Verefs otztán engem' az Ó békéjára
,j Sok jó Hazafiak' 's Fiak' példájára.

l z
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Bámul a' Durva György c bolts befzédcr
kcnii,

Bámul a' felséges clnicjíi gycrmektmi.
Tekergeti efíét titkos kcrekckenu
'S ajigódlk hafonló okos mentscgckenn.
De akármint áffa vad fzívc' forrását
Láfzló'fzavainak nem tud adni máfsát.
Ezzel végzi azért hofzfzashallgatását:
Meg-engcdcm íígy-mond Atyátok' látását.
Megy' hát a' hív LÁfzló útját ficttetvc,
Mdtyái kis Öttsétol nyomba kífértetvc,
Találja hív Attyát búval eméfztctve
De fzabadonn, egy nngy házba őriztetve.
Ki mihelyt meg-látja 's bé-lcpni találja (0)
Lnfzlójit a' záros küfzöbönn hozzája :
Gyorfaun két karjait emeli reája
is könyvezve illyen fzókra fakad fzája:
„ 'S hát el-jöttél ? Fiam 1 és várt kegyeffégcd'
„ Meg nem gátolhatta iffjú gycímekféged,
„ Meily nagy édes Fiam! fiúi híifeged!
„ Melly nagy gyönyörűség nékem látni
Téged!

(a) Itt naj^yon majmolva, vagy-is tsak nem fzó^
TÓI fzóra fordítva van Virg. ^en. VI. f.CS^.
Isqve ubi vibi tendentem adverfum per graminavidit &c. mikor Eneas az Attyáhox Po
kolba le-ment.
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„ Örvendek á' kín közt, hogy Tzódat
hallhatom,
„ ' S cn-is fzcrclmcniet Izóval mutatha
tom , —
5, Vártalak-is, cs volt illycn gondolatom-,—
5, Már bal forlbm' vegét vígabban várhatom.
„ Már — ha Atyafágom ízíved' erre vette,
„ Te vagy'oUy erőben , hogy fáradj crctte^
„ De ezt a' kis Mátyást mi kcufzcríthette;
„ Vagy , ó tsak Ibrfomonn (Trni crkezett-c?
így felele Mátyás ezen béfzcdckrc :
„ ^agy Lajoi' kepe vett cn Atyám ezekre,
5, Mclly nekem mcg-jdent 's unl'zolt az ege^,
kre,
• „ Ho2y jöijek béköid' könnycbbítéfekre.
„ György meg nézéledre most időt enge
dett ,
„ Ah add cdes Atyám! add a' jobb kezedet,
„ Hadd öleljclek-meg cngedd-mcg tégedet,
„ Kéfz vagyok vércnienn meg-vcnni éltedet,
így Izólván könyv-özön tsorgott ortzájára;
Az éltes Vitéz is , kinek bánatjára
Véletlen öröm jött; iTrt gyermek módjára,
'S könyvízrrk borulva egymásnak nyakára.
Az irigy Uirik-is iinmár cl-erkczctr,
'S a* György fzercntsé|cn nagyoa örven
dezett ,
Mivel c' rab'íágbó), kinn Rnda könyvezett,
Néki ditsoflcgcs rangja következett.
I 3
De
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Dc Gy'órgy már magában elóre, miólta
Ldjzlóxú bcíV.tllctt, jól ki-is koholta,
Mit tegyen rabiával'' 's a' mint el-gondolta.
Azt Uirik Groliíak-is ekképp'javalolta;
„ Hunyadi rabsáí^át Buda élzre-xettc,
'S már követeket-is küldöttek érette j
Nagyonn könyörgenek Fiai mellette. —
Már minden remenyit ízívem el-veíztettc,
„ M e r t a'nagy. íri<;yséí^ könyöri'il6séj:;re
Vált, és a' FÓ Rendek kilztetnek az égre y.
Az égre, 's mellettem tett ig^az hút'éí;re,
Hogy adj.ira-ki 6tct ha bár kczcíícgrc.
„ Ha Anmrdteu-\ck adnám már rabomat,
A' Magyar fel-dúlná kitsiny orlzágomati
Ksmérik magában tsekélly hatalmamat,
*S méreggel bolzízúlnák gyenge haragomat.
„Ollyan két gyermeke van e'Vitéz rab
nak ,
A' kik az orfzágnak már-is törvényt Izabnak;
Ezek, ha az Attyok' pókzára fcl-kapnak ,
Vélhetném foríomat izázfzorta rofzlzabbnak i
„ De ha a' Török-is talám meg -fzagolja ,
Hogy a' Magyaroknak erős baj-vívója
Rab volt, *s ei-fzabadúlt bizony meg - őrölj j,
'S minden boizfzúságát én rajtam pótolja.
,, Aü jam-é hát még-is a1''örök' kezére? —
De hát-ha fzégyene' cl-törölésére,
Fcl-talál esküdni annak húségcrc,
Belém köc-'s halál lefzfz úgy-is bűnöm*bérc
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„ Oh hányfzor mcí^-bántam tsclekcdctcmet í
Hogy miért emeltem ellene kezemet?
T
A' mennyit gyötrött már c' dolog engemet,
Fcl-ncm vennem lekért kétes tclclmcmet.
„ Nintsen-is e' rolzlznak egyéb reménysége,
Hanem, félelmemnek minden jelensége
Ntlk'ul, mutatandó tettemnek mentsége ,
A' mcllynek egy cros kötés légyen vége.
„ Mátyás, Hunyadinakk\fíchh'\k magzatja,
A' boits tcrmélzctnck ritka raizolatja i
Beízélltniár cn velem és kért hogy az Attya
Helyett, rabbá lenni volna akaratja ,
„ Olly felleges ennek minden mozdulása,
HogyMagyar-orfzágban, a' mcllynck l'zokáik
Az líj Királyoknak Izabad válatztása, _, ,
Igen könnyen lehet fo póltzra jutása.
„ Az én Leányomnak kcrjük-mcg ezt
Férjnek (a)
fgy a* barátságnak "s egylzersnn'nd a'vérnek
Hármas kötelei köztünk lókat érnek.—
5, Ök most mcg-rzorúltakj mindent meg-igérnek.
, '>
1 4
Tettzik
(/»•) Nem egy^-e/nek-me^ a" Hiftoricusok , ha
vallyon Leánya viik e Györí.;ynek , va^y unokái.''. , a kit Mátyás el-icf^y-^ctt. Ivanits a'
kit cinlit Pray Annál L. 1, ezt ax egé'z történetet maga fzájából hallotta Hunyadmak ,
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, „ Tettzik í/íríitnak-is a' György akaratja,
O azérc Hmyaiit 's Dienest hivatja;
J ö n a' fzabaclúlt R a b ; de jön kedves Attya'
Nyomába mind a' két Felséges mas^zatja.
,,Őyórgy
's ezt-is • hogy Dejpoth Gnatam Comtit Cilía
Heptcm uxorem (ípceret, ugyan ezen fzókkal írja Boniinius-is, a' ki tsak-nem egy idő
ben élt Hunyadival, e' fiierént f oros érte
lemben György Veje lett volna Ulriknak ;
fokann ellenben világoíTan ki-tefzik hogyUlrik vólt,Veje Györgynek, hogy hát a' Ma
gyar Hiíloria' roftalusába Q mcllyet úgy - is
eléggé vádolnak a' kiilsfi írók föt magok a'
Magyarok-is) belé ne erefzkedjem, tsak eze
ket ]egyzem-meg.
I. György Öregebb vólt Ulriknál, mert mikor
LHrik tsak harniintz - két cfztendos vólt már
Györgynek ollyan Fia vólt, hogy Vezérnek
hagyta Szend-öocn.
3. Györgynek Felesége nem vólt a-^ Ulriic" hányi
( h a tsak niáfodik nem ) hanem Hírene a'
Görög Tsaíizár' Húga. De azomba.
3. Mikor György ki-fzaladt orfxiágából i44o.ben,
tsak Lázár iiával ízabadúlt-ineg, minden há
za népe rabul efett, egy Leánya vólt, azt
a' Török Ve^íér' feleségévé tette ( Pray ugyan
eiTilekezik, hn y vólt Szilágyi-is V».;'e György
nek ; de kérdés, mikor lett Vejéve j
4. 1440tol fogva f44g-ig elég idö van, ér.több
mint Mátyásnak akkori ideje; és így lehetett
akar Hirenétul akáí máílál Györgynek leá
nya, akkora.
5. Afp/í/, nem mindég unokát, hanem unoka
atyafit-i'S tefz', kivált Bonfiuiusnál fok helyen.
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jyGy'órgy nuitatja magát vidámabb ortzával,
Bcfzéll, 's tanáts Izéket iil rab barátjával
'S mint ollyan ki élni kíván hatalmával .
Szabadságot ígér, de illycn módjával:
„ íme én meg-bántam 's mint-egy Izcgycnlettem,
Hogy )ó barátomat rabommá ejtettem :
Mcg-vallom , hogy fokát tettél én crettcni
Engedj-meg nagy Vezér ! tudom hogy vétettem.
.^
„ Volna barátodnak moítan hatalmában^j,V
Mcg-kívánni a' kárt, kit a' iiiinapában
£.
Tettél, c' hűséges fzomlzéd' orfzágában,
'S haza nem botsátni Tcgcdet híjjában.
„ D e , hogy ízemre - hányást várnom ne
kelleficn;
,,
Ám nékem az Orfzág femmit fc fizcíTen,
Tsak. hogy a' barátság crÓíTcbb leheíTen,
Erős kötelekkel ciébb meg-köttcfl'cn.
„Mátyás Felcfcgul vcgyc-cl magának ,.
Az én Leányomat; Lafzló az Attyának '-'
Maradjon helyébe nálam, nem Izolgának
Hanem barátsága' képe' 's zálogának.
I 5
Hunyadi
mint Dec. III. L. VI. A.grier\!is FpifcopL
neptis Glf;.:r3e dcspuiifatur. Ks így nem fzükfcjí hazugla^ba ha2;ynunk a'na'két Hiltoricust
ebben. De'potif Gnatam, inerc az a' (htHtn
lehetett L'lriknak .'\ij>rí£e, — üe hifzeii úgyis koráu-meg-holt.
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Hunyadi fzcmeit a' földnek fzegezte ,
'S hallgatva a'dolgot mint-egy ellenezte,
De Mátyás a* látást magyarázni kezdte;
'S magát könnyű ízókkal mindjárt kötelezte.
É.S mivel níigy Lelke' 's nemes indulatja'
Titkát j gyenge nyelve nem magyaráz
hatja, ( a )
Maga ez a' fogoly Atyának nagy Attya,
Mátyás' ajakait ekképp' igazgatja:
. „ Én az én Atyámnak vagyok hatalmában,
„ A' ki ha ezt jónak itéli magában ,
5, Talál olly két kezest két kedves Fi jában,
j, A'kik könnyíttsenek rajta rabságában,
. „ Lám mcg-ajánlottarru 's kcfz voltam acra-is,
„ Hogy az Atyám helyett maradjak fogva-Í5,
„ Atyám' jobb voltáért ím' azt mondom
n)a-is,
j, El-venném, ha mindjárt Hárpia vólna-is
Hunyadinak tsak könyv buzog a'ízemébe^
Sok gántsokat talál Mdtyds" heizéd'jéhe ^
De ha jut fzerclnies Hazája efzébe.
Mind el-nyeli, a'mit gondola mérgébe.
Fej(ű) Még ekkor Mátyás leg-felyebb fem- v6\t
több hat ef tenddsnél; de az i'llyen nagyobb
embert illető gondolatokat Jiönnyü el-hinni
arról, a'ki oTly alatsonyan ( a' mint mond-,
iák )fzületctt leven , ollyan példa nélkül való
Király tudott lenni; még pedig mindjártIffju
korában.
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Fcj-tsóválva bámiíl kis Fii.i' fzáiába ,
'S gondolja: „ S/crelmes Fijam! ncni híjlaba
,, Akkor )öTt e' vendcg az Attya' hadába,
,, Mikor a' Törökkel volt Icg-jobb tsatába\
• „ MiUj.:eu nagy örömöt érzettem ma••.v'
gamba',
j, Hogy mikor leg-forróbb tüzes hartzoltómba'
„ A* VczérKarámbns kcri'lt rab fzí)iamba;
j, Oftiion f^nfi m.igzat fzúlcték Házamba',
„ Hát ím' öröm()mct Mátyás hármaztatia
5, Most-is; 'sa' rabságba bele fáradt Attya'
„Szcibaditására, minden ábrázatja' lír •
j, V^áltozása nulkúl hallatik fzózatja.
T(
Láfzló fokáig iiéz fzomorú Attyára^
Örömest ajánlást az Attyától vára Í^JT',;,/,
pc végre fzerelme' bizonyítására,
így ajánlja magát Ó-is utoljára: —
-.\
„S6t nagy kölzöncttel fordulok hozzátok,
Hogy otet árúba nem botsátottátok.
'S már barátságtokba nints egyéb hibátok.
Hanem, hogy helyette ke7eft kívánátok,
„ Gyanús ott úgy láttzik nékem a' békcífég
A' hol kezes által kéfzul az egyefiég ,
De ha már Mátyásnak tettzik a' Feleség,
Miért ne tettzcnc nekem a' kezeíTég ?
,, 'S hát, én ne lennék-é Atyám'barátjának'
Rabja? kit mint kezest tsak úgy kér magának ,
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Add-meg édes Atyám! a* mit kívánáuak
'S légy Attya helyettem az árva Hazának.
„ Mcany-el édes Atyám! menny lílen*
hírével
Vezéreljen az é» Hazádba békével.
Jó barátod leízíz György 's Atyám' kezessével
„ ,Úgy bánik, mint maga' édes gyermeké
vel. —
A' nagy fájdalomtól kétízerefíttetett
Nagy Haza-fiúi 's Atyai fzeretet
Miati; ízem-hcjiai alatt rejtegetett
Könyveit tűrtetni tovább nem lehetett.
Sokáig tsndára könyveit hullatja
Ez,az íllynagy Tzívú egy-pár gyérmek'Atty a*
El-pirulván végre éltes ábrázatja,
Illy'formán hal lati k keferves fzózatja:
„ Én rab vagyok, és ha magam' érdemével
Annyira nem mcnteniGyörgy'emberfégé\ el,
Hogy íok jó-tétemnek meg-esmeréscvel
Ügy bánnyon én velem mint jó emberével,
„ Ha már most, meg-ofzúl fejem' fzégyenére
A' Haza jött ez Vén rab'kí-mentésére:
Most e' két ífFjiíra, nem mint gyermekére
Néz ez rab, bsncm, mint Hazám'követjére.
V „ A' mit hát Dienes *s a' többek végeznek,
*5 a' miben gyermekim magok meg-cgyeznek.
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LáíTák: mert most engem' kit rabnak nevez
nek,
,, fV mire akarnak arra kötele7.!ick.— .
GyöYfiy'Hunyadittbhhrz nem kcnlkcrítcttc,
Mcit recccgctt , 's e2t-is alij^ rcmcnylctte;
Barátságát ujjabb ízókknl jelentette, •—
'S az eotfz egygyezést írásba t é t e t t e . —
Hunyadi itt tovább egy napot lem vára,
E7cr tsokokat rak kedves L^a/zlójÁra.^
Mátyást DieueJJel György kívánságára
Otthagyja, cs indul S:iegedi úrjára.
Mátyás a' rá tuízkolt mátkát el-jegyzcttcj
•
' S mig a'házaíTági időt el-crhette ,
A' Leányt az Attya' házához vitette ,
£.5 fok Fö-rendektdl haza kiscrtette. —
Millyennagy örömre vált a' ncp' bánatja?
Mikor az árváknak meg-jött édes Attya;
Azt ej^y jó Hazafi nagynak gondolhatja ,
De egy nyelv eléggé nem magyarázhatja. ••
Az erőtlen Haza' erős VeZ;.rjének ,
Rabbá lett, de meg-jött védelmezőjének
iWű'ri'kolzoruival ékes ofz fejének
i•
Látására, fokann á' Várba gyíilének.
Sok az öröm miatt könyveit görgette,
Sok az el-miíltakat vigann emlegette;
Végre Hunyadi ís körm nézegette
A' népet, 's bcf/.edjét ekképpen kezdette:
Egek! meddig kell még, 's mennyi gyö
trelemre
Jutnom i 's ki tétetnc^4 koros vénségemre.
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Hogy van? ho|ry Hazámnak 's magam' fzégyenemre,
Mce; jó barátcm-is \ alac ver kezemre.
Ah ! ha nem vétkezem ezen lohajtáíTal,
• 'S durva gyilkoromnak rcízlzat kíváiiáflal;
Hazám ! mert tsak veled van dolgom , nem
fiiáflal,
lUendo-é késni a' holzlzú-álláíTal?
„ Szívemet a' méreg annyira furdalja j
Hcjiy Lelkem cgéízlzen a' harag' í"zolg,áia:
És vii^afztalását íbhol-fe találja,
ValameddigGyör^ön borzfzújátncm állja.
Mellyre a' FÓ rendek ekképpen fzóllának:
^, Parantsülj j Te vagy most Feje a' Hazá
nak j
„ S Méltán a' Ma2;yarük rofzfz Fiak volná
nak
.,Ha édesAttyokért bofzfzúr nemállnínak—
Sokann kik a' rigó' véres mezt jcn^ k
Nagy velzedelmétól mentek lehcteaek ;
"S íliria felé vifzfza-fi étének
Már akkor békével haza érkezének.
Szem-közbe találták a' fegítf ég' végett
Hunyadi nyomába mcnö Skandnbéget^
Ki inivci már kcscn hozott legítséget;
A' haza menőknek rendelt jo mentséget.
Hunyadi ezeket míg öfzve ízáralálja,
És több Icrcgtt-is gyíijtöget hozzája.
Érkezik ilj hírrel a' Mátyás' ízolgája
Hogy mcg-halálozott ci-jegyzett Mátkája—
3> j o l
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„ Jül van; hát nem ÍÜlt-cl úgy-é a' tsalfaság, ^
Ez a' ror énnekem öröm cs \ i^allág —•
Hd meg hólt a! gyermek, oda. a hnuiság ,•
Oda van a' jegyes , nintsen hát HázaÜng.'
„ Igaz, hogy az nem-is vélt akaiatommal,
'S azt-is mcg-ki-llcnc boízlzúlaom kardom
mal ^
De talán ha rofzfzúl báímc'k a' iiáfzommal
Ncki-is lehetne ugy bánni Lí/T^/úmmal.
„ D e mikor már egylzcr nicg-hólt a ' F c -

Jcscg,

Nem Iziikséga' zálog, nem kell a' kczeíTcg;
Engedd óh György''« Ulrik' bűnével terhes

^?!

Hogy vérrel múljon-el c' íiyaniís cgycílc^ ,
„Gyanús és óh bizony Nemzetem' vciztére
Tzéloz, a' mit Hazám nem-is vefz' cfzcrc —
De hát, el-ál!ott-é ez vén Bajnok' vére
Hogy e' káros frigynek iic járjon vé'jcrc
„ N c n i hanem el-megyek, meg-bolzíziílására
„Annak, ki illetlen fog-házába zára-—
Megy-is már fok néppel Rátzok' orf/ágára,
Hogy néki-is rabja légyen Szendro Vára.
Deeízébe jutván már el-indúitában,
Hogy fok jóizága van Györgynek a' Ha
zában :

A*
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A' mellycket néki ígért fzonjJtában ,
A' Törökkel való hckeíTcg' dolgában.
Rajta megy': 's nagyfolztástvifz-véghez
azokon
A' már úgy-is néki ígért várofokonii;
úgy hogy nagy hírtelen egynehány napokon,
lirrá tclzí magár az e^élz birtokonn.
Ott mcg-í'em nyugodván, rabló féregével,
Rátz orfzágra indul a' Haza' nevével
De ízeniközt akadott a' György követjével
'S ijfl/?;/óval, a'5zenííroK?í hagy ott kezeíTével.
McnGy^rgy hallván hírét rabja' haragjának ,
Kitol már bírtcki cl-foglaltatának;
Jobb tanátsot adott, de kélonn, maf.ának,
Hogy kedvét kereífc bofzfzús barátjának
Él-kúldi elébe fok ajándékokkal,
A'kezest; egynehányF6 Nemes Rátzokkal,
Hogy azok akarmelly fzép ajánláíokkal
Köífcnek új frigyet az erós bajnokkal.
L,dfzló-, aZ Attyának érkezvén elébe,
Az öröm 's bofzfzúság hartzolnak fzívébe*,
„Ah SzerclmesFiam! igy fzóU köny veztébe':
„ Most-israb vagy-é még az Atyád'nevébe'?
„ H á t én, gyermekemet tsak azért nemzettem ?
Hogy 6 fzegény kezes 's rab légyen helyettem,
A'
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A" fok jó 's fok rofzfz fors közt, mcllyet fzcnvedtcm,
Ezzcl-is fzerciitsés, 'sízercntsctlcn lettem.
„ Tartoztál, mert Fi vagy , hogy ertem
l'zcnvedtél,
De hogy illyen nagyon pddáíran fzercrtél,
Én érdembe véfzcm a' mit tselckcdtcl ,
Mert ezzel Hazádtól fokát crdemkttcl.
„ A' mcltó iutAlom míg idejét mú'ja ,
Addig-is fzerelmes Atyád mcg-bolzízúlja /
Sorsodat, 's kettős lefzj'z Györ^önn kezem
fullya ,
Mert mi ellenünk-is kettős vólí bofzfzúja.
De a' Rárz Nemesek addig reménykedtek,
'S fzóllottak a' Migyar Fo rendek nicllettek;
Hogy egylzcr lalfauként mind le-tsendcl'cdtek ,
A' tüzek, a' mellyck ízívébcn gerjedtek.
Láfzló meg maga-is jól fzóllort érette.
Hogy Gyvrgy, mint tulajdon Fiát úgy fzerettc,
Otctj mcUycrt noha nagy vólt a' György*
tette,
A'jóLclkü öreg mind azt el - engedte.
Hazamegy' Hunyadi^ hogy magáttscndcf^
len
Valahol meg-vonva nyugalmat kcrcífcn ;
De nem lehet; óh de miként-is Ichcflen
Hogy a'iiagy fziv egy két napot pihcnhclfen,

K
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A' Hazában ki-gyúlt támadás' tüzei.
Nyughatatlansága' iijjabb ezközei —
Mcllynek oltásában míg ferény kezei
Dolgoznak, érkeznek a' Gyar^ követei. —
Hogy hogy? —•„ talám úgymond a'
Rátzok' Királiya
A' Magyar-orfzági birtokit iajiiáija.—
Szomorú a'levél félve nyúl hozzája,
De íel-bontván abban ezeket találja:
„Sokáig niagambaíi Ibkat kételkedtem,
Hogy hozzád küldeni kénteleníttcttcm;
Mert mivel ellened parafztúl vétettem ,
Már nem vagyok méltó, hogy Jépj-is érettem.
„ De tudván, hogy példás Nemes Lekúféged
A' fegítségre-is fzint-úgy rá vefz' Téged',
Valamint újonnan durva ellenséged'
Barátoddá lenni hagyta emberséged.
„ Mertem, de azert-is méltán bátorkodtam ,
Mert a' kárt, a' mellytöl már régenn tartottam;
T^e miattad vallom, vagy-is már vallottam.
Hogy Vezér rabomat haza botsátottam,
„ Mart a' Török Tsáfzár mihelyt meghallotta,
Hogy várt nyereséget haza fzalafztotta.
Szabadúlá'^odnt rajtam boízizúUotta,
'S már Fritzbég Vajdáját reámbotsátotta.
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,, Ki 3.' Mura mellett volt Krizort várán.ik
^'^cllynck kóíalni icg' cl-píílziiilának
L j baftyákat tsinalt 's azt tette magának
Az én eróm ellen croS óltahnínak.
„ Onnan a" Rátz földre Ibk ki-isnpafokkal
Pi'jzrít, "s kegyetlenül bánik a'Rátzokknl,
Tndcd , hogy en magam nem bírok azokkal
Az engem' üidözo fene Vogányokkal.
„ Kic hívjak magamnak már most íegitség"re ,
Tpak T é g e d ; tsak téged kífztctlck az égre,
Jöjj eres fegyverrel ez vad ellenségre ,
'S A mit el-kezdettcl Te magad vidd vcgrc.
„ T u d o m , hogy egyedül néked köfzünhetem
Eddic is , hogy Dejpot' névvel neveztetem;
De hoí!,y nyugodalmas Icheflen életem,
Azt-is tsak egyediM Te tolcd kérhetem.
,, Te neked tsak tsiipa neved' hallására
Meg-rémMl, 's ürtlfcn marad Krizíon vára.
Jövel hát Parátora ! barátod' fzavára
Kitsiny crízágotskám' oltalmazására.
„Felcjtsd-el képtelen vakmerőségemet,
Sctvádolásomra tégy újjabb érdemet,
Emberséggel gyózd-mcg goromba létemet,
*S holtig hűségedre kötelezz engemet,^/
„ H a ícmmi érdemem' tapalztalására , %
'S tsupán tsak nagy fzívcd' bizonyítására, ;,'
Ügy rá-ijefztettél az Tsák Basára ,
A
Hogy fél-hókan fzaladt S\endro városára
KA
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„ Ha mikor mcs;-víván Erdélybe Metsettel
Meg ölted a' Vezért okos ütközettel,
Jól-tettél éa velem e' rzárakivctettcl,
Ki a' Török miatt orfzágot vcfztctt-el.
„Sot hogy hízlalhaíTad fzcmem' Pogány*
vérrel,
Nékera-is Török' fejt küldtél egy fzckérrcl,
'S meg-ajándékozál a' meg-hólt Vezérrel,
Kit nem érdemlcttem tolcd lemmi bérrel.
„Meg-hult-é hát nemes oltalmazom'vére?
Hogy el-ne jöjj fzegény Barátod' kértére,
Hitetlen fzívemnck fzégycnítésére,
'S az engem' üldöző Pogány' félelmére.
„ A' kinek a' világ bámul hatalmodonn,
Végy most óh erÓs Izív ! erót haragodonn,
Segítts e' tsak reád fzoriílt Barátodonn,
A' kinek terhe függ egyedül válladonn.
„ Az a' terméfzettel forró gyülolscged ,
Mellyel a' Törököt 's a' Török-is Téged*
tjldöz , ferkentse-fel nemes vitézséged'
Hogy érezze kardod' fullyát ellenséged,, Hallatlan jó-téted' meg-esmerésére,
Oízlopot emelek emlékezetére,
Hogy még Unokám-is késő vénségére,
„ Vigaiin emlékezzen Hunyadi' nevére. —•
Mitnem tefz'a'fzép fzó a'meg-fértetettel?
Nem bír a' bofzfzúság mír a' fzeretettel,
J ó l bánik, 's nem-is fzóil fokát a' követtel,
Magam mégyek-ugymond-el a' felelettel.
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KcTzülj.de ez másképp'már nem-is lehetett ,
Mert a' György' orf/.áí^ána ez 6 ellene tett
Török agyarkodás ha erót vehetett ,
Al<kor már a' Izomlztd Magyar-is félhetett.
Jóllehet útjában volt tartózkodása ,
A bclol ízikrázó tuz* ki-gyúUadása ;
A' mellynek olajjá 's Icg-jobb táplálása ,
E z , ha otthonn nintscn a'Királynak málía.
De volt Hunyadinak nem kis reménysége
Ah e z , a' mi neki íanúlt meftcrségc;
Hogy az 6 nauy híre 's Izokott ícrényscgc
j\ltal, c' kulfönck hamar lélzcn vége.
úgy-is lett, tsak hamar cl-ér a'Dnnára,
Hol cgy-nchány ezer ncppcl Szendro vára
Már várta, a' kikkel további útjára
Megy', A Mura melle Krizion vár'tályára.
Háiomnap es cjjcl mindég megy',c- végre
^ Hajnalra a' mczós Krizsoni térségre
I' El cr,* nagy köd támad reggelre az égre.-*•
ügv tfttzik az ég-is el-jött Icgítségre.
Hunyadi a' ködös árnyéknak alatta
A' fáradt fercgct laíTan ballagtatta;
Is már tscn.ics útját annyira haladta,
Hcíiv A Török Tábor' nefzét meo; hallhatta.
t^yfzcr ki-!iuj a'nap fölöltököm tályonn,
Eror \ cíz' a" fényes sugár a' homályonn , ,
A' Török tabcrra a' már fzabad fzáiona '
Ereiztctt lovalok, rá-ütnek minJnyájon.
K 3
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Tekint a* meg-ijedt Török z záfzlóra,
Féli}; el-hal, mikor rá-néz a* hollóra:
Mellypek díl'zes lévén gyiiríivel az ó r a .
Tudta már — és kapkod ki talpra ki lóra.
Tudta már, hogy a' lett újra ellensége,
Kinek irtóztató karja' nehézsége,
Nints hát véle kardal víni reménysége
Hanem a' futásban van minden mentsége.
Hallik már hangja-is rettentő fzavának,
Meíly maga kéfz halállok Török Basának;
Annyira, ho^y Tzuk volt Kri:^son* határának
Térsége , a' íutó Török Táborának,
Nyomozza fíimyadi íercnyebb Icreggel,
l)zi, öli, vágja kegyetlen méreggel,
'S folytatja vitez'úl mind eftig, a' reggel
Kezdett véres hartzot, az ijedt Fritzbeggel:
Sc'pezer Török' fejt nyakáról le-nyelétt;
A' Vezért rettentvén ez a' gyáfzos efet,
Mikor az erdőben búvó helyt kercfett.
Sok ezred magával Tzegény rabtíl eletr,
Viízfza-megy' Hunyadi a' nyert ditsoűcg'S kötelezvén Györgyöt líjjabb fzövetscggel,
Meg-ajándékozza minden nyereséggel,
Sok ezer rabokkaKs azok közt Frjís^í^gfí.
De mivel útjában vala Bodon' vára,
Melly már Nemzetének foklzor volt karára:
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E7t porrá ejtetvén Pritzhég" bof/.fziíj.íra
Maj^a nagy pompi\ al haza megy' Budára, (a)
K 4
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(<i) Sokann , a' mint Turótzi-is, ós Práy , e?t a' Fiiczbci^z^el való hart^;-t utóbb télVik mint
a' G//Jtr,íval való bclsö zenebonát. Sdt Práy
mutat e^y Levelet-is, mellyct erről 1454-ben
irt volna Hmyidi F iderik Tsál^árnak \ a' mint
hofry ez a" Hunyadi' Gróü lc> e'ében nem-is
említtetik , kivált ha Práy fzerént még elébb
Aí.iiawffdetvcrc-mco; Hunyuii^ a/.után Fntzlé^ct: de azon kiviíl hogy az 1449-ben ( a '
hová téf-.i Bonfinius) vagy i4':ó-ben történt ;
dolgot is Írhatta Hunyadi 1454-ben; könnyű
volt el-révefztcni a' datumot-is ^ a' mint »A .'
illven tévedésről máfurt-i'! panaf/nlkodik
Práy; a' i'oétin.'ik pedig fzükségesképpcnide
kellett ezt t nni , s hihető is, ho^y ha a'
Hunyadi' el-bots:íttatásáért támadott Míihumed^ '•
vagy akár Ammateí ( a* ki 1450 ben hultmeg) Györgyre; nem foka kellett ennek a'
bartznak esni a' Hunyadt' fogsága után.
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A' ifvflyté^, 'rrt!,yjég, vifrfta-vonáf, és pdrt-iités
öfíive-esküinek f-Junyadi cWtn.: a'mint-bogy
LnioHcz, mellett Ciiknivzl hartzolván Hat/yadit a' Magyarok ott hagyják , és meg-futamodnak. Hunyadi mgi maradván ineg-gyozeti ?íik, de tsak hamar i'ij féregét gyújt -—
Giíkidn-3.k folt (írizetr'it racg-véfzi, és addig
f^orongatji-hogy békeffégre lép, —A* Magynrok' pártolTága miatt el-idegenedvén Hunyadi-^
minden erejét a' Királynak a Tsáfzár" íiezéböl lehetci ki-fzabadltására fordítja. Mclly
. az Aujfriaiiik által nagy erével véghez vitet
vén , Bétshen nagy gyüli^s tartatf^k , Mnnyar
j4uflria^ éiTsch orfzágok* Fö R-cndei kőzött
— Ott Huvyadi a' Gulxrnátorsdgrol le-mond.
De a' Kis Király meg-ajandékozvan BefzurrLe
Vármcjycvcl, egyfzersmid örokris Guhernátord
téfzi; Vlrik igyekezik Hutiyadi' halálára, de
rá nem mehet.

J-ikkcppen akadván Fritziég György* mar
kába
A' félélem , a' nielly a' Györg^v udvarába'
Rcgcuii mulat; bde-iinván ízállásába,
Költözik hirtelen a' Török Basába.
A'
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A' /dWím, n.cllynek halvány tekintete
Ha kiiiek orczaján teízkct ki.l/ítherc;
A' kcvélly íV.ívckre zárt, lakatot vcte;
'S minden bátorságot onnan ki-kergete.
Ks ha meg c' melle gondok fcrkczlietnck,
'S mcg-tcrhdik Tzívét a' mcg-fclcmlcttnck ,
E'kettőből tsiífos magzatok fzülctnek , »•
Kik kétségbe eiés névvel neveztetnek.
Megy' hat a' mcg-i jcdtFníz/^égnek ízívébc;
*S az ott fent hejinzo kevélység helyébe
Mellyet még Alahumed k'i'iíde vezcrjébc
Helyt ver, a' félelem-^ 's rcfzket kebelébe.
El-pirül 's Izégycnli a' már l'zámkivctett
Kevélység, c' nagyonn tsűfos törtc-netet, ,
Szállást kér tserében a' fel-1'cgíttctctt
Györgytől; de a' fzállás meg-nem enged
tetett.
Ófzve-húzza magas homloka' rántzait.
Felhőkig emeli aranyos fzárnyait
Szé!lycl-néz , visgálja kedves magzatiaic,
Hol 's miként zavarják c'világ nagyjait?.
A' mint rcpúl fennyen a' Dnna'-mcntcbc',
Mind)árcaz irigység akada Izemébe i (a) <
Kit ó meg a' világ' clsó kezdetébe'
Szült, *s a' barátságnak tett volt ellenébe. ,

'K 5

( « ) \tt Z kf'-elyé^,

Halál

i^izyf^7. 1 i'iftp.a-ionát ^

párt.

Utís^ min: PoNolb'li Tündércs{z.cnicllyck úgy
goadokatnik. •
,•»• kcjclység í'.üke az iri^y^é{«, a^ tng}S':g a' vif-fia-imust ^ és part-mést;
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H?Jál fzín ul ennek fzenie* pillájában,
Százf7or-is változik fzíne egy órában.
Tsak akkor láthatni nevetést ízájában;
Hl a' Virtm eló-nem mehet dolgában.
Ez Magyar-orízágban uiár íok nagy Ha
zákat
Rontott, 's vefztegetett fok Hazafiakat,
Most-is e' tsiif tsúda , vcrzedclmcs lakat
'S Tsúfos zár alatt tart fok nagy Ferjfíakat,
Siet a' kevélység kedves fzülettéhcz,
Í.S már közel rcpűl Buda vár' hegyéhez:
Hol nemmefzfze esvén irigy gyermekéhez
Jgy kezd a' bús Anya mézes befzédjchez.
„ l m ' ! edcs Leányom! én, e' fzamkivetett
Jöttem; hogy a' toIed nékem kéfzíttctctt
Szálláson kereíTek tsendcíícbb eletet;
Mert már Annirates engem' el-kergctett.
„ Ha már itt állandó helyt leltél magadnak,
Talám azok fzállást énnékem-is adnak,
Kik a' BékrJJégnek ama' fene vadnak
Ellene, kértedre már fegyvert ragadnak,
„ Ah fzcrclmes Anyám í amaz így fclelc:
S'^állásom elég van, fzolgálhatok vele*,
Mert az egéfz Orfzág irígygyel van tele: —•
D e , hát Te-is mint cn nyomorúk léfzel-é?
„ Mert
a' kevélységnek teftvéijei a' hijasdg és foniéByí'C- Az illyen mesés gondolatok többnyire
ezen ötödik könyvbe vágynak rekefztve ; de
itt-is a' történet valóságos igaz.
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., Mert én ugyan megyek a' mire mehetek,
Sok félénk Izívckbe meleg ágyat vetek ^
De jó iVínt magamra ritkán öltözhetek, *
Eiztcndobe egygyct alig nevethetek.
„ U.rikoi egélzizen magamnak foglalám,
'S véle a' többit-is annyira cl-tsalám ,
Hogy Magyar-orízágban egy nagy Úr fints
tahim,
Ki magára nyerget ne tett volna alám.
„ De tsak Komorovfzky Péter van L/ptoba (a)
Ki Pongrátzal újiat vonván hébe-hóba .,
Türótz Vdrmegyére megy' fofztogatóba; "'.,
A' tö'Jri még alig vagyon indulóba'.
„ Mert úgy el-menthíre Hunyadi nevének,
Annak a' nagy , Török Tsálzár' feleimének;
Hegy valakik itthonn valamit kezdenek,
Mihelyt 6 haza jött, le-tscndesedének. <
„ En ugyan ellene vátig fegyverkezemjj^
Az egéfz orlzágot lantzonn tartja kezemjjí
Sokak^bofzfzújára Királynak nevezem,
De bizony, hogy Király, magam-is érezem.
„ Mert már a' Pokolba minden gyermekemet
Vífzfza Ic-kcrgcttc, cgycdiil engemet

Ha-
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(T) Ezek egyik Liptó, raáfik Turótz Vármegyét
bírtak , cs egy-más' birtokait rabloUák , puJititották.
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Hagyott; 's ha vefztcmre kaphat még vcrfzcmet
Vagy ki-vcr cngem'-is, vagy mcg-fojt, 's el
temet.
„Rettenti a' ncpet nagy fzívc' huíége
A' mclly mind kettőnknek erős ellenscgc.
Hazáját máskához vonja embersége,
'S tiltja a' támadást híves Vitézsége.
„ Ama' vifzj'm-vonás már gyálzba öltözött,
És a'p^rf/iítí^f/Pokolba költözött;
'S mikor a' Szeretet engem'-is íjlciözött,
Alig leltem fzáilást c' fok féütút között.
„ J e r hát, hale-tudnánk tépnifzcrentsérc
A' kofzorűt, mellyet Mars rakott fejére.
Jer velem a' fetét Pokol' fenekére!
Ji.á)nk Leányimník e' dolgot efzére.
„ Hogy ha ók dolgunkban minket fcgítnének
Hunyadf vWtiisi meg- gyengülhetnének.
Mert vállára ezen Pogány' félelmének
j, Rakták-rá terheket minden Kcrcíztyének.
Meg-indúl az Anya Leánnyá' fzavára,
'S ezer átkot Izórván c fzegény Hazára ,
Hirtelen mindenik kel íébes ízárnyára,
'S repülnek a' Pokol' barlangja' fzájára.
Elöl a' barlangos Háznak tornáttzában(fl)
A' rettentő Pokol' clsö ajtajában
A'
(fl) Itt e:-^ a' hat vers Virgiliusból van fordítva
Aen. VI. !^. 373. 'Veftibulum ante ipíum pri-
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A' ^mi 's s! fnalom rendel rpy fórjában •''
Fcküfznck mindenik cgy-cry nyof7olyábaa.''
itt íi! fórban a' fok fárea hkegitg-i^
A' flelm^ ts a' komor Örfgié.g'\^ ,
i
A/, Í7etlcn étíé^, ts a' füivenyú^'\s ,
Mind rettente formák, 's az otsmányyzüJtség-\s.
Itt van a' Palí!-\s a' bíiiiusök' here ,
A' mwiia. 's a?, álom a' halál'' Tcílvére, >
A' Z'í/w/'oV itó7í öröm, és a' más vés;ére
.'.'
A' hurtz állt, e' Tornátz' tuIscS kiifzöbérc.
Közcpcnn c' Tomátz táeos mcllyékénck,
Van temérdek fája et^y Iváliot^kcnek,
í
Mcllynck vén áf^ai Naftag vcfzfzcjcnek ''i,<
Mcfzfzc el-áí^oztak és ki-terpdénck.
/;
Itten hafzontdan álmodozásokat
E' fz6116 fa alatt mondnak lenni fokát; .%
Ha nem tudfz álmodni itt keresd azokafV
Ennek árnyclvában vonrák-mc^ magokat.
A' vad-Fiiri.'í'Jl'-is rendel ecy-sorjában
Fcküfznek mind külön, 's mind vas nyofzolyában.
t\\ a' vifzfza-vonás mérccs áll-ortzában
i
Fonva kígyós haját veres pántlikában. H
Kinek a' párt-ütés ragadt bal-karjára ,
'S rá borulván kedves Teílvérje' nyakára,
Moítmisqve in fnicibus orci, Luöus, et ultrices
pofuere cubilia curse. 's a' t. -^ .
^

I;58

Magyar

Hunyadi

Most-''s édes Annyók' kettős bofzfzúiára
Panafzfzal felehiek egy-más' panafzfzára.
Az -irigység vérrel forgatja ízeméit,
Látván ITránkozni két bús gyermekeit.
'S fel-nyújtván méregtől rcfzketó kezeit
Ekképp' harsogtat^a a' Pokol' vermeit,
„ Óh a Pokolbeli Lelkek' Iftcnei! (a)
'S az ott lakó néma meg-holtak' Lelkei'
Öh Khaoi oh tüzes flegeton \Í7.cl\
'S a' Pokol' öblének fiketes hellvei!
„ H á t , Icnki íem jön-é nékem íegítségrc?
Hogy vigyem dolgomat óhajtott jó végre.
Hogy egy Férjfiú tor ennyi ellenségre,
És alá tafzigál mind a' íctétségrc.
„ Lám a' föivenységnek minden fzúleménnye
Lakosa c' földnek, esnem jövevénnyé;
'jS-hát tsak az én Anyám, a' fösvénység' ncnnyc
Velem illy erőtlen, és illyeii fzegény-e?
- „ El-néztem e' földönn ama' bujaságot
Miként töltötte-bé az egéfz világot,
El-untam Tzenvedm tőle a', tsúíságot,
Hogy nékünk egy Magyar így nyakunkra há
gott.
Én
(a) y4cn. L. VI. ^, 2'í4, Di qvibus Impcriurh etl
animarum, umbrffiqve filentes, et Chaos et
Pblegeton lóca no£te tacentia laté.
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„ Én 's az tn Anyámnak minden maradcki,
Éu> "s a'pűrí-ü;ó'tsúfja vagyunk neki j
Kl-toehilcák Izívct a" Virhn' hajlcki
Nckcni 's az Anyámnak nintscii benneIzckí.
„ Ha hajdani boldog idom jut elzcmbcy.
Miképpen fori;attam. kcd\ enuc kezembe , ••;
A'Magyart; b a k meg-nem bódulok mCt^
gcmbc ,
Hogy tovább nldözni nints tehetsegembe*
„ Mclly fennycn nyugodtam 's nevettem
Budában,
Mikor a' párt - 'ütés veres áll- ortzában,
Sok vcrvS habokonn úlzkáit a' Dunában j
'S minden vert kiáltott az egéíz Hazában.
„ Nagy LajüS az igaz egylzer í'zámki-vctctt,
''i;-v'S az Anyámmal együtt ide Ic-kergetett; -••
De mihelyt ez öreg Szent cl-tcniettctctt, '
Ismét a' Magyarnál fzállás cníiedtctett. " ' ' ^
„ Az Anyám a' Török Tsáf/ár' ud\arába*
Ma^am helyt találtam "Sigmond' Orizágába',
Bé-1'zállt A'pán-idés a'Horváth Vajdába,,
És & vifzfzu-vondit kuldötttcm Romába.,
„ Ls ekképp' négy felól négyen oft ro
molva ,
Hullott a' fok Magyar rakásra omolva, '
El-gycngu!t ereje , magával hartzolva , ' •
Maga' Királynéját 's Királyát lántzolva. ;
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„ Mindég attól félteni ki most ki-kergctc,
Hogy ha nagy Attyának nyomdokánn uiehcte,
Ennek lefzfz egyedül oUyan tekintete
Mcllytól Magyar-orízág le-tscndesíttete.
,, A'minr-is a'reá tőlem fel-kcfzrctctt
PűVí-iiíéí,'ellene ollyan homályt vetett,
Hogy ez a' nagy nemből vefztünkrefzuletctt,
l^iraly-Finak lenni meg-nem esmertetett.
„ Ekkor a' párt-ütó egy-mást oftromoka,
Károly' fejét Forgátskét felé bárdoka;
Nagy Lajómét Horváth posványba gázolta,
'S Királynéját rabbá lenni parantsolta.
„ £s így a' párt'iites magát jól vildte,
Az én' és az Anyám'fzékünket nevelte;
Mikor a' Hazafi ezrenként fzeldelte
A' Hazafit, 's egymás' vérit itta, nyelte,
„ D e a' vifrfza-vonás fem volt ez idóbeiv
Magyar, Leugyelj és Tseh közt gyengébb
erőben
Mikor ir.ég ollyant-is vett volt úldözóbeo
A' ki fíránkozva nyögött a' boltSoben.
„ Már ama'nagy tsillag jól meg-fényefe' dett,
Ki Magyar-orfzágra az cgbol eredett;
Hunyadi — j ó koránn míg fénnyé terjcdett
Próbáltam cl-nycmni; de S nem engedett.
„ Egylzcr a' nagy hitiég' 's fzereieC ké
pében
Ment a' vií'zfza-vonás ncki-is elében;
Fel-
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Fel-kok, 's mikor rvcni-is vette Jól cfzcben,
Hazafi' vért ontott Haz.íja' nevében, (a)
„ D e a ' Hazájához vonlzó uai^y fzcretct,
Ott-is meg-í^ycngíré a' nas^y üticözctet;
ífzie - vcvcn mai;;át, ennek veget vetett,
*S az idegen ellen víni jobb Izcretctt.
„ Sót a' kemény Török hartzonn hcvültcbert,
E' nagy fzív, hazáját forgatta efzébcn, •
Ks Cgylzer veíztünkre kiíldött Icvclcbcu
Tsen-Jefléget tsinált az cgélz megyében.
„ Sokl'zor az Anyáfiut lijtúby ejtette,
*S a' Török ud\-arból rsiífúl ki~kcrgette.
Mert hollós zaízlóiát a' nicrc vezette
Ezer kevély fejek hullottak moliette.
„ Valahányfzor kedves fzállásác cl hagyA" Kevélysége arany Izárnyát mutogatta
Nckí-is^ cs kemény fzívét tSalogatta :
De nem nyitott ajtót's magát meg-nem adtái
jj Cgy hogy az Anyámnak maga' fzégyc
nére
Virzrza-kellctt menni hajdani hclvére;
Mclly néki még jobban vált ditsoliégére}
'S ifirkázó fiigári' ki-tündöklésére.
—
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(tf) Ecyfzer hadakozott azok ellen, a' kik Érsé*
hétnek pártiát fogták ; de tsak hainar ott
} agyta , és a' Török füélekrűl rrt haza, ho»y
akármi jó móddal békelteffék-raeg Uláfzlóval
a'Rirálynét; a'mint a^ mejj-is lett.
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„ Végtére nem bírván a' holdas ^áfzloban,
A' Vifz/za-vondí-'is volt már indulóban;
Ha fényes ruhában 's tifztánn villogóban
Nem lelt volna fzállást ez nemes Héróban.
„ A' Valldí' fzent képit Óltözte magára ,
És veres kerefztet vett-fel a' vállára :
Az okos Hit-Jzegés'nlta." kcrefzt-fára,
'S így nagy mefterséggcl kiildotte Várnára.
,, De mi hafznunk vala ezen mcfterségben,
Ha ez mind úgy vala rendelve az égben:
Hogy motsok nem eshet ezen fenyeílcgbcn;
Meily miatt dolgunkat nem vihetjük végben.
„ Sot ezen ezernyi Ibk fzcnvedéfckkel,
És mind azokban tett bátor lépésekkel.
Ki-mutatta mint-egy bisonyos jelekkel;
Hogy Atyafisága vagyon az egekkel.
„ 'S már ez a' Magyarok' ditsó tsillagzatja,
Súgárit olly erós fénnyel ragyogtatja :
Hogy a'Kcrefztyének FóPapja's fzcntAttya,
Romából Királyi pált.zával bíztatja.
„ H a p e d i g ékesiil feje Koronával,
'S hatalma nagyobbúl Királyi páltzával,
Ellenünk annyira mehet hatalmával
Hogy az egeiz Pokol fcm bír virtusával.
„ Utat tsinál nagyra termett két Fiának,
Örftkítésére a' Í7,cnt koronának;
Kik , ha követői léfznck nyomdokának,
Vége Icfzfz mindnyájunk'fok fáradtságának.
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„ Jer hát jo Leányim ! most tsak hamar
jában ,
Kz leveles fzöllo' tíike' árnyékában ,
Fc7zük ki-maininkköztugyan valójában,
Hogy dönthcíslink íbrrót ez bajnok' nyaká
ban.
„ Innen vittem cfjyfzcr Rátz-orfzág' fzéIcrc
Tsalárd álmadozást Drakulií fzívcre,
Mclly miatt ez erós Magyarok' Vezcre
jutott jó barátja' vasas tömlöttzcrc.
„ itt vigyük hát most-is véghez tanátsimkat,
Vcrsük-öfzve néíiycn eroíTen vállunkat;
Terheljük - meg l'zamos álmokkal magunkat,
Azntan ercizlzük repülni Tzárnyunkat. .-:•:'••
„ így Izóll a' párt-ütés jó Annya' Izavára:
„ Senki Hanyiídmak annyira nem jára
5, Ellene, mint már én; és már bizonyára
5, A' Magyar íbk kardot köfzörúlt nyakára*
„ De mihelyt haza jött nagy gyózedelcmmel,
Lgy el-tólt minden Izív kétes félelemmel;
Hogy tifztelvc áldják ez újjabb érdemmel
Ekesűlt bajnokot félénk fzerelemmel,
„ Ha hát mindnyájunknak tanátsom tettzenc,
Ellene rohannunk cgyfzersmind kellene j
Gií-
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Giskrát a' T^eb vezért tiillcut ím' e' fene (a)
Ncncm Tizifone bujtsa Icl-cllcnc.
„ A'^ i'^í^'^S gyoríanu jáijon; cs reptíbea
Sok Magyar Uraknak tsapjon-bé Izívcben :
'S dolgozzon a' kardnak mérgcíítéscbcn ,
Mellyct már én adtam a' Magyar' kezében.
,, Magam cl-rcpíilök LoSdntz" mellyékcrc
Hol a' Magyar cr6' meg-gycngítcscre
Baftyát-is rakattam, ha hogy ízcrcntscre
Ottan omolna - ki a' Hunyadi vére.
„ A' kevélyíé^ pedig tündöklő tollába "
Repüljön a' Török Tsáfzár' udvarába;^
Kinél ha félelem múlat moftanába,
Könnyen talál fzállást Maliumed fijába.
„ Sok olajjal elegy az ifFjúnak vcrc, (b)
Fel-gyiíl a' Ditsóffég' Icg-kiflebb nelzérc,
'S Attya' gyalázatja' cl-törölésére,
Ez leízfz a' Töröknek Belgrádnál vezére. ']
„ Negédes rt7omban kell bánni Izívével,
'S bíztatni a' hartznak ki-menctelével,
Egylzcrsmind a'belső támadás' hírével,
'S a'vitéz Hunyadi' ófzes vénségével.
Az irigység magát vígabban mutatja,
'S mosolyog e' fzóra komor ábrázatja,
A'
(«) Giskia akkor kezdett úiiat vonni a' Magya
rokkal, mikor Ulafzló Királlyá lett; cs ö a'
kis Láuló mellettjiiiindcnkor hiv volt.
Cfc) Ax olajos vér a'Th'olericufokc; mint a'fós,
a' iangvinevűbké. |\
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A'kcvclyscg rzcmc'hcjjác pil'ogatja ;
'vS aranyas fzámyait vigann tsattogatja
Nem kcsnck • tsak hamar ízániyokra fzálláiiak
Vcrengzü fcrcgc ez négyes tsndának.
Egy Bosnyáki hcgycnn mcg-állapodánaki',
Mikor már Hazánkhoz közelebb jutánik.
Onnan oiV.iik kiki a' maga lííjára,
Száll a' vifzf/a-vonás nem foka Giskrára,
'S liiriil adja neki hogy Loiontz* tailyára
Mciinycn; mert oda lelzfz mindjárt egyik
vára.
„ A' párt ütÖ Magyar már mcg-irígyictte.
j, líbgy Hunyadi^ magát Királynak tettette;
„ Nints igaz hűséggel már egy-is mellette,
j, Téged válafztának vezérül helyette. —
Vícta már Hnnyadi' a' pártos népséggel
A' várat; és v61t4s ollyan reménységgel;
Hogy míg Giikra el-jön a' várt regitscggel,
A'^égit-is izakafztja a' hartznak jó véggel. .:..
De a' vifxjza-vondí eros unfzoltára
,>f'*
Giskra í'cm halaíztja el-jöttét fokára.
'S mikor már harmadik mért-fóldnyire jára
j u n a ' h í r , ///mvíziz'pártos Táborára.
v
is ezt az irigység mihelyt meg-fejtettc, •
Minden meflerségét ö-is eló - vette;
A' pártos fzíveket egy füzérre fzedtc,
'S éjtfzaka titkofann öfzve-gyűjtögette.
Mérgetöntvén minden Fö rendek'fzívébe,
Megy' > a'már méreggel tolt fzívci;' közz(;-be,
^L 3
Es
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£s egy zöld kofzorút tartván a' kezébe
Jgy fzóU a' Nemesek' öfzve-gyűlésébc :
„ Hogy vagyon ? nagy Urak! 's miként
engedetek ?
Hogy egy Hunyadinak fzolgai levetek.
Knnyi nemes ízívuek bizony fzégyen 'svétck
Hegy illyen jött-mentet Királlyá tevétcl--.
,J'S hát azt gondolja-é balgatag í'zívctek?
Hogy ez a' ti nagyon biztos Vezetetek ,
A' ki miatt lokízor ki-omlott véretek,
Nem magáért hartzol, hanem ti értetek?
„Boldogtalan népek! a h ! ne gondoljá
tok;
Mert kofzorűs fejét addig tzifrázzátok ,
Hogy egyízer a' mi dón meg-fem gondolnátoki
Tsalárdűl a'nyerget fel-tefzi reátok.
„ Hogy a' Hazafi vért kéntelen ontotta »
'S kardját mind tsak Török' vérbe márto
gatta;
Magát ollyan hívnek tsak azért mutatta^
Hogy tsaljon, a' hívlég' fzínének alatta. *
, „ Ha hol a' Magyarok nyertcílek valának
Otet tartottátok mindenkor okának;
Vjgy hogy nints már annyi fzála ofz hajának^
Mint fcjcrc rakott Márs'kofzorújának.
„ 'S ez az o karjának félénk imádása,
L e t t , fok félénk íz ívnek olly cl-tsábítása:
Hogy ez a' Magyarnak már ízava járása:
Hunyadr kardjütiakjoboljinuen mdJJ'a.

„Pc-
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„Pedig a' kik jelen v(51tatok, tudjátok:
H o r j mikor V^árnánal Ifíjú Királykátok
E!-clctt; Q vonta a' vefzclyt rcátok.^!^ Í ;"•'
Nemúsy fogván kardját a' mint tirzoktátok.
„ /Ví'iffju Királynak ez ven írigylette ,
Hogy magát vitézebb modonn vilclgette i
Kcnicny hartzoltában ott álla mellette ,
"S izegényt a'kegyetlen/űíjíííírnak engedte..,
„ De nagyot mutató Izínes tekintete ,
Tsiida, kogy rajtatok olly eröt vehetett
Hogv c'veres hart/nak bús emlékezete
Közt-is, íenki femmit Izemére nem vcte.
,, A' rigó mezején tsnpánn Ö érette ,
Az Orlzág, A fzinétmind oda vefztette;
Még-is niikora'Rátz tömlötzbe vetette,
Ti-ti, könyörgeni mentetek mellette.
„ Hogy néha vakrában 's tsak vakmeról'éggcl,
Szerentsclícn harízol a' vad ellenséggel;
Ez-c az? a'miért illyen ditsoHcggel
-.^
Illetitek, 's tsak-nem Királyi Felséggdr/; ^.
„ Híre a' világot úgy el-hitegeti,
•-*
Hogy egélz Enropa, hatalmát reízkc-f,
'S néki, (nagy fzivetek' ez, ez kifértheti)
Róma a' koronát már-is ígérgeti.
„ Bizony oda tzéloz minden mcftcrségc, •
Hogy korona légyen Ibk nagy tette' vége.
Mellynck fennyen-látó Izíve' kevélysége
'S maga-viselése, elég jelensége.
" •^

L 4 ... .: haJ'^íi „ Ez
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„ E z egy kofzorííni van meg, míg ezt
kergeti ,
'S ha GisArfl't meg-gyozvcn ezt-is el-nyerhcti ;
Azt nemes fzívetekbizvást el-hih^t;*, .
„ Hogy magát Hunyadi Királlyá teteti-^
Zúg az egéiz népség ezek' hallására,
*S kélzúlnck Gííiferíival nem menni próbára,
£s az érős Vezért egycdúl magára
Hagyni, vitézsége' meg - próbálásara
Már í part-nteiÁs magát jól bíztatja,
A' mint annya' fzava' végit lem várhatta:
Az irigy fzíveket még többre, nógatta
Hogyjawínak vermet áíTanak alatta.
,5-Jobb lígy-mond nagy hire' fzégycnítésére
,, Altal-fzökni tÓle Giskra' hűségére;
„ Hogy fok kolzoriíi' ékefítésére ,
„ ttten omollyon-ki nagyra-vágyó vére.
Keferveílen hallja Pelíotzi ezeket (a)
A' maga' vcfztcre néző belzédeket,
'S ekképp'l'zóUítja'meg a'hív' Vezcrjeket
JVIeg-ölni kívánó pártos Fo rendeket:
„ Ah! nemes nagy Urak! hát így el-vcizett-c
Huscgtck ? 's Hunyadi tsak ezt crdemlettc?
A'
(^a) Pclsí^tzü Iftván, a' ki e^ien a' hartzon halálra
febefíttetvén, minek; elóttc meg-hók volna ,
ki- vallotta az öfzve-esküvést.

Ö í i> á I i^ Ko ny

tíji;

-, 169
-"•í

A' ki midőn Hazánk nem-is rcmcnylcttc
Sok Hartzot, íok tüzet Tzcnvcdctt crctte.
„ V^aló ^ ho_í!;y nckeni-is nchczcnn eshetik,
Hoi^y Hunyadit Király' névvel nevezgetik:
De ki Icízíz hát méltóbb, ha o mc£,-cíetik?
Mert egy F o t , egy Vezért tennünk tsak kel„ Ha Ic-törcscre fcnnyen nótt fzarvának
így öfzve esküdni tcttzctt a' Hazának;
Bar tsajv már cgygv kis fzebb módot gondoinanak,
„ ""S ne lenne a' Magyar gyilkosa magának*
T^c n' part-ütésnek kegyetlen ízozátja
Mérges ízavát úijabb hangái hármaztatjaj
Vilzlza-foidiílt élü kardját nnKogatja.v;>;}.'-v,7
'S A gyilkos Oívckct croíTen nógatja.
A'ízegény Hunyadi álmában habozott^
'$ mind tsak fzerentsétlen hartzr<)l álmodozott,
Mikor a' párt-üto Magyar, az átkozott
A' mord irigységnek ólráránn áldozott.
Le-fzáll Ünolcája' élte' mentségére
IVaeyhajós^ IJv.nyadt nyugovó "helyére,
'S álmában fzcgénynek jól adja elzcre
Hogy holnap vigyázzon maga' életéte. ; .O mihelyt hajnalban fzemét fcl-vctettCj
Leg-elébb-is Giskra' táborátnézette,
Még mcfzlze volt — de ó népét r e n d b e ^
fzedte ,
\, • '
'S táborát elorc mcg-eroiítette.—
v
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Érkezik már a' Tieh fok fzáraú féreggel
Ki-fzállítja népit a' hartzra meg reggel
Hogy Hunyadi' fzívét mind eftig méreggel
Rágja, és motskolja fényét mord felleggel.
Rá-üt az el-kcfzíilt HmyaH Giskrdra,
Tekintget a' pártos nép, édes Attyára;
'S nem mér által fzökni vezérjV láttára,
Kiket pedig Giskra nagy örömmel vára.
A' husé^ melly vala /•í«?ryaáf fzívében ,
O'ly' hatalmat feftetc nagy tckéntetébea
Hogy nv'ár az irigyié^ rclzketctt féltében ,
'S imádta a' viríiiU Hunyadi' képében.'
Mérgét a' part-'üús hogy ki nem önthettc,
Ugy a' mint az el-múlt éjjel el-végzette :
Már a' Magyarságot tsak arra kííztette;
Hogy egy kis ijedést mutairor> érette.
így hartzol a' pokol'fajzatja az éggel,
A' tifztelet 's Virtus a' mord irigységgel,
A' vifzfzás félelem tsalárd reménységgel ,
jgy vitt a' hív Vezér kettős ellenséggel.
Már a' pártos Urak mit tselekedfenck,
Hogy a"" Tscheknek-is baráti legyenek j
'S azonn-is valami tsufot cjtheffenck,
A' ki elöl nyilván.el-ízökni féltenek.
Ki-fzáll az irigység mérges biísűltában
ÖXtbTSSa felelem kék áll-ortzájában
A' Magyar a' hartznak leg-jobb divatjábau
Meg-fzalad, Hunyadit ott hagyja magában.
És így £ mit nyilván véghez nem vihetett;
t > y mutatá magát mint meg-gyozettetetti

A'
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A' pártos F6-rcndck* fcrcc;c, tcrtetctc
Fut.iflal vefztctte-el az ütközetet.
Mís,Giikra a'pártos Magyart így futtatja,
Köriií-nézi magát árva hazánk' Attya ,
Búsu'l, rágia nyelvet, ófz haját fzaggatja-,
Mint bán'jó Annyával fok cl-fajűlt fitty a?
Éjjeli látása fírva jut cfzébc —
Nintsen elég eró kcvcs embereibe —•
Nem bízik , fok próbát ki-állott kezébe •'
Hogy meg-tartsa éltét kettős kétségébe^/.'
Mars' kofzor:Iival fcl-ékciíttctctt
Homlokát fordítván, 6-is hátat vetett,
A' tsúfos irigység örült, és nevetett,
Mikor e' hatakuas Vezér kergettetett.
Kinek nűg megy* GUkra miPidenütt n y o - j
mába,
/
LC'fzálla "Na^y Lajos fíiru köd formába , Í?/ \
Kézen fogja Jánost 's a' köd' árnyékába
Bé-vifzi a' fzomfzéd kis városotskába.
Hol menedék helyet találván magának,
Átkozza titkait pártos Magyarjának ;
Mellyek hogy még rofzfzabb végre tzclozának,
.,.'
Még az nap' tsak ugyan ki-nyiIatkozán3]<»
,3 Ah nyomorult Haza! így fohalyt ma
gába
FTít minden fzándékom így vefí-c híjjába^
Hogy a' bolond Magyar, ez mcg-órúk kába
Ma^a veri kardját a' maga' hasiba.
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„ A* hála- adatlan viperák' magzatja
Maga édes Annya' hasát ki-fzaggatja;
Hazámat, nielly maga búne áldozatja ,
Gondok közt nótt fejem tsak maga íiratja :
^ j, De én ki Hazámért már mennyit fzenvedtem ,
í Öt fclettébb-is hív voltam ; mit vétettem ?
'S a' pártos Magyartól mivel érdemlettem ?
Hogy így az irigység tzéljává tétettem.
?• 1 „ Mikor a' part-ürés tüze, itthonn égett,
Kn magam fzcnvcdtem kint az ellenséget,
'SNemes Nemzetemnek ditsoífcge' végett,
El-türtem fok vefzélyt, fok kefcn'iséget.
.,'S hát az én hűségem jutalmazására ,
A' Mars' gond közt öíz'ult híve' homlokára
Rakott, kofzoruknak le-fzaggatására
Hazám-is ellenem támad utóíjára?
„Hűség lefzfz-é tehátne\'e híiségcmnck?
'Slzerelem, Hazámhoz vonfzó fzerelm.emnek,
Ha még hátra-lévó rövid életemnek
Idejét, áldoznám párt-ütött népemnek,
„ Nem büntetnek-é-meg az egek engemet,
Ha kegyetlen Hazám mellett, fegyveremet
Emelem ezután, a' ki már engemet
lm'! ido-nap előtt meg-Ól, fírba temet.
„ D e ha fel-állanék védelmezésére ,
Hív fzívem magának jobb forfot ígér-e?
'S hív lefzfz-c ? hűfégem' mcg-fegítésére
Valaha, ez pártos Hazafiak' vcrc.
Oh
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„ Óh ! ncni — de magatuat mit-is velztcgetcoi?
Ha tsak magam vagyok,ki Hazám'fzeretcm,
F.í cn-Í6 hitetlen módonn íildoztctcm ,
v
Jobb ha tscndcircgbcíl vcgczcm eletem'.
„ Botsárs-cl Izcrelnies Hazám! hátcngcmct
Ne tekintsed bár úgy numkás fzerclmenic:
'S erted tett fok kemény hartzot; mint er
demet ,
Hanem mint tartozó kötclcíTégemet.
,,Ha az irigységnek fzomorú homálya,
Sctct árnyékának rejt engem' alája ;
Lelkem' csmércte' igaz mondó ízája
Kiált, és magában jutalmát találja.
1, Engednek az egek's méltán engedhetnek
Nyugodalmat, c' már fokát fzcnvedcttnek.
'S tán az irígyek-is a' kik most kergetnek
Majd mikor nem léfzek íirva emlegetnek.
„ Meg-vonom magamat a' magam Házá
ba , (a)
Hol rövid ideim' utóífó folytába,
Szívem, bátran 's vígann fzámlálja magába,
A' miket fzenvcdett és tett hajdanába. ;/:.
„ Elég a' gyalázat már 's a' ditsóíTég-ís,
Elég a' ízerentse 's fzercntsétlenscg-isMcg-engedi LnJ'dó, Lajos^ és az ég-is
Hogy gyötrclmim után légyen már egy vég-ís.
^
'S
(ű) SenecccTragocd: Mcmca tellus lare fecreto
Tutoque tcgat, venit ad pigros Cana fenectuj. 64c.
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„ 'S az; Iiogy illycn fzcllel végzem hajózáfom',
Hogy tsak alig lehet a' partra lífzásom,
Annál edeíTebbc tcfzi nyugovásom'
Mellynél nagyobb bajtól lett fzabadúlásom,
„ Ügy-is nieg-lafliílt már creJc kezemnek,
'S hervadt boroílyánnyavóltVitézségcmnek;
Hogy pislogó lángja el-gyengult tüzemnck
Nem tehet eleget igaz húség-cmnek. —
„ Ah! — de — inkább a' fold nyeljen elengemet, («)
Mint kedves Hazámhoz vonfzó fzerelmeracc
Oltsa a'Z irigység, mcliy most életemet
Halálra keresi 's fzomjúzza véremet.
„ N e m Fiak, fattyai azok a' Hazának
Kik igaz ügyemben engem' el-hagyának,
'S illendő e bíítsút adni az Anyának?
Hogy most ez cl-fajúlt fiak mcg-tsalának.
„ Vall uicg a' Magyarban ver, és Nemes
Lélek,
Kik tán fiégycnlik-is hogy Giskrntól félek ;
'S kéfzek kardra kelni, ha el-mcgyek vélek
Ah! nem — nem hagyom el-hazámat míg
élek.„ 'S mi gyönyörűsége volna bús fzívemnek'.
Ha illy' ízégyen lenne fok nagy érdememnek
Vége
•((j) Aen. IV. *. 24. Sed mihi vei tellas opte*
prius ima dehiscat.

Ötödik

Könyv.

175 •

Vége, 'sditSüíl'egét meg-ór7Úit fejemnek
Piízkolni cngcdri-p.i illy' gyenge Tseh nemnek.
;, £s óh , iilcnc-c egy Király' niáílanak ,
Hogy úgy adja-álral kisded Királlyának
. v' Hazat, hogy minden rélzc a' Hazának
Játék'nczc-hciye icgyen c'lármának.
;
,, Jer-cl gyengült karom! még cgyÍ2er próbára ,
Menjünk új "s eróliebb féreggel Giskrára '.
Mcg-próbálom , ha még egylzer utoljára
"N'aiamit tehetnek jó Hizám'javára.
,. Haméglzcrentsélfen e2 egyet ki állom,
Majd mcg-könny-ehbítem ez teréhtól vallom,
Fo Rend l'ár?ainiat rendre mcg-kínálom
j, Hogy a'kinek tettzik legyen jobb én nálom.
Míg hát rabol Giskra fzana-fzét népével -.
J-hmyudi a' meg hív Fö Rendek' nevével ''
öizve-fzedett, nem kis Izámú féregével
NyomúlGn'iferű után — már jobb fzerentsévcl.
Ság várát kit régen maga oltalmára
Épített volt Giskra az Ipo'y partiára
Meg-vévén, megy' Rosnyú ^sSzepes városára
'S C2t-is magáévá téízi nem Ickára.
Dehretzennck fántzát vízzel fel-véteti,
És nyertes táborát még odébb vezeti;
Giikrát 's a' Debeket mind addig kergeti
Hogy Giikra az er^r már nem izenvedhetí.
Addig; hogy Hunyadit békeíTégre kéri
O-is jó okokonn könnyen meg-igéri;
. ,
Mert
,
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Mert a' part-ütésre melly hajlandó véri
Vagyon a' Magyarnak, igen jól esméri.
Ékképp'hamut hintvén Giskra' paráíTára)
Megy' az apróbb tüzek' tsillapítására;
Mindenütt vitézlU 's nagy hafzonnal jára •'-'
Hazáját jó karban hagyá utoljára.
Ekkot, a' mint nem rég' magában fel-tette,
Minden gondolatit tsak arra vetette ^
Hogy Hazája melly így mcg-kcserítette,
Válaíirzon más Király' fzcméllyét helyette*
De míg ezen dolgonn túnödik magában,
Jíjzinger ki akkor Fo volt AuflridbAn (a)
így ír Hunyadinak a'Király' dolgában.
Ki még akkor lakott a' Tsáizár'Házában,
„ Királyodhoz való igaz hűségedet
Tudjuk, és esmérjük oUy' hívnek ízívcdet \
Hogy az eddig-, mindent azért tselekedett
Kinek fzeméllyévé tett Hazád Tégedet.
„ De mivelTcgcd'-is magok kik fzeretnck,
Mint igaz fejeket úgy nem tifztelhetnek i
Magad légy Bírája ezen ítéletnek,
Melly nagy rontására van ez a' Nemzetnek'*

„De
)rt) Jfzin^er Ulrik: mind addig nemnyúgodott,
m'(g Neoftiídhan a* Tsáfzárt ine^-f-ioritván , a'
Királyt "ke^éböl ki-vette: mikor a' Tsafzártól kegyelmet; kért és vétségét mentegetce, a'
Tsáfzár ezt felelte ; at-t tseUkedud a' mit aka)
táli kpm BUi küittínk <«« i/f"'*
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,,Dc meg fokkal rofzizabb dolga Aiiftriának,

Mert a'Királyt tartván a' Tsálzár, Fijának,
A' Tiiíor ncv alatt azt tcl'zi magának
Tzclúl a' mi tcttzik ízcmiiick l'zájának.
„ J ő l tudod a'gyanús következéseket,-,
A' meJlyck követni Izokták az illyekct,
J e r ! mert Izint' úgy illet c' dolog titeket
Vegyük ki kczcbúl a' Király gyermeket.
„ Már mi cl-végeztük cgyiitta' Tschekkcl;
Hogy jól ólzve fogó 's fcgítő kezekkel,
Ha rá nem mehetünk fok Tzcp kcréfekkcl,
j , R á megyünk jFr;Wr/^r^ hndi feregckkel.
E z t látván AÍT^inger kedves levelében
Nem tud mit tsinálni Járni örömében
Hogy talált véletlen a' fzomfzéd megyébcíi
Ki cl-vefz egy kitsinyt az Ó nagy terhébcn.
Felel 's a' fzándékot igen jónak vallja ,
Sót az cgéfz Magyar községnek javallia j
Örül, hogy tscndesiil a' l'zeíes hab' zajjá ,
"S az 6 óíz fejének kcvesedik bajjá.
A' mint hogy végtére, noha )ó fokára,
Addig tör Aüjlria 's Uirik a' Tsqfzárra
Hogy a' Három haza várt kívánságára
Ki adja az Ifíjú Királyt utói iára.
Melly meg lévén, Bétsbe gyiilés hirdette
tett —
Mclly örömmel vette ezt az izcnetet
Hunyadi! — fokaktúl a' meg-nyercttcrett '
Király' látására Bétsbe kísértetett.
M
Mire

lyg
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Mire a' fok Maf^yar Fó Rend, oda érc,
Ott volt a' Bavarus' és .Szalfe/zoit vezére,
'S más ibk Német FÓ-Kcnd jött tiíztelcséte
JLáJzlónak , ez hármas Orjzág' gyűlésére.
El jött már az áldott nap , mclly óhajtatott. —
A' Gyűlés egy tágas Palotánn tartatott.
Hwnyíiainak, ki egy ólz Királyt mutatott,
A' kis Király utánn clsó hely adatott.
Bámulnak mindnyájai! nagy tekintetére
'S Mdrs kofzorúival tilztcs 61z fejére. —
Kinek az őrömtől fel buzdulván vére
így fzóU kis Királya' meg-köfzöntésére:
„ Meg adták az egek tehát valahára
Királyunkat, árva nemzetünk' javára
Meg jött fok nagy fzívek' vígalztalására
Kit e' három Orfzág fzív-fzakadva vára.
„ Meg jöttél 's FridriktÓl mennél többet
kére,
A' Téged' óhajtó híveidnek vére :
Most annál eröll'ebb 's nagyobb örömére
Van j hogy néz Királlyá kedves fzeméllyérc.
„ ' S valóba híveid hívek nem lennének,
Ha azonn fzer-felett nem örvendeznének ,
A' kinek Fclféges Királyi nevének
Tsak hallására-is térdet görbítenek.
„ 'S hát mpst, az örömben, tifztelésed*
végett
öfzve gyűlt nép kinek enged elsófégct?
Min
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Mikor fzinri'il-fzínrc látja e' Felséget,
Kiért fzi'vc Izakadt 's vére Ungul égett.
„A' ki hogy acm hajolt a' Tsal/ár, kértére,
Soklzor bolzonkodva kapott fegyverérc ;
'S tsak hogy izcrt tcheíTcnel-rejtcttkintsére.
Oitsó volt clótic pénze, kardja, vére.
„De — hát boldog egek! már meg engedtetett ,
Hogy ez rég' idegen Házba rejtegetett
Fellegnek , tehcísünk ollyan tiiztelctct,
Mcilyet kétlzcrellta' hííség, 'slzerctet.
„ Es óh! Híveidnek nem nagy ditsÓíTcg-c?
Hogy négy Tsáízárt nemzett Anyád' nemzetsége
Atyád Auftriának ötödik Felsége;
'S mind ezeknek benned vagyon tellycíTcge.
„ ÉUy hát Nemes Király ! 'sfzuletett Felséged
Tegyen a' kormányra olly'crÓíTé téged';
Hogy rokízorosúllyon erós gyengeséged'
Fí>íí(í/val, ösrül maradt ditscirégcd.
„ £lly; uralkodj, és bírj c' három nemzettel ,
Illy buzgó híséggel hozzád kijttctettel; '
Bírj, mert már tizenkét efztendo vcfzett-el
Hogy nem bírhat c' Nép c' fcl-kenetettel.
„Az Anyafzentegy ház óh! mclly régen
Hogy Királyát haza nyerje valahára;
M 2

_,
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Mcm pedis, a' ki már ny o tz elztenoe c
Hoiy Királyom"hcly ett vagy ok Hazam fe,e.
Vénségcmmel cgygyütt^el-)ött az .deje
Hnpv el-vcn-e terhem Felséged ereje.
Helyetted e' nehézkormányonn ültömbe
Szemc-llycd' a hüscg vilelte ízíyembc •,
Is5eke2tcm a mir.t%ók tehetségembe ,
Orzeni Hazámat Ibk veízedelembe.
A' belső tüzeket le tsciidcütettem .
A''háborgás hevét mind addig ízenvedtem,
MÍ^HazImatoUyan karba helyheztettem,
Ho^y Tenéked tlcndes lakást kclzítcttem.
l i m v i s a teréhb-Ma melly rám rakatott
Vilte ycnge vállam a' mit el bírhatott
\ ? i i a ' Törökkel végre nem hajthatott
nit'sáúléfedre néked fent hagyatott.
S c k ditsekedjem azzal a' mit tettem
T^i'tud a a' Magvar hol 's miketfzenvedtem?
É é g a^ hogy n-S-tsak-kétfzer gyózettettem,
'5 a' mint jat efzcmben, nyertes, hufzfzoi
lettem.
_
Mikor a Jididn ¥ó Pap' unfzoltara,
Megszegtük a' hitet; kit a fzent oltárra
Lefevénk; az egek kétlzer nagy prpbara
Ki tetl^ek, e' bűnnek meg-boízfzulasara.
„ De már ez adóíTág le-fizeteserc ,
Mgvanolly'sazdasomiadvaebu^bere
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Hogy e' miatt Iffjú Királyom' fejére
Nem fzáll líj biintctés, ártatlan létére.
„'S ott-is, hafiralmas vólt-isa'hartz vége,
Több volt a'Töröknek mcg-is vcízteségc,
'S meg vállá Amiirdf Tsáfzár' félénksége ,
Hogy ez néki nem volt kedves nyeresége.
„Most pedig a' mikor már meg nyercttctett
Királyunk; ki tsiipa méltóság 's fzeretet:
'S már-is olly'Felséget, ollyan tekintetet ;-•
Mutat, mellybol Hazánk nagyot reménylhctctt.
„ 'S már a' kevély Török' fzarv' le-törcsérc,
''F^*^•
Nagyobb erőt fzükség vinni, ellenére;
Mint-, hogy e' vén Bajnok' fáradt válla 's
vére
Elég légyen , annak el-vifclésére :
„ M e r t a'vénség, fzégyen, gond, 's a'
„ gyötrelemnek
Soka, úgy cl-rontá folyását véremnek ;
Hogy ím'! a' mint látni lehet minden fzcmnck,
Meg-nem felelhetne erőm hűségemnek.
,, r3e egyéb aránt-is cngcui' addig kére
Tsak, Hazám, hogy gondot vileljek ter
hére ;
Még el-ér az ido; melly ím el-is érc,
Hogy elég légy ennek el-vifelésére.
„ M o s t hát a' hivatalt, kit Ura' nevébe
Folytatott ez 6fz FÓ , hajlott vénségébe
>^.

,
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Le-tcfzi; 's a' kinek vifelte képébe
Hííségcvel cgyjjtt ajánlja kezébe.
„ Úgy tartom^ hogy nem vólt panafz a'
Hazában
Hüfégcmre , ez nyóltz efztendo folytában;
De ha mi gyengeség vólt e' hii fzólgában,
Hadd leljen kegyelmet örökös Urában.
„Kinek, hívségimnck tellyeíTtésérc,
lm' ajánlom magam' most-is hiiscgcrc,
K i , ha jó ízemmel néz hív fzívu hívéro
Ez lefzfz hiífégcmnek elegendő bére.
Könyvezve fzavait mikor el végzetté.
Magát a." kis Király' lábához vetette.-r
Láfeló fel emelte, és meg ölelgette
£s bcílts feleletét ekképpen kezdette.
3, £n kedves vezérem 's Orfzágom' hív
Afctya !
A' Te <?rdeniidet ki-is tagadhattya?
De vajha én, a' mintboltsfzádmondogattya
Lehetnék öfcim' oUy' boldog magzattya.
„úgy lefzfz igaz,fzíved bólts jovcndöléfe
'S már gyermek korombul nagyot ki-nézcfe
Ha ílly' fokát próbált boltsnek vezérlése'
Által dolgaimnak léfzen fegítcfe.
„ 'S valóba mindennek ajánlani merem,
Hogy eros Iclzfz kinn, benn, tanátsom, feg
verem,
'S ditsó Öfeimnek híreket cl-nyercm,
„HaHunyadi léfzen Vezérem 'sMcfterem.-
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Örvend a' nac;y 'finnt ezek' hallására ,
Sok áldást iV.ór Izava' helybe - haí:,yására ;
Bámulva néz ezen két különös Párra
(Meg vczérjére 's lff)ií Királyára.
Azután az Orizág mcí;-cc;vezéfcvcl
MCÍ; ajándékozza Jánosi Befztertzével, (a)
'S mct; toldja Hollóját líjiabh tzímerével
Kgy koronát tartó orofzlány' jegyével.
Az irigység komor, 's vérrel ícrtézietett
Szemmel nézegeti, ez nagy tilztelctct.
'S látván, hogy Izándéka dugába döntetett;
A' tifztes öregnek iíjjabb hálót vetett.
Kóltözék tsak hamar í7/r/F homlokába ,
Kit e' három nemzet közös 'finatjába,
Ollyan Hely-tartónak tettek Auftriába
Mint vala tínnyadi a' Magyar Hazába.
'S ezt kezdi a' kevély Gróffnak fngallani:
„ Oh hcígy kellet megint most-is a' hajdani
„ Ranííját Hunyadinak újjal xljítani?
„ 'S a' Hely-tartóságot véle meg-ofztani?
,,'S hát; a' ki nem régenn minden orfzágodat
El-rabolta, 's tsak nem rabbá tett magadat;
M 4
Az
(a) Ez volt 1452-bcn, azután Budánn 3'Kármclitrk Piattzán pompáfan öltözve a' Király
meg crölitette Bétsi ajándékát, és Befztcrtze
Vármegyét Donatio formában ajándékozta
Hunyadinak; melly Királyi levélben Hunyadinak röviden tsak nem minden vifclt dolgai
le-íratnak. Práy. Annál, L. 11.

-
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Az alá kellctt-e botsátni nyakadat,
'S illy rövid póiázra kötni hatalmadat.
„ Gondold meg, te magad mi leizel mel
lette ? *
A' ki biztos lábát már úgy meg vetette ,
Hogy a' pdrt-íités-is akármint kergette ,
Hatalmát 's erejct meg nem gyengíthettc.
„ Jer hát velem gyenge Királyod' elcbc,
Kinek én tickoían be fzököm fzívébe,
Ó üldözni fogja Hunyadit feltébe,
„ 'S Te Icgy ezköz dolga' végben vitelébe;
Megy hát c' kegyetlen Lélek, az átkozott,
'S a'gyermck fzívébe annyira dolgozott,
Hogy a' kit olly' ditsonn meg ajánciékozott
Most megölni gyilkos módraízándékozott.
Nyögött e' gonofzság terhének alatta
Bét! ^ mikor fÍM«ytííífí a'-Király hívatta;
De Lajoí e' Vezért foha el-nem hagyta ,
'S az áfott vermeket értésérc adta.
Úgy, hogy az ir/ji»);íé^'fok mefterkedésc
'S a' pdrt'ütéinek-is áll-intselkedése
L e t t , mind a' Hunyadi neve' nevelése,
"S Matydsmk Királyi fzékre kéízítéfe.
Sot Királlyá' mellett a' ki életére
T ö r t , annál hívebben buzog vala vére
A' mint Láfzlónak-is illy' gyenge létére
A' Hűség leg-többec tett mcg-gyózcscrc.
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Malumeti Török Tsáfzáf KovsttÍHtzindpolyt m e j vévén indul a' Nap - nyúgoti Birodalom íllcni s , és elöfzfzör-is Magyar orfzágra tör. — A'
R)maipápaKapif:.trán'^i'.n't5 SzentFerefitz fzerzetébiil való Barátot kiíldi , bngy gyűjtsön
lereget, ofztogatvan tellyes bun botsánat:)t
azoknak, a' kik a' hadban ingyen fzolgálnak,
és ezt az így öf/.ve gyiíjtendó kcrcfztes fére
gét öízve ragafztván á' H/iny.idi' n é p é v e l ,
tegyen a' mit tehet, — Kanifttrdn öf/vc ba
rát kozék Hunyadival. — Mennek Bel^nid alá
fcgítségre , a' mellyet már a' Török nftromlott — Hajój ütkö/ettcl Hunyadi a' '1 örököt
meg tolja; le fzáll a' várba. — Mihumei
oftroniolja, 's már a' külső fántzot el-is fog
lalja; de a' kercf/tesck fciiimi hadi y"^:dit
ne!n tudván ki rohannak a Török T á b o r r a ;
a' kiket vifzfia nem lehetvén téríteni, //«Ky.vit légítségre megy. A' Tsáfzar fátnrit és
tábor a'llását fel dúlja, magát meg febefíti;
el-fzalad Mdhumed minden népeftiíl; Hunyadi
meg betegf'ik, ZemUnhe v'ncú^. — Kaptfi^
trdn vígaf.talja — JV^Í,')' L^j'^s meg jelenik
néki — Látja MJnyáítzz ó d.tsöíTcgcben. Ki
tamilja Hunyadi^ hogy ö 'Sij^mond Tsáfzárnak és Mávia Királynénak gyermeke — Mdtydsnak tanatsot ád.
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Míg így az irigység dolgoz' a' Hazában,
Repíii a' kevdység Drinápoiy várában (a)
Hol már Amuratest halálos ágyában
Lelvén, Izállást keres Mabumed Fiában.
Nem várc fok imtatást hevei lífjú v^rc j
Alig várja Attya'életét vegére ,
Elörc Királyi izéket 's páltzat kére,
És magának arany hegyeket igére.
El-végezvén Attya utólfó óráját,
Még jól meg-fem-tette temető pompáját;
Hívja Nntóltd' nagy Vitéz Baiáját
Ki már HmyadinÁ ismerte Izablyáját.
3, Vezér ! úgymond , Atyám már meg
merevedett,
'S Nékem maga után fo póltzot cngedettj
Azért válafztálak tanátsúl Tégedet
TVIivel jól ismerem nagy Vitézségedet. '
„ Hogy Te légy dolgai' első kezdetével
Ez nagy birodalom' űj Fejedelmével,
A' ki azon léfzen minden erejével,
Hogy azt még nagyobbra terjefzlze kezével.
„ Sokat az Atyámban nehezenn fzenvedtem,
Sokért bofzonkodtam, fokát fzégycnlettem,
Sokfzor félénkségénn fzóval fcgítettem ;
De míg 6 Király Volt, én FÓ nem lehettem.
De
(a) Kroja alatt betegedett meg Araurathes, és
onnan Drinápolyba vitetvén meg-is hólt
1450-dik cfztendöben.

Hatodik

Könyv.

187

„ De Temmi fem l'zolgált oUy' nagy tsáffágára ,
M i n t á z , hoc;y váütxén Nándor Fehérvárra,
Het holnapig vívtaj még-is ucóllyára
1 ',
Tsüroflan cl-hagyta , cs hí)jál->a }íra.
„ McUyet, nicg-mutatom Atyám'' fzcgycncre,
•,.•:; ••.!^-'
Vagy-is nagy fzcgyene' cl-törölésére,
Hogy egy, ennyi népnek jó ízívii vezére,
Tizen-öt nap alatt keríthet kezére.
,;
„ A' mint fel-is tette Lelkem azt magába',
Hogy leg-eloízl"zör-is azt velzcra munkába;
Már Belgrád akárnn'nt bízzon bástyájába',
„Vagy ama'Magyarok'híres Bajnokjáha'.
Mellyre, a'nagy Bála ekképpen felele; i
„ Van, van , nagy Izívednek niár-is elég jele,
„ De kérdés; Izcrentséd ennek meg felcl-'e? .
„ Jobb leízlz még clórzfzör másba kapni '
'bele.
„ Vágynak ám fok cros cs fok bölts Ve
zérek ,
Kiknek a' ditscUfég gyújtja Nemes vérek';
De, én győzedelmet íoha fem ígérek ,
% '
Míg a' Izercntscrul tanátsot nem kerek,
„Mikor a' maga-hitt megy 's harczol
meréfzenn ,
Sokfzor a' Bátor fzív vak-merové léfzcn;
A' mclly azt gondolván , hogy a' pálma
kéfzen
Van_; a'bal fzcrentsc rajta tsiífot téfzcn.
Nints
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,Nints'ott a'dolognak boldog folyamatja,
'S a' folyamat boldog vcgitncni várhatja;
Mikor az lííjű hív heves gondolarja,
Hátiíl kezdi dolgát 's vifzfzára forgatja ^
. „ Vagy a' Rátz Királyt kell raeg-törni tü
ze flen ,
• Hogy ncpcd fzabadonn Belgrádra meheíTen,
Vagy azzal egy erós fzövetség kötteffen
Hocy crcnk két fclc51 be ne-keríttcíTen.
„ De így-is koránn Icfzfz minden kéfzuleted
Mig Ikonha Karmám iől le-ncm-ijketed,
Mert másként míg ott-kinn a' máfét kerge
ted ,
Itthonn a' magadét könnyen el-vefzthctcd.
„ Nagy Mefter Hunyadi Magyar Orízágában ,
'S ismerős Konftdntin Tsáfzár' udvarában,
Ki A^í/rwíín/ra/cgygyet érthet Áíiában ,
„ Míg Te izzadni fogfz Belgrád" vívásában.
Hajlik a'kevély fzív Vczérjc fzavára,
Györgyöt 's a' Görögöt a' maga pártjára
ííóditván, nagy néppel febes ízéi módjára
Által répi'il Kármán ellen Áfiára.
Ott jó l'zerentsével és nagy íerénységgel
J á r , Izercntsés hartzot téí'z' az ellenséggel;
Jrs el-bizván magát e' nagy nyereséggel
Fel hagy a' Görögnek ajánlott hűséggel.
A' hír febes Izárnyal el-rcpiíl Rómába
Mclly nagy Úr ilíaAwmf^ Attya'Orfzigába;
És
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És hogy mind azt lüti tÓrí moftanába,
^ii'Ktl.t Ichclícn Cr egdz Kiuiipába.
Hogy mihelytKdrniánn^k hágott n' nyakára^
Rá ment hitet ízegve a' Görög Tsáízárra,
A' kit íok vcTcs hartz között utoljára
Mcg-üit, 'p már az öve Bizáníziitm' vára.
Hogy a' Icg keményebb 's tüzelFebb isa,tába,
El-cfett Konjlántin kemény hartzoltábaj •;
És így a' Görögök' fzép birodahnába
Ec If.pctt a' kc\ély Török Tsáizár' lába.
Meg rendiil c' komor hírnek hallására
A' hct hegyenn cpult roppant Roma' vára,
Gyáíz ruhát velz Miklós a'FÖPap magára,
És kcfzi'il Európa' oltalmazására.
Hívatja Kapifztrdnt.) fzent Fcrentz'readcnck
Sorfosát; a' kinek nagy kegyelTcgcnek
Híre , 's foganatos volta befzédiének
Tudtára vala már minden Kerefztyénnck.
„ Ó h fzent Atya! úgymond, ki könyörgcseddel
Mint cdes Atyáddal úgy bánfz Ifteneddel,
Menny-el, 's lítent gyoző nagy hitű Lelked'del
A'Kerefztycnfégnck f<;lelmeit vedd-cl.
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„ Bé jött már a' Pogány az Ur' Örökjé
ben, (a)
'S a' mennyei gazda' kitsiny fzóllciében (b)
Turkál ez a' vad kan ,• 's fel-tette fzívébcn,
Hogy fel tegye fzékit a' Sión' hegyében.
„Mcnny-el, és a' földre fuvaíly fzent
fzelletct,
teltesd fel a." Magyart, Lengyelt,és Németet,
Hogy bé-nc crefzfzék e' fci-emeltetett.
Szarvú , 's kevélly Lelkú kegyetlen Nemze
tet.
„Félelmes már a' ttíz, a' fzomfzé4ok
égnek j
'
- •
Ki állhat majd ellent ez vad ellenségnek ,
Ha Urává ichct a' Magyar térségnek
Melly pai's gyanánt vau a'Kerefztyénségnek:
„Mond-mcg; hogy a'Róma' F6 Papja 's
Szent Attya
Az Iften nevében \cled ajánltatya,
Hogy valaki kardját bér nélkül forgattya,
Minden bűneinek léfzeu botsánattya.
„ Hunyadi Jánosnak mond meg a nevem
mel.
Hogy há fzent hitéért forró fzerelemmel
Hartzolván tetézi fejét új érdemmel
Én meg koronázom tulajdon kezemmel, (c)
„ Menny
—

•

"

O) 'Sóit. LXXIX.
O) 'Sóit. LXXX.

•

—

—
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CÓ íiz volt Mtkles Pápa a' ki Konjiáiitzinápolf
meg vétele után még, inint egy két efzten.
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„Menny hát, 's vitczidrc fúggelzd jelül
cztet
„ A' fchcrváfzonra vart veres kerelztct,—«
Megy hát, a' íbk áldás ko/t útnak crclztett
Szent, ésloklzívekctlzentíil fcl-geriefztett.
Ki míg e' Szent tzclban fárad Áiiftridban ,
Hunyadis A[ öizvc akadván útjában
Bele i'zcrct Jdnoi e' kegyes x^tyában
'S vil'zí'za hozza véle maga Hazájában —
Gyűjtött már Kiipifztrán nagy fzámú fcrcgec
'S ofztja vitézinek a' kerefzt bcllycgct,
Buzgó könyörgéflel iinfzoUya az eget,
De a Tzent bátorság mcUett-is rettegett;
Rettegett, de bízott niég-is Izent ügyebea
Bízott a' jövendő dolgok' érzésében ;
Bízott nagy ferege' próbált Vezérjébcn ,
Mert Hunyadi vala F6 remény ízívébcn.
Ezt vélte Izent hite' egy párt-fogójának,
A' kinek vállainn van terhe Rómának;
A' mit hát Rómába Izájába adának;
így kezdi mondani biztos Bajnokjának.
„ Nagy vitéz! már régenn küfzködöm fzívcmben,
Hogy Te veled való befzélgctésembcn
Meg
dci^ cit; utánna következett Kalifzrus Papa;
a' ki niárel-ls kéfzitette a' koronát Hunyadi
nak , és ha elébb meg nem hólt volna, (mint
majd alább 3 Királyi óévvel lueg-is ajánáékozta vóbvi>
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Meg ajánljam, a' mit tsak nem £ kezemben
Adtak; 's meg ígérni van tehetsegemben.
„ De miólta Izívcm fzívednck vendege ,
Mind tsak azt mutatja nagy ízívcd'hüscgcí
Hogy Vitézségednek minden tzélja, 's vege
Nem a' magad' hanem Iften' ditsóíTcge.
„ És így a' jutalom a' meilyet engedett,
Vagy , a' mellyel kínál a' Pápa Tégedet;
Nagyobbá nem téízi égig emelkedett
'S Jéfusod' nevéért buzgó hűségedet.
„'S ámbár ditsoírégc el-terjedt hírednek
Nagy ölztöne lehet nagy Lclkűfégednek ;
Az-is pedig a' mit Rómába Fejednek
Kcfzítnek hagy réfzc lelzfz ditsofiégcdnek.
„ De azt-is elóre feltem a' fejedbe
Verni j hogy gyanúság ne férjen fzívedbe ;
Hogy vagy próbálgatlak példás híifégedbc',
Vagy nagyra kéíztetlck koros vénségedbe'.
„ D e már, hogy mindenre kénlzerítlek
Téged',
Vagy bírja-el vagy nem, hajlott öregséged:
Ne tsudáld; mert bajra hívja Vitézséged'
A'Ró,ma% a' Magyar' 's a' T e ' ellenséged.
„ Nap - nyúgotonn a' for, el-múlt, óh
fájdalom!
Ama' nap-keleti ditsó Birodalom j
Tsak Te vagy egyedül a' Pogány hatalom
Ellen, egy reménység, és egy bizodalom.
„ Rád bízik Európa mint egy Báftyájára
Rád néz fzent vallásunk mint oizBajiiokjára.
'S
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'S nvJltó ho<;y az IJfen 's a* Pápa fzavára
Mjhc öfzvc i'zcüd minden eroa utollyára.
., Van hát jiitalcmra érdemes ktedre
A' mi kl'ilöinben-is kélztet hiiscí;cdre;
H,i hát már ki mondom nem lef/lz nehezedre,
Hog3' koronát kcl/.ít a' Pdpa íciedre.
., 'S ha, nem, hozzád voní'zó vérem'tsábítása
Bennem, fok jövendő dolgoknak tudása (a)
A' Magyar koronát el-nycri Mátyás, a'
., INIclly lelzlz nagy érciemid' fzcp jutal
mazása.
A' mcllyre Hunyadi ekkepcn felele:
„Kérd-meg a'Hazámat, ha nem jól felel-e*?
Hogy a' íö póltzonn-is a' mellyre cmele,
Vóít-c Királyságra vágyálomnak jele?
„ Hogy fok jó tétimct nagyonn meg-is
mérte
Való; és kóltsönös hűsegét ígérte ,
De kérlek Attyának nem méltán ismcrt-'e ?
Mert ritka Király tett annyit, mint én, érce,
„ 'S meg vallom, hogy én-is ismertem
rangomat,
Tudtam az orfzágban Icg-elsÓ voltomat,
A' mint ligy-is Izoktam vifelni magamat,
Hogyfzint-űgy bcrsi'iltek mint a'Királyomat.
„Voltak irigyeim kik vágytak helyembe,
De tsak az egy Ulrik Izóllott néhafzembe;
N
iis
(i) Virg. Acn. I. f. 393. íJi fruftra augurium
•vani docuere paremes.
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£s fzáz annyi hív-is volt a' kik ellenbe
Meg erolítettqk igaz h'úsci!,embe.
„ Úgy-hogy már tsak páltza' 's korona'
hijjával
Voltam, íígy annyira bírtam a' Hazával:
'S óh Jiányízor lehetett volna jó módjával
Meg tifztelni fáradt fejem koronával.
,j Sokfzor, ha két három - felé fáiTtítának
Tsak egy ízót kell vala adnom a' Hazának:
A' mit idegennek 's gyermeknek adának ,
Inkább adták volna magok bajnokjának.
„ De én, kit az egek Tütoríil engedtek.
'STsak a' gondviselés' ezközévé tettek;
Tudtam Királyimnak hív lenni mellcttek,
'S foha fem emeltem fzarvat o felettek.
„Míg máfok Királyi póltzra vágyakoztak,
*S a' tsendeíTég ellen új-húzva dolgoztak:
Az én hív karjaim ott-kin ízzadoztak,
'S Királyim' oltáránn Török vért áldoztak.
„ Tudta ezt Róma-'is mert ismert engemet,
Hogy nem koronáért téfzem az érdemet;
Ha hát koronázni akarja fejemet.
Tudom; nem kíférti azzal hürégemet.
„Nints-is femmi kedvem, valaki fejébul
Koronát vonni-le, 's páltzát a' kezébül,
Meg jön az énnekem az egek egébiil
A' mit 6 fzentsége ígér jó kedvébül.
„ Kettős koronája van most-is fejemnek,
Kcttos jutalmai minden érdemenuiek;

Egyi-
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.Fi;yiket Mán adta hív vitézscj^cmnck ,
Maíiííat az ófzicg tilztcs vcusc<;cmnek (a)
„ Uc ha ol!y igazánn a'millycn mcrclzcft
JövcndÓUz, hogy Mátyás Magyar Király
Itízen,"
Nem Icfzfz hafzonralan korona cgcfzfzcn ,
AJellyct a' fzent Pülpök ölz, fejemre tclzcn.
„Mert úgy nem vethetik a'Fijam'fzemc'rc^
Hogy nem Királlyi ver az 6 nemes vére ,
Mivel Hivatalom, kardcn., cs végtére
Koronám , grádits lefzí'z Királyi fzcíkére.
,, IllendÓ-é tehát makats finak lenni ,
'S fzent Atyámtul e' fzent rangot cl-nemvenni,
Sot nem illendo-é több erdemet tenni ?
'S az igaz hűségben holtig nem pihenni? •
„ De mivel rest,a7 oUy' hív fzolgának vére
A' kinek juta'om kell ferkentésére;
Lafsú vénscgemct vette tán fzívére
Róma , mikor nékem jutalmat igére.
„ A h ! el-hidd; hogy feles jutalmat talá
lok
Hazámban, a' mellyct régólta fzolgálok —
Nem a' rofzfz Fijakért a' kiket utálok,
Hanem az orlzágért, akármit ki-állok.
„ OUyan fzerclmes név, neve a' Hazának,
Hogy , ha mind cgy-aránt ellenem járnának
Minden Hazafíjakj még-is mint Anyának
Minden indűlatim híven fzolgálnának.
N j
„ És
a) Péld. l ö : 31. /. &. 4: $>. -,
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„ É s ha mit hajdani fzokottferaiyscgcm'.
Tüztbiíl el-hngyotc hidct^ vcrűscgcm ,
Nints a'fcrkcntore , nints femmi izükfcgem,
Hanem hiíscgcmmcl nem bír öregségem.
„ Mint jó vcr'ú ven ló, Ic-jártam magamat
Nem kis terch nyomja, 's olly' régen vál
lamat.
Várnám már, /ítldskúnt meg görbült nyaka
mat
Segítő, 's nyugtató Herkules tárfamat.
5, A' mint hogy míg régena fel-tettem
magamba,
Hogy, ha fegít lílen akkori dolgomba :
A' mint fegített-is, már nyugodalomba
Botsátom fejemet, magános Házamba.
,, De ha most fzent ügye' óltalmazásári
Róína ez öregnek tefzi-rá vállára
A' Kcrefztyénscgnek egét; utollyára
Kéf? vagyok erőmet ki tenni próbára,
„ Úgy-is, az irigyek kik, tsak a' Hazának
F'Ó póltzánn iilni-is engem' fajnállának;
Próbáld bár , ha ezen hartzra hívatnának,
Magok-is Vezérül engem* válafztnának,
j, Jer hát gond közt ófziilt Fejem! utol
jára ,
Szedd öfzvc el-ofzlott, 's mar tsak-nem
fogytára
Jutott erőd', kedves Hazád' oltalmára
A' Róma', Európa'' 's Hazám' unfzoltára.

„ Mu-
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,, Mutasd meg a' Török' kevély Kirá
lyának ;
Hogy gántsot tud vetni ncgcdes lábának
Az, kit az 6 nála próbaltabb Attyának
Sok rá törí-si-is Ic-iicm-gyalázának.
., Bizony l/.cp jutalmat ígcrnck Rómában
De meg lókkal Izcbb van az lílcn'markában
A' ki a' hív fzívct az igaz Izolgában
,j límcri, 's hí'scgit nem hagyja híjjában, —
El-b.únul Kapijhtrd}]., 's mint cl-ragattatott
Nem ád ncma nyelve Tokáig Izózatot j
Áldja , cs mindcntíil hívnek állíttatott
Öregben, ezen hív forró indulatot.
„ OIi.' tígyniüiid óli! jáuzi l/.crcntsc' kotzkája!
Gyakorta vak f/.cmcd be ro!/,!>.úl t.th!l).i,
Ki legyen a' Király? ez virtus példája
Ncgy öcOrlzágnak-is lehetne Királya.
„ Oh! bizony van , cs kell ama' bólilog cgnck
Fényes orfzágábann ícnni elsőségnek ,
Mert két koronája Mármcik "s az üfzségnek
Nem elég ju'a'om c' naí;y Lelküségnck.
„Nagy Vitéz! még izívcd nagyobb mint
vénséged',
De ím', ha Icgítö Társra vau {ziikficgcd ,
Fn nem líti társad léí'zek tsak, 's vendeged,
Hanem nagy Tcrcggel meg-lcgítlek Téged'.
N 3

'
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jiSot el-megyek 's többet gyűjteni nem
kelem ;
izomban fzüntelcn buzgó könyörgéíem ,
Életedért az Ur' clott cWckléscm"
j, Ld'zíz leg nagyobb erőm, 's leg jobb
fegiccfem. —
, Egyfzcr hír jön — raellynek borzad hal
lására
Sok Fo i hogy Mahumedjöni már a' Dunára
Szált; temérdek ncpct rakott hajójára,
'S fzáz ötven ezret hoz Nándorfebér vdrrcu
, A' Király egynehány hív tesr-orzéjcvcl,
*S Ulrikkal akkori gondviselójcvel,
Ki indul Bndábúl, vadáfzat neízcvel; —
Mire ment hát Uirik fent-látó ízívcvcl ?
E U z ö k ö t t , c-s útját Bctsbe ficttettci
Már-is félni tamil a' Király, mellette:
A' terhet Hunyadi nyakába vetette ,
Kinek pedig eltét,'s forsát írígylette.
De ez a* ven Bajnok , a' ki fas' módjára
Meg iffjiík -y új erőt öltözik magára j
K' félelmes hírnek rettentő hangjára.
Hogy a' Törökkel kell menni tíj tsatára.
Nem gondol Királya* meg-félemléfcvel,
'S a' niásfélfzáz ezer török' erejével j
Hajókat kéfzít; megy' a^maga népével,
'S a' Kapifztrán kercfzt jegyes leregcvel,
Belgrád egy cros vár a' Duna* folytába'^
Ott j a' hol a' iizáva fzakad a' Dunába.
Meg
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Meg mikor '.S'y^moníí volt Király a' Hazába',
Ez ama' Rdtz György^\ék vala birtokába'.
De Gy'órg^^ \ú ^Sigmondot tilztclvcfzerettc,
Niindor fehér várat 'Sigmondnak engedte j
A' ki-is ezt Magyar Orlzaghoz köttette ,
Mert Ibk Magyar várost adott volt helyette.
Szathmdrtf 'liirt, nagy Varsdnyt, ts Debretzen tályát
Ji'fur.kdttsal Regettzel együtt, Tokajt, TtíIJydt
György mikor a* Török cl vette Hazáját
itt Ukott, itt várta boldogabb óráját.
BeUrad a' Töröknek volt nngy bolzlzújára,
Aniiráth-is fente fogát már c' várra
De akadt egy ollyan okos katonára
A' ki fok kénkövet forralt a' torkára.
Jdnoi vala ez-is, most-is ]dnos léfzea
A' ki Mííkiiniednck ellent áll meréfzen ,
'S a' kevclycnn ollyan győzedelmet vcfzen.
Hogy fcl-cmelt fzarvát le-töri cgéfzfzcn.—
Vívta mar 's magának minden jót igére.
Hogy kcriil nem Ibká Belgrád A kezére.
Egyí'zer hallja, hogy jön , és már közel ere
Hunyadi^ fercge Belgrád' mentségére.
Küldi/i'íir.jjfe/>díűí(rt)tsak hnmar elébe
A* ki meg gátollya bé-nicnctclébc,
.;
Hunyadi könnyen ment a' lOiina' mentébe
Ez nehezen evez a' víz ellenébe.
N 4
Meg
C") Karák. Afiii Török IJjsa.
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Meg fejditi Karák a' Hollós záfzlókat
Hunyadi hajóiiin mefzl'ze villogókat, —•
Bíztatja a'i/o//ó névtiil irtózókat —
Öizve kötözteti Lintzal a* hajókat.
Rcp'úl a gyors M'.ó febes evezővel,
Ökvc tsap a' vele ízem-közbe nieiióvcí^
Vagdalja a'l.-íntzot, tör^ront, nagy crovci,
Vagy meg-fúr, vagy i«eg-gyújt fok hajót
kénkővel.
Fefzűlet vólt a' fzent Kapifztrán' kezvb e , (a)
Mellyet fegyver helyett l'zoiított öléóe ;
Buzgó könyörgést viiz Kriftusa' cicbc ,
'S ezzel megy a" kevély Pogány cliencbe.
Hunyadi neki vátt /(arák' Hajójának
'S mivel nem árthatott eros oldalának,
Bé Jigrik ; vitézi, kik vele valának
Mindnyájann titánná bé ngrándozátiak.
Ordít a' meg ijedt Basa' katonája ,
Jíit kedvérc fzabdal Hunyadi' fzabjája.
J;íj vólt a' Töröknek minden parolája
Mikor ki a' Magyar, nyakkal-tafzigálja.
Karák Hunyadinak nézvén öfz fejére,
Meg fagy 's hideg jéggé válck minden vére,
'S míg kardot nem mérnek kopafz nyakIzirtjére,
Egy fzomlzéd hajóba ugrik fzerentsére.
Óh(íij Jen. III. f. 3:?6. Patef Anchifes paffis de
littoi e Palmis Numlna magna vocat, lucriíesqve indicit honores.
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Onnan látván vcfztJt fokfzcp hajújáiuilí,
M:llyck kö7a\ Tokann tűs^'/.cl lángol.ínak,
SoAbiii katonái \ ízbe iií^rálának ,
'S tulajdon vcrckbc bele fbiladának.
V
Úgy, hogy már íok hajók iircircn marad
tak ,
Sokak cl-mcríiltek , íokak el-fogattak,
.\'i.juiia habjai vcrrcl boríttattak i
j.s már Mabumedack clorc hírt adtak ,
Nem vcli ezt tovább a' Basa tréfának,
Jelt ád , vilzíza íordűl, 's ntat veíz magánakj
Ltnnu' a' Magyarok rivomba nyomiilának *•'
£s a' várba veres kc^zcl bc-lzálláiiak.
Örvendez Belgrádnak romladozott fala,
Ót^y tcttzik hogy épi'il mcg-rongált oldala.
fiíinyadi^^s Xűpr/^írű'n,oilyan kedves vala
r.f.nt az cghüi izállott kct Iftcn' Angyala.
Kapifztrdn, hoay boldog vege lett már
ennek
Aldfia meg-tarróját, 's halát ád Iftennck:
(•'mytidihoz fokann tanátskozni mennek ,
Kii-et o bátorít, 's rendet Izab mi.ndcnnek.
Hndi rendbe fzcdi a' kcrcfztcsckct (a)
A' kardforgatáshoz fxoktatja kezeket;
N 5
FólQa) A/t Írjak, hogy Hunyadi, é» Kapif. n-án utrín
negyven ezer keref; tcs ment fc.eifscjrre , a'
kiket Hunyadi a' várba be fem vitt," ha;''ein
Zcmlén me;iejcn gyakorollatotí: -- a' várba
a" kcrcfztcRkkel együtt tsak livilV.on öt ege
reim voltak.
: ,..,:.:
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Foltozza a* rongált várban a' refckct,
'S jó helyre rendeli az örizeteket.
Mahnmed Karaktul mikor meg értette,
Hogy Hunyadi otet mint meg-ijcfztctte;
Már nagy reménységét vclzteni kezdette ,
'S Hunyadi' erejét úgy tcttzett, refzkette.
Mert Ó abba bízott, hogy a'mint gondolta,
fíunyadi erejét már jól ki fatolta
A' vénség; de fél már tólc a' miólta
Olly tsudálatoíTan Karakót meg tolta.
Félt; de nagy fejébe fenki feni verhette,
Hog)^ nehéz, és áztat nagyon fzégyenlette:
Ha tizenötödnap a' mint Ó fel-tette
E z t a' híres várat meg nem keríthette.
Nem-is késett;hanem hajnal' hafadtára
E^éfz táborával rá rohan a' várra.
Mellynek fok le-omlótt fallal tolt fántzára
A' temérdek Török fel - hág nem fokára.
Meg-ijed Hunyadi ^ de Izínli feleimét (a)
Bíztatja a' népet, mutat bátor ebnét;
Kapifztrán nnfzollya Jéfusa' ízerelmét
Fel n é z , 's a' hegytkrúl várjalegedelmct. (i)
Míg Hunyadi cnúit a'Pogányt fzabdallya.
Amott Magyar tcftel telik a' vár' allya:
A' török a' kiílsó fántzot el-foglallya,
Hangzik a' rakásra omlott teft' zuhajja.
Mit
(fl) Aen. \. JÍ-. 109. Spem vultu fimulat, preinic
altum corde doJorem.
Xh) 'Sóit. <2i. >'. U
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Mitncni tcfz a'hív, de vakmerő gorom
ba V —
F£;y török, záJzlólían fiet egy toronyba ,
E-/t látván egy Magyar, vefzi tüftént nyomba,
S mig uzi, á' Török fel-is cr azomba:
'S kezd tent ditsekedni holdas zálzlójával, —
Férkőzik a' Magyar, — nem bír bajnokjával —
Által ölelvén hát eröircn karjával,
Le ngrik; és azt-is le rántja magával. —
Hunyadi ollyan volt ez zenebonában ,
Mint i kinekliagy tüz támad a' házában j
Hol ide hol oda Intkos bánatjában,
£s hol ezt, hol amazt ragad a' markában.
Kanifait alig hozza jól cfzcrc,
Tuilciit Szildgyimk izalad mentségére, (a)
Onnan a' meg vett íantz' vií'zfza nyerésére
Ahol Rozgony vóit a' ícrcg' vezére.
A' kivel itt ölV.ve kaptsolván erejét
Zavarja mint a' iV.él a' Török' erdejét.
Nem-is nyugfzik 's addig ízzafztja olz fcMi'' vifzfza nem nyeri az el-nycrt fántz
hclyjét.
Már a'nagy Piatzra fel -háromfzor Hága
V fegyveres Török' roppant fokasága,

Há(a) Szilágyi, és Kauifai, a' vár Kapitánnyal,
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Háronifzor a' kúlso báftyin utat vága
Fénylett már záízldja, láttzott hold' világa.
De mind a'hároniízor Hunyadi* hangjára
Vilzfza nyoiniílt 's rogyott-le a' vár allyára.
Végtére Mahumed, Kiirkut' {a) unfzoltára,
Lest vötni futálíal próbál utoljára. —
Nem várja Hunyadi a' Kurkui" futását
Nyomba vfefzi, 's mellé úgy ejti ugrását;
l'jgy fzívrc intézi dárdája' iziírását,
Hogy le-rohan, meg-hal, 's nem adhatja
mását:
Fut a' feje-vcfzcett Jantsárság kéntelen
Azomba Szilágyi kergeti más felen
Karakót 's úgy nyak-fzirt tsapja reméntelen ^
Hogy a'lova alá le-fordúl hirtelen.
Ment a' Kerefzces nép mindenütt nyomába
Szilágyinak a' ki febes nyargaltába •
t'iztc Karák' népét - már ért Táborába,
Mcíly el-nyúla hofzfzan a'Száva' folytába.
Ezt mikor Mahnmcd Csáfzár lajdította,
Hoiíy a' biztos Magyar népet raeg-fofztotta,
A' Natoli Basát mellé fzóllította ,
'S futtát a' Kerefztes nép felé tartotta.
Szilágyi a' fortélyt korán éfzre-vcrte,
A' Kerefztes népet vijzfza-rérítgcttc,
De az tsak a' Jcuis' nevét emlegette ,
'S kcfz ezer halált-i^ fzcnvedni érette.

KaC«) Rurkut volt a' Jantsárok* vezére, és a' Tsáíiát Teft-örzö Kapitánnyá.
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Kdpifztrán a'várból nc7Í fzcgcnyckcr.
Hogy r.iiiidjárt a' halál bon';];! fejeket j
Siet hívni vilH/a a' Kercí/roscket,
Kik nem tudtak Icmmi hadi törvényeket.
Hiwyadinitk pedig más \ ólt a" fcjcbc,
Hogy majd o a' lesnek, Icft vét cilencbe,
Nem-is kcsik, fzalad Mahumed' elébe ,
Már kélz nyereséget tartván a' kezébe.
De látván , hogy fordul Kapifztrdn vifzIzára,
Tekcrul Mahumed a hegy' oldalára;
Siet míg el-érnek Í vár' kapujára ,
Bé-mcuö útjoknak ellen-állására.
XHunyadi is tüftént a'fortélyt fordítja,
A' íántz-fokonn népit fel-viíziv!a-ízálu'tja,
Hogy mire a' kaput amaz el-állítja,
Ö minden erejét ellene lázítja.
Indúl 's nagy Tereget ki-vii'zen magával,
Már vítt-is a' Török Kapifztrán' h^úÁvAly
Hogy, Hunyadi a'vár'kétKapitánnyával
Öfzve-akad ama' Ndtoli Basával.
Meg-állj, úgy mond , raeg-állj, ne keri'ild
kezemet,
Próbáld moíl, ha régen rzomjiiízod véremet,
Próbáld Kurkut után tc-is fegyveremet,
Mclly magad' vérébe Téged'-is el-temet.
Ezzel, oUy mérgeíTen rohan a' Basára,
Hogy az , vért ökrendez elsö tsapására;
'S el-mcnt dühös lelke lúirknt' látására,
A' Törökök' tefti Paraditsomára.

A'Csá-
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A' Csáfzár más fclol a' Kcreíztcscket,
Tfizzcl vaíralöli, vát^ja iV.cgcnyckct,
Hunyadi hát ott hagy két Fó Vezéreket
A' kik fel-fegíttsék több néppel ezeket.
Maga más felé ment, mivel meg-fcjtcttc,
Hogy a' Tábor helyet meg-úresítettc
A' Csáfzár, és útját úgy cí-fiettctte ,
Hogy ötét MaJiumed élzre íem vehette.
Egyfzer, mikor a' Nap jól le-ment eftvére,
Rá tekint JVlahumed tábora' helyérc,
Látja hogy ég, ropog, meg-hnl minden vére,
Meg-fzaiad, és fiet menni védelmére.
Üzi 's megy Roz^ony mindenütt nyomába,
fíimyadi-is látván fzéllyel raboltába,
Hogy fiet a' Csáfzár tábor' állásába,
Rendbe fzedi rabló népit hamarjába.
Maga a' Csáfzárnak nyargal ellenébe,
Te légy hát negyedik , úgy mond , 's hevenyébe
Egy hajító dárdát ragad a' kezébe
'S löki még meízízirúi Mabumed' raellyébe.
Lc-rohan a' Csáfzár a' feb' érzésére,
Siet Hunyadi-is feje' vételére,
De mire el-fáradt- lova oda ére,
Már temérdek Jantsár ott volt védelmére.
Fel-ragadják teftét és ló' halálába
El-vifzik fzekéren Szarná Városába,
A' hol éfzre jovcn a' Csáfzár magába
Szégyenli a' dolgot, mérget kér bújába.
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„ H a d d miífjon cl , úí;ymoiul, egyúttal
eletem ,
Ha már illy tsiífoííau viizfza-vcrcttctcm ;
'Sip, dob l'zó közte vala ide crkczetcm,
"S ím' ízökvc haí^yom itt minden kclzüle-;
tcm'.
'
„ Hogy bírjam már ditsö Koronám' be
kével.
De mcg-is kell fúlnom bofzfzúság* mcrgcvcl,
'S moft-is negyven ezer emberem'vefztcvcl
Kétfzeresíctetetc Atyám' izcgycnévcl.
„ Nem én, óh bizony nem ez a' félénk el
me!
Nem , hanem Hunyadi a' Világ' félelme, (a) •
A' ki által ennyi népem'vclzcdelmc
Történt, 's tcftemnck-is halálos férclmc.
Ó ugyan mcg-gyógyúlt cs fcbjc bc-hegcdt
'S cpen vitte haza népe a' beteget;
De bezzeg Hunyadi ma. hartzolt eleidet,
El-kapta tsak hamar a' forró-hideget.
Le-csik lábáról, nem bírják inai,
Próbálják Belgrádnak minden Orvosai
De meg-nem engedik törődött tagjai,
Hogy az orvosláftól fzúnjenck kínjai.
Végre mindeneknek ez a' javallása ,
HogyVczérjét Belgrád Zemlinbe botsássa,
Ha
C") Mahumed magát ierror ÍW'/Í, világ felelmé
nek íaerette neveztetni.
, ,.-. .
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Ha hogy a' levegorcgnek változása
Miatt könnyebl>cdnc tcfte' lankadása.
Sok baráti között Kapifztrán kísérte,
Ki mindég vele vó!t "s imádkozott érte;
Halál nyavalyáit ollyjn bőven merte
Hogy már éfzrc vette hogy végét cl-crtc.
Vele \ó\tSziláéij 's Mdtyds-isLájzlóva},
Ez öreg, de mcg-is vidám haldoklóval,
Ki mikor kiilzködött már a' koporsóval
Akkor-is oktatta fijait ízép fzóval.
Egy eftvc Kapifztrán le-úlvén mellette,
Barátját az örök útra kéfzítgette ,
És fzcnt hivatalát mikor el-végzette.
Barátságos l'zavát ckképen kezdette:
„Irigylem Nagy Vitéz ! ditsö halálodat,
Hogy tekintvén líten fok fztp uitíznodat,
Minden több ízenvedés és iuo haladat
Nélkül, meg-nyúgodva várhadd jutalmadat.
„ És valóba tsendes Lelked'-esméretc*
Biztatása , nem nagy vígaíság lehet e'?
Ha már iltnak indult Lelked' Ichelletc,
Végső érdemidre rá emlekezhetc.
„ Ez ám az ajtaja a' Menny'-orízágának
Mikor vég' óráján tsendes halálának,
Az embernek Lelke élte' folyásának
Jó voltát clótte forgatja magának.
„'S akkor lép a' gonofz pokol' küfzöbérc,
Mikor ama' lelki-esméret' ncfzére,
Vifzfza-néz, élete' cl-tólt idejére,
'S bijnét maga hányja magának fzcmérc.
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„ Ez az a' haldokló ember' ítélete ^ '''•> ^
Mcllyct egy Lclck-is cl-nem kcn'ilhcte, «
Bíró kinek-kinek Iclkc'-csmcrere
Meliyet Iftcn, minden l'/Ávhc hclyhcztetc.
,, Oh ! niclly (u-xcndctcs hát a' Te halálod.
Ha magad magadnak elődbe ízáin]á!rKÍ
DühíaidVs magadat olly'hívnek találod
Hogy maga a' hűség holtig lakott nálod.
„ líinek a' munkás hit lakott homlokába ,
'S í'fzeretet íinór-mérték vóltdolgába;
Az ülly'ember bízváft el-hiddjc magába,
j, Hogy remenyíí'g íogfa követni sírjába;
Meg tovább mondaná mikor cizre vette
Hogy ]dnoJt az álom el-nehezírctte;
'
Hallgat hát, 's betegjét pihenni engedte,
Maga a'jeleket vi'sgálván mellette :
Mert míg édesdeden hallgat az ágyába
VA-a-léX Hunyadi, 's mellyen ahidtába
Képzeli, mintha egy tzifra palotába
Ama' Nagy Lajofjal iárkálna Budába.
Tagos épületi a' nagy Palotának,
A' Vár' órozatján nagy helyt foglaláiiak;
Fényes fedelei ii'épcn tc!-nyúlának;
Mcllyek két tornyokkal ékcíick valá.iak.
Leg-el61 a' \''árnak ícl-mcnctclcbcn ,
Egy mcg-aranyozott oízlop tűnt Izemében,
MJlyrc arannyal vólt rajzolva rendeben
Mindaz, a' mit 6 vitt véghez életében.
IViikéntütközött-mcg Erdély be iWí"í;íírcl,
Ki tija\al együtt a'hartzon vcfzcttcl,
.Q
Mi-
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Miként fut nem bírván a' nagy ütközettel
/fűit, Szendrő felé fiíradt lélekzettcl.
Mint bánt VaS-kapundl Sabudin Basával,
A' kit nyóltzvan ezer Török táborával
Meg-verti tsak tizcn-öt czered magával,
'S el-fogott öt ezret két- fzáz zálzlójávaU
Miképpen vileltc kardját ^Sójidníl,
Es mitsoda kedvet talált Királlyánál;
Karambus mint térdelt lántzon a' lábánál,
Kegyelmet koldulván vitéz bajnokjánál.
Ah ! fájdalom az-is tűnik a' ízemébe :
Mint fetreng Uldfaló a' jantsáf' kezébe ,
'S mint hordozta, dárdát ütvén a' fejébe
Záfzlóúl? a' gyilkos Pogány* féregébe.
El,-fordúl hát onnan könyvczó fzemekkcl
BeHycbb megy fzomorú 's lafsú lépélékkcl
Hát lát már egy kitsinyt vidámabb klekkel
Lé-feftve egy Hollót gyönyörű fzínekkcl.
De míg gyönyörködve Hollóját visgálja
Nagy Lajos édeŰen kezd fzólni hozzája,
Vifzi egy nagy Házíjd a' hol úgy talália
Hogy fényes izékben l'il az Orfzág' Királlyá
Nagy és nemes fzívet ínutat tekintete,
Közép-fzetÜ teítnél nagyobb a'termete,
Fejér artzúlatja piroíTal feftetc —
O reá egyenes 's vidám ízemet vetc.
Tifzta fejér fzíne magas homlokának,
Hofzfzatska nyúlása egyenes nyakának,
Jó izélés de módos tsontjai vallanak,
Egy igen Felséges Királyt mutatának.
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Mis; nézi Hunyadi és bamiíl reája „• •; •
Vi'si;álja, ki k<:ycn, tsak-ncm el-találja ,""
Közbe IzüU Nagy Lajos: vel's^fijam! hozzája
'•
j , ' S találd-el c'Király kinek a'formája?
Ó tsak halgát, nem izóll, Nagy Lajoi*
l'zavárá j
La'o$ hát így felel gondolkodására :
j^Míitvds ez a' fijad^ kinek nem fokára
„ Királyi-izékc Iclzfz c' fzcp Buda' Vára.
j, Fiam ! mert Fiamnak mondhalak Té^
gedct,
Tsak-hogy Te hem tudod Unokám' létedet
így fizeti Iftcn fok nagy érdemedet,
Hogy Királyjá tefzi kedves gyermckcdetj
„ A' ki édes Attya' cmlckczctcrc
Ez Hazát építi Buda' V'ár' hegyére j
'S jóAtrya' nyomdokit nyomja, mígvégtértí
Ki-terjed nagy híre a' tenger' fzclérc.
„ Lárod-é az ide fel-gyiílt Izcméllyeket?
Mind Király formájú 's mind nagy cmbe-,
rckét,
Ezek mind tifztclni jönnek e*gyermeket,
„ És gyönyörködtetni bámíiló Izemcket.
Akkor két nagy ajtók önként nicg-nyi- ',
Iának
-,
A' mellycken ketten hogy bé-balíagának,
Egy nagy házban fok fzáz 's ezer könyvVformának
Egymásra rakatott forait látának.
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.,-Mi ez? boldog léltk! Hunyadi kcrdczi
Nagy La'os a' látáft tehát ícl-fedczi:
„ E' Ibk könyvet öízve mind Mátyás fzcrczi
„ £s c' könyvet a' te nevedről nevezi, (a
Mennek c' fzobának egy nagy ablakára
A' honnan le-tekint János a' Dunára,
Hát lát Ibk fzép népet, niclly tábor' forniárí
öízve-gyiilt's fereglett a'Duna' fa^yjára.
Nem túrheti tovább az el-ragadratott
Öreg álmában-is a' nagy indulatot,
E' látásra oUyan jeleket mutatott,
A' miket Kapiiztrán méltán tsudálhatotr.
Mozog, 's villám láttzik íbrgani ízemé
ben, —
így kérdezi tovább Lajcft örömében :
„ M i k ezek, a'mik itt állanak rendében'
,5 Hlyen fzcp nép léfz'-é Mátyás' idcjcbcn"!
„ Ezek, űgy-mond Lajos: míg fok Gró!
's Bárókkal
„ Egyet értvén,'s minden igaz Magyarokkal
Vdzödik Szilágyi a',vilzlza-vonókkal,
Királynak kiáltják Mátyáíl hangos Izókkal
„ Ezeknek foksága', és Nemes hívsége
Hírével öregbül Mátyás' ditsofségc;
'S ollyan híres léfzen fiad' vitézsége ,
Hogy rettegi nevét minden ellenséee.

Qa) Corviiiiana Bibliotheca, a* mellyet az elott-is
de kivált a könyv-nyomtatás lel-találás;
után, a' tsudálkodáiig bővített, és ékesíteti
Mátyás.
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„ Népe közt a' rendet Ú!:;y talpra állítja,
Hogy már győz a' íercg, mikor ki-lziliitja ,
Ig.iz hivscgckct azzal - is nagyírja ,
Hogy az utólsót-is nevéről Izólíítia.
„ Ogy-é édes íiam! hogy lok erdemednek
Az egek illendő jutalmat engednek ;
Hogy nagyítására nagy ditsölstgednek,
llly' nagy méltóságot adnal\ gyermekednek*
„ Volt-is az cgböl-is gondom bizonyára
Mindég ez érdemes Unokám' fiára,
Tudván, hogy e'gyermek rzcrttcíz'valahára,
3, S/.creatsctlen Atrya' cl-verztett julsára. —
Ekkor többről kczde Já?ios gondolkozni,
'S akarna Lajostól többről tudakozni,
De míg erőlködne nyelvével dolgozni,
Kezd az édes látás műhii 's el-válcozni.
Ah ! fzerelmes Atyám ! így kiált magában.
Ne mcnj-el, maradj-meg c' végsó órában,
M'itals még többeket, kiknek látásában
Gyönyörködve fzálljon Unokád sírjában. —
El-bámúl ezekre, 's mindjárt érzrc-vcttc
A' Pap, hogy az Iftcn tán meg-jclcntettc
Néki, eredetét hol, és kitol vette? —
Hozzá Izóll, — 's a' látáft tőle kérdezgette.
„ Barátom! a' bcreg így felel Izavára:
„ Tán moft bclzéllji velem Lajos utóllyára j
5, El-ragadván engem' el-vive Riidára,
,5 'S fzép dolgokat adott lelkemnek tud- ,
tára. —
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„ Álom-c, vagy tsalárd képzéfck valának?
„ Hogy eiigcm' J^agy Lajos mond IJaoká*
jáuak, —
5, Leg-több befzédcink mind} arról valának,
5, Hogy Mátyás Királlyá leizen a'Hazának.—
Már hitKdpiJhtrán-i^ tovább nem tűrhette,
Az öreg betegnek eió-belTscUctre,
Kitsoda Hunyadi? 's o-is kitol v e t t e ,
Hogy Hunyadi Si^mond' 's Mária' Iziílette. {a)
Lajos
C") Hunyadi Jánosnak eredetet ritka, vagy tá
lam ei,y Hiftórikus lem írja igazán; —- mivel
a' Fia Királlyá lett; az "akkori írók minden
illetlenséget cl-mellöztek volna; kivált azo
kat úgy tettzik kárho/,tai]ák-is a' kik Sigmond Fsafzár Fiának de idegen Alzt'zonytúl,
iítak lenni- Hanem az ofztáq jzép , hogy
mikor azokat uáfollii akarják ;. magok , ^'
tnagok', írását hihetetlenné tefztk; ez lévén
leg-fdbb eröfsá^ek , hogy Hunyadi'Sigmondikl
egy idás leit volna ; mivel Demeter neyú Zá-i
grahi Püfpöknél inasképpen Izolgált. Demeter
pedi-g volt Zágrábi PL'ifpnk 1:^75-tol fogva
1379-ig, és így kellett volna fímyadinak {zületni , legr alább-ls 1^6,6. ban; és más több
hafonló okok; de lia ez úgy volna, e' fzerént
Hunyadiunk yo, elztend^snek kellett volna
lenni a' Bslpuíd' mcg-f^jüáíakor, 's tálára éppen
jzértnem akarják fok irigyek Hmyadtróími:^. ismerni, hogy a' BelgtcUi hartzonn valamit
tett volna ; a' mc ly pedi*; mind a' maga',
jnind a' ÍL<i/'//i.írí»j'Leveieibórki-tetfzik; —
íi€ «?v ám nwadna-is; tsak ez elöct kevéffel-
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„ LajosUnok.ínakúí;y-mond nemhíiiibaa
T.irr,mcrt mikor AnyidHoiváth'foí;S3j^ában
Smlctc az akkori nas^y zenebonában
'«•
Tcged' a' tömlötzbcn izulc Kruppa várában.'
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fcl-is millycn erí^s ütközeteket tett ? Siít a*
mi nagyobb , M'i'ydi^ i4.<.3 ban fzületett Kohrcdrt^ és ígv akkor az Attyának kcHett vol
na lenni 77. ^Iztendfisnek . S;ít Vjliiki Miklós^
a' ki alatt (: Kapijitrún valláfa fzerént: ) kez
dett katonáskodni ; hólt-meg i.|.7o-bcn ^ ei
ifiabb tsak nem lehetett Hunyadin^d, ha már
akkcr Kapitány volt (: még pedig cum Dominatu vtililo: ) mikor Hunyadi katonáskodni
kezdett; és így Ujlíiki 104 efztendös korába
hólt volna meg, cs mikor Himyndinnk Vajda
Tárfa volt 's véle hadakozott, akkor-is vén
lett volna a' kardra, lladd fzületett hát Hu
ny aii 1386-ban Mária Királynétól 3'tiímlötzben ; (: mcrti a' mint ha az akkori történe
teket jól ki-nyomozzuk k i - s ű l ; Si^mcmldd
való öf^ve-kelcse után, mint-egy efztendovel vettetett tömlötzbe MAría:^ és íry 70.
efztendös volt a' Bel^rdii ütközetkor; 57. efz
tendös korában lett MUyái Fija , hogy pedig
'S'^mond meg-nem mondhatta az Ürfzágnak ,
ennek fok okai lehetnek ; lehetett a' Cileai
Grófi Házna/i, (: a' mellybnl való volt a'máfodik Felesége : ) fokfelé ágazott, 's mindent
hamar fel-forgatható elsősége, lehetett az-is,
hogy már az eliítt eres fogadáíTal két-felé-is
ígérte az Oifzágot: lehetet 'Sigmondnak maga
gyanüsága-is , mivel azután Máriának foha
fera lett gyermeke j lehetett attól való félel
me-

%i6
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„ De fcitvín Horváttői c fcrfi magzatot,
Mária' fzűlcíe titokba t a r t a t o t t ,
A' gyermek Buthiisnak kezébe a d a t o t t ,
Ki édes Atyádnak Icimi gondoltarott.
„ Euthus Hadi-tirzcje vala Horváth Bán
nák ,
'S 6 volt örizojc akkorba Krcppának,
Éppen édes Anyád, 's c* hív Katonának
T e r h e s felesége együtt vajódának. (a)
„ Buthus Királlyához hfv lenni l'zcretc:t,
És Íz ép kéréfckkel könnyen rá v é t e t e t t ,
H o g y tcged' fel-válalt 's oiiyan izínt tettetett,.
Hogy őnéki kettős gyermeke fzillerctt.
?> D e

iTic-is, hogy az OrHíág í)üet fajtalan életiínek
tartván lenni , más valami idegen áí:yból
f/iái mazottnak ítélte volna lenni Jcíno/i,^ éi
így halála után , tsak a' fok zenebona kö
vetkezett vóina.
— Vók más Hwt adi jdttos-is ( : lehetett
több-is: ) a' kiről emléke/ik Kh LdfiU Kir Ijy %' Huny/l i Donátziofdíhin , a' ki lehetett
öregebb ennél , és fzolgálhatott a' Zús;rdhi
Demeter Pafoöknél-is. - Ezt hogy így hiddje, fenki neín köteles, de én még leni akar
nám, hogy akkori álmából fel-lerkenvén //«uyaii, íLA álom hajlékinak elefánt tsont kapnjánn jött volna éppen vifi-fza , mint /^<>f.
ylcn. L VI )f o'9'>. K97.
(«) />í<í/;«;'felesége Ersébeth, éppea akkor fziílt
«gy Leány gyermeket.
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„ D e mivel nintatrál OIIVAH rck'ntcrcr,
Hoí;y Horváth Bán könnyen reád ismerhe
tett,
Mc!^-kcrúli Buthiis Pál ülnlz nciii7.ctct,
Kit l^ajos Zaj^rábba Püspöknek tetetett.
,,'S annak hűsegére ajánla tcccdet,
Ki ugyan Anyádra nem rég' fenekedett,
De mikor nieg-látta nagy tekíntercdet,
Meg-lágyúlt. és titkon orzöttc leikedcr.
„ Az a' Piil ez, a' ki Horváth" unfzoltríra,
Pómdha úti'/.ó fzínt vévén magám,
líl-mcnt Nedpolyba Károly' hívására,
A' kit a'pártos nép várt a' Koronára.
,, Nem mevtc mondani Biithus Miiriánnk) Mitsoda jó izáüáft Izerzett a' Fii.uiak,
Mert nehezen efett az édes Anyának
Tsak ncvc-is Pálnak a' Bán' Baráti.ínak.
„ Hanem úgy Izínlctte, hogy JKidélybe
még yen
Hol bátorságoffabb nyugodalma legyen,
Hogy vagy az 6 fejét ne találja fzéuycn,
Vagy a' Bán Janosonn új tsúfot ne tegyen,
„ Rá állott Mária a' Buthuf fza\ára ,
'S nagy kíntsel botsátja Erdélyi útjára ,
'Sigmond jegy-gytnüjét adja utoljára
Jánosnak, c' dolog' bizonyítására.
„ Pál hát meg-gondolván mind azt a
magába ,
Melly jól tett o véle hajós hajdanába', '^
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Yclt veled maradni e' zenebonába',
Veled és Buthuffal cl-lzökött R.ómiibíi\ —'
„ Mária Buthufi ^ ei - alig erefzrettCi
T:íak hamar ezt a' bal de hamishírt vette;
Hogy a' Izökött Biithujt fíorüa'í6 meg-íej
tette ,
És. kct gyermekevei együtt meg-ölette.'
5, Róma tiagy örömmel fogja a' gyerme
ket.
Rendel, de titkoíTan Papi embereket
Kik , ha látják fzLiuiii e' zúgó ncfzekct,
Tuftént hírül \\gyék Rómába ezeket.
„ Hct elzteiidö múlva hogy meg-halá* lozott,
Az Anyád.T a' Haza még jobban habozott,
A' fok fzív közt, egy fzív alig találkozott,
'S mind az édes Atyád ellen hadakozott,
„ Egyfzer hírűi hozzák vefztedre- Ró
mába ,
Hogy bízván az Öttse Venc%eT oltalmába
Atyád, azt ígérte néki fzoriíltába,
Hogy 0 légyen Király utánna Budába.
„ Ekkor minden kedvét Róma eltvcfz- ]
tette,
'S gyakor levelekkel mind arra kifztctte ,
Hogy iöjjön Rómába ott van cgy-fzűlöttc,
A' ki következik Királynak helyette.
„ De vagjnera értette ezt az ízenctet.
Vagy pedig már minden reménységet le
tett ,
A' mint-

\H ato dik Kö nyv,:i].
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A'mint-hoG;Y r^ii^d addig ayiígtanem lehe
tett,
'.' •
Míg Borbálájával öízvc-i\cmköttctctt^
4
„ Akkor oh Nagy Vezér! jól juthat efzcdbe,
Í:Í
Hogy egy gyúrút adott a' Pápa kezedbe ,-=^
El-kűldütt hogy jojj-el rzíilette-foldedbe^^í
Ha belé Izeretnc ''Ái,^mond rzcméllyedbc.
„ Tudod már a' többit — de mi tartóz-*
tattá
Atyádat? hogy mind ezt tudtára nem adta
Hazáunak, nem tudom: de ki gátolhatta?
Ha a' gondviselés ezt úgy igazgatta. —
Huhyadhól vérrel elegyes tseppekkcl
i
Tsorog az ízzadtsíg Izapora kóny\ekkcl,
De mit tsinált volna a' már i\ieg-lettekkcl?
El-ízenvedi mind ezt meg-nyűgott lélekkel.
'S hogy ezt Kapijtránwak verheíTe fejébe.
Hogy ezért Icmmi ícb fintsca a' Izívébe;
Szóíljttatja Mátyáft: ki-jóvén elébe,
Így Izóll Kdpiftrdnrxíik jelcn-lételébc.
., Fiam? a' mit egyl'zcr tettél én érettem,
Jól-)ehet tartoztál, én érdcmiil vettem,
Láplót a' bátyádat már Bánná tétettem,
De néked mind eddig femmit fcm fizettem,
„ Nem-is léí>/már nékem arra tehetségem,
Hogy még fzerentsédet fel-érje vénségcm ^
Mert mind arra mutat terhes betegségem ,
Hogy léi?' íjiár éniitkem nem fokára végem*
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„ í m e hát jó Atyád' tanátsa 's áldáfa
Lcfzcn jó-tctcdnek mcg-jutalniazára, —
Hív voltál 5 hív-is légy, 's hív Izíved mcglátfa,
Hogy ne légyen ennek rofzfzra változlfa.
„ Én alatsony lorsból látd, mire jutottam,
Hogy nyóltz ciztendcig mint-egy Királykodtam,
Azzal, hogy húségem' mindég mcg-tartottam ,
Ncked-is fo póltzra jó lítat nyitottam.
,, Lehet az Orízágnak oUyan változáfa,
Hogy még re-is lehctifz, mint én, Király'máifa,
Lehet hát a' Király' Izabad válafztáfa
Miatt nagy terheknek válladonn forgála.
„ Meg-cmlékezz akkor Atyád' e' ízavára,
'S e' bútsúzó lelkem' végsó tanátsára,
Hogy menj ugyan a' túz' tsilapítására;
De ha lehet kardot ne vonj a' Hazára.
„ Ha Icfznek ollyanok, mert könnyen le-'
hétnek,
Kik a' Királyságra téged'-is kiTztetnek,
Tsak úgy engedj, 's akkor hid) az ígéretnek,
Mikor a' Királyi-fzckbc ícl-últetnek.
„ Virtujfal ékesítsd minden elsőséged',
Hogy tudjanak máfok mért bctsúlni téged';
De vagy nagy Idgyiá^od^ vagy nagy kemény
ségei
El-ne oltsa tőlem kapott ditsofséged'.
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„ Könnyen motsok cíik a' tifzta fcjcr'rcn,
Sok nczi azt, a' ki fent úl nagy fzekcrbcn :
Hamarébb ki-túnik a' biln a* Vezérben ,
Mint alar?ony íorsú, vagy köz nemes vérben.
„ Lí^iy nem vagy, valóba egy Vez<?r' fiá
nak
Kút-is volna lágynak lenni, vagy tunycndk\
A' kevélyúgnek-'\s minden cfircmánnk
Hogy ellcne-állhafs, engem'tégy pddának.
,, Ha lucn fó póltzra fcl-emel tejedet,
Efiiber tál iáidhoz úgy mutasd Tzívcdct,
Hogy Ic-ne vctkfzzcd emberiségedet ^
Mikor fcut-hcjjazni engeded lelkedet. —
„ Ha Izi'iletc'Siink-is, valamint halálunk
Egy-forma , úgy Királyt cíiyct Je találunk ,'
Miért Király hat az, a' kit mi Izolgáliink?
Azcrt, mert 6 moftan i'zcrcntséfebb nálunk.
„ Úrnak, vagy Izolgának lénki fcm ízületik,
Azcrt, hogy az Attya annak neveztetik ,
A' fzerentscs pedig alig ítéltetik
Boldognak, mind addig míg nem cl-tcmcrik.
„ PoíiArű/eí, a' ki hóldognak mond.itik,
Nem íokára tsúfúl fel-akafztathatik :
Kréziif, ki Icf-clso gazdagnak tartatik ,
Rabbá lenni, 's égni parantsoltathatik. (a)
,, Czi(fl) A' Lurzi.jiuf' bcfzclgctcsiben ,• mikor Merkurins Kdior.tiak iTiutcí^atta itt a' felsö) Világonn A'jeia/i\azdn"-sngát , és annak Stolcnnal való bcficlgetcfeit ketten halhatván , Aírrkutius
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. „ C m a í , kitül iímMí • tiizre ítéltetett,
Habjánál boldogabb nem foka lehetett.
Egy Scitha Afzlzonytól feje vétettctctt,
*S a' boldog fo Vezér tömlőbe vettetett.
„ A' fzínes boldognak boldog efztcndcjej
Tsak a' fzercntsének Játck-nézo helye j
El-fordiíl a' jádzi fzerentse' tehgejc,
'S a' fent-íilt kevélynek le-hanyatlik ít]c,
„ Kiv.-'lt a' Magyarok j kik vérrel fzerzettck
Orfzágöt^ és Királyt magok önként tettek,
Nem tsiida, ha annak fog-hegyen engedték >
Ki eroizakkal lett fövé ö felettek^
^, Mint ama' Szatnrnui' arany idejébe
Szabad Cr mindenik maga'liiegyéjébe,
'S tsak a^t tudja híven tifztclni fzívébe j
A' kit maga últct Kii'ályi-fzckébe — (a)
„ Tsak
hm int áiihak a' Krézus' bóldgoságának llralmas vcgit-is nic^-beí'zclte volna ; a' pokolbili Kdi-on inololyogva ezt felelte : Oh na
gyon nevetséges dolog 1
Ca) Mivel a' látásban iigy értette H/inyadi, hogy
egy kis eróizakkal esik-nieg Mdtydsttuk Királyjá létcje ; itiind oHyanokat akar fejébö
verni i a" ii;ik a' tsehdefscgre Ibkat haíznál-'
riak : a'többek köztt a' Fö Rendeknek meg^
betsíílését; és hogy ebben IzaVát nem fogad
ta az Attyának , el*g kárát-is vallotta Md^_
tyds. - Igeii nehéz fíuvyitdinr.k íigy intézni
tanátsát s hogy a Királyságra menendő tmber-
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„ Tsak a' Király a'fo, itt clsok nintscnck,
Szabadsá2,i;al bírnak cj;y-formíín mindenek,
'S ha a'több tagoknak egy támad ellenek,
Már minden fzegictek 'úld-íiifg'-j^cl zengenek.
„ C^ igazgasd azért Izivedct cs Izádat^
HoEV Izoliíáddá ne tedd Nemes TárS-ízol*-'
gadatj
De például tévén öreg hív Atyádat^
Királyodhoz hív légy^ fzeresd a' Hazádat.
„ lla Icg-fobbtilztséget villllz a'Hazábá,
Gonolzt ne gondoljon Izíved 6 magiba :
l.tg-ízcbb icl a' ízülgák' hív rárlaságába,
Ha leg-több hűség van a' Icg-fcbb fzolgába.'
„ Lehet ám másnak-is, ha nékem lehetett
Úgy vilclni magát-, 's ollyan tekintetet
Mutatni, hogy máfok mird .1' tifztcletet
Meg-adják , mind költsön a' ízéplzeretcret*
„ Keveíet Izólj, 's addig ne mozdítsd
nyelvedet^
Míg meg-nem kérdezed elóre efzedet;
Mert a' gondolatlan, 's neki erelzkcdctt
Nyelv termélzetedrol el-áriíl tégedet.
„ Jobb 's í'zcbb hieg - esmérve hallgatni
málokat,
Mint bcízcllni mérték 's cro nélkül fokát;

Nézz-

1

bérnek f/ól)on , azonba meg-is egéf ízen
tudtára ne adja Mátjdsn.ik, a' ki kiilombenis heves vciií Ifjú volt.
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Ntzz-el bár akármelly okos Királyokat,
Ezzel Icg-könycbbentartják-fenn rangjukat.
„ Ha nagy dolgot akarlk elö-niozdítani,
Kct három tanátsot jó mcg-fzóllítani;
De egyikre fem jó hírtelen hajlani,
Sem akármellyknek-is cllene-mondani. (a
„ Fozze-nieg- mindnyáját a' ízív jól iiin
gába,
'S jól meg-nézze, mints-é akadály dolgába?
Meg-látfa, tsak gyorfan menjen a' munkába,
Hogy a' kéfzulettel nem kéíett űtiába.
„ De a' ki dolgába nem néz jól belcje,
'S fiifs kcza' nagy Izívnck nem járií] melltje,
Ez ám foknak ama' panafzos vcízélyc,
^)Nagy Vezér ez, úgy-mond, de ninti fzerentséje.
Szólna még, de gáncsot vete már nyelvé
nek ,
Forró melegsége fel-gyúlladt vérének :
JHapifztrán ^ és Lájzló mellé Ic-űlénck,
S c' költs beteg íelett sírva kcsergének.

(d) Ebben ímár nagyon ízavát íogadta Mútycls xi
Attyájiak ; — történt ez i4s6-ban , mikor
Matyiii 13. cíztendös volt.

HATODIK
V A G Y

KIS LÁSZLÓ K I R Á L Y '
Függw petsétes Levelének Diplomájának
egy darabja, meliyet adott HUKITADI JáNoscak, a' mint azt Pray a' maga Históriájába J'.fial. L. JL Deákul bé-iktatta;
Magyarul illycn fonnáu élik.
Jijlogy ez a' Hunyadi János, már 'Sigmond Tsáízárnak, a' mi DitsóTséges NagyAtyánknak uralkodáfa alatt, a' maga Ifjúságának idejét dítséretes hajlandóságokkal toltötte-eí; a' mellyekben már-is megért elmét, és meg-élemedett Férjtiiihoz illó méltóságot mutatván; azon volt, hogy
a' mit íokau máfok' íegíttségével, 's magok' eleinek Nagyságával tettek magokévá ; o arra maga fáradtságával, jeles tselekedeteivel, nagy elméjével, fáradhatatlan voltával lépheíTen reá. Azt tartván a* ditsöTség' leg-fzebb nemének, ha
valaki az utánna köv^etkezo maradéknak
hírt-nevet fzerez, és a' méltóságra utat
nyit. Ifjiiságát dítséretefen töltvén-el,
teftét az erolTebb munkákhoz, és a' KatoUdsággal járó nyughatatlauságokhoz fzokP
tat-
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tatván, 's ezeXre magát alkalraatofsá tó.
vén, következendő nagy tselekedeteinek
tündamentomot vetett; 's jó eleire azok
nak bizonyos jelét adta, és Nagy Lelket
mutató erkoitseivel, mint meg-annyi gráditsokkal, a' méltolagokra, tifztségekre,
cs a' ditsofséges hírre-névre meneteles útat kéízített magának; a' mint-hogy, mint
nagy fzivü Katona, és vezérségre méltó
Vitéz, már akkor a' Királyi Katonák kölzé ízámláltatott, és nem ibkára tkoknokságra-\% méltóztattatott, a'holhiba nélkiíl
való hűséggel, és kélzen fel-áldozott engedelmefséggel fzolgálta a' mi lent emlí
tett Nagy - Atyánkat; mind a' Tsálzári
Méltóság' dolgában, mind a' maga TsehOrfzági juílainak vifzfza-nyeréfe végett tct^
útazáiiban. Más minden dolgaiban, és
had - vifeiéfeiben-is mind halálig hűséges
és fáradhatatlan fzorgálmatofsággal volt
mindenkor mellette; a' kinek Tifztefsége'
kedvéért, fokfzor feje' vefzedelmével-is
hadakozott ; a' mellyekért nála ollyan
kedveiségben volt, hogy különös Királyi
fzeretetre méltónak ítéltetett és esmértetett lenni. A' mint ugyan azon Nagy-Alyánktól az ezen Orfzágban lévő méltó
ságoknak elsü gráditsára fel-is emeltetett,
és fellyebb-is méltóztattatott volna, ha
említett Nagy-Atyánk meg-nem hólt vol
na. De helyébe ülvén a' Nagy Méltósá
gú
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gii Hertzeg Albert, hafonkíkcppen Római
és Magyar Király, a' mi boldog emlékezetíi
Édes Atyánk: a' fent nevezete János, a'
maga már rúgen el-kezdett ízerentsés fzolgálatját, több érdemekkel tetézvén, és azoR
mi Atyánknak hűséges fzolgálatjában, es
liad-viíeléfeiben-is, a'mellyeket mind a'
Tseh-Orízági pártofok ellen, mind a'Törö
kök ellen mindenkor ditscifséges ki-menetel
lel folytatott, (:az Atyánk;) moft okos
Tanátsos', majd erós hatlakozú Tifzt' Hi
vatalt vilelvén , ollyan fáradhatatlan és
hafznos ember volt; hogy Ótet az Atyánk
a' Katonai (-. vagy Ncmeíi:) karbúi OrJ\ág Búrójává és S:^erényi Bánná tette,
a' melly nagy Bárói mOtóság. A' mikor
a' Törökkel, a' ki akkor azon IZL'leken
valóban alkalmatlan volt, ditsöfséges üt
közetet tett ó, és a' mánk Hunyadi Já
nos, a' ki ennek v^ér-lzerént való Nemes
Attyatia, és erós ferénységében párja 's társa
volt. Kik-is azon ütközeteket mindenkor
gyozedelniefen végeztú-k. Ezntán a' mi
éoes At)'ánk-is, a" mint Llennek tettzett
korán ineg-iialáíozván, meliy miatt a' mi
gond-vileljjet n meg -folztatott MagyarOr'.A.ij'vrik, mi-.r- még akkor rt'fz ízerúit
•• e íyermekségben, réíz fzerént más*
velcfe alatt lévén, belöl fok ellenségek
^c,^ )Li liiibozoa; kívtil pedig a' Török'
kegyetlensége miatt fok vefzéllyekben
P 3

for-

228

K ; S <*>• POJ!

forgott; mivel a' Törökök a' mezőket
pulztították, majorokat rablották, a'lakó
itokat a' nemnek és időnek minden megki'ílömböztetéfe nélkül vagy üldíVzték ,
vagy rabul el-vitték, és a'mi MagyarOrlzágunknak alsó réízt-t tsak-nem a' Tifzáig, más felül pedig Tot-Orfzágnak tsaknem közepéig, fzánakozásra raéitíí mó
don vagy el-pufztították, vagy el-foglalták; és már úgy annyira meg - erotelenítették, hogy tsak a' foglalás hiijával lát
tattak lenni; fent embtett Hunyadi Já
nos azon idü közben Erdélyi vajdává^Temesi Gróffá, Nándor-Fc, ér -várnak ^
és az Orfzág' más alsóbb réfzeinek Ka-pitánnyává tétetvén, ezeii hivataloknak
méltóságát maga érdemivel ditsÖfségesítette, és.ezen o Fels'ó'ségének kezdetét
győzedelmes hadakozáfoknak áldozta-íél.
Mert elüfzör-is győzedelmes hartzal Srerviáhan (: Rátz - Orfzágban :) Belgrádhoz
közel a' Török Vajdát (: a' ki akkor S^^endro Várát és egéfz S-:ierviát el-foglalván
bírta:) meg-verte; azután pedig, midőn
kevés idő múlva más Török féreg, raelly
már a' miéinkenn egy-nehány izbei)^ vett
győzedelmekkel, és fok katonasággal ke
vély volt, 's új ditsofségre vágyott, a'
mi Erdély-Orfzágunk' vídékjébe fzokott
kegyetlenséggel, embereinknek 's azok
nak júliágaiknak el-rabláfa yégett bé-üíÖtt
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tott volna; az említett János Vajda az
azon vidéken lakozókat maga mellé vé
v é n , erős Vezérként tüzelíen öfzv^e-iltütt
véle, és a' hartznak mind két réfzrol lett
nehezedére között oUyan dítséretefeu
meg-\"út az ellenséggel, hogy maga azok
nak Vezére AIi:^etbég, üíZc-^fítel a' maga
Vkic- Kapitány Fiával mec;-ölettetvén,
a' vifzlza-nyert 'sákmányt maga' és Fija'
cl-eftével pótolta. Minden nt'pe pedig,
ki meg-ölettetett, ki el fogatott, némellyek de igen kevefen fzaladtak - el. A'
mellybcil az a' hafzna lett az Orfzágnak,
hogy a' Havas-Alf :ldi és Moldvai Vajdák^ kik még a' mi Eleinknek idejében
a' fzent Koronától el-pártolván a' Török
alá adták magokat, akkor réfz-fzerént ta
nátsár Ü Jáno'! Vaj iának ^ réfz-fzerént a"
tőle vaUí félelemtől kénízeríttetvén, is
mét minden birtokaikkal egygyikt ezen
Orfzág híiségi're ajánlották magokat, haj
dani hüst'ges fzolgálatjokat nékünk mind
ez ideig meg - t-'vén. Mellyek így men
vén véghez, még jó divatjában vóilt ez
nem régi fzerentsés tselekedeteinek híre,
mikor e' nagy érdem'íi Férhúnak ezen ne
vezetes dolgainak kezdetét, más ditsofségefebb és fokkal nagyobb dítséretre mi'lt ó , 's mind örökké emlékezetben mara
dandó gyiizedelme köveite. .Alert mid'»n
a' Törököknek Ura, a' moll említett vcP 3
.. Ize-
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ízedelmét a' maga népének nem fienvedhetvén, és minden erejéből meg-akarván
boízfzúhii, a' maga hatalma alatt valók
ból nyóltzvan ezer embernyi er'út vervénöfzve, a' mint ezt bizonyos tudósításból
tndjuk; a' maga Basája' és akkori leg-fóbb
hely-tartója' vezérléfe alatt azt tegyverreí
és nagy ízimmal tel-kéfzítené, 's már a'
Basa a' Havafokon túl vezérlené, és azt
már tsak'Qem egélzen el - puíztítván, fok
embert és jófzágot el-rabolna, 's úgy igyeliezne, hogy innen egyéneién Erdély
be mennyen prédálni; fent említett János
Vajda öfzve-fzedvén a' lakofokat, a' ki
ket kaphatott, a' fok ellenséget noha u
annál Kev'efebb fzámú néppel volt, annak
a' térségnek fzéléig nyomozván eí-fzánta
magát, hogy vagy meg-haljon , vagy győ
zedelmet végyen. Itt már lehetett látni
az ö hadi okofságát, erejét, és tábori ferénységét, mert úgy tartván, hogy jobb
az ellenségen rajta ütni, mint azt várni,
hogy ö kezdjen hartzot, kemény, nagy,
és az ö erejét fokkal f'elly'űl - haladó iitJíözethez fogott, a' meilyet okofan foly
tatván, és izerentséíen el-is végezvén,
örökös ditséretre méltó győzedelmet nyert,
a' mellyel mind a'Magyar Nemzetnek haj
dani ditsofsége és híre helyre állott,
mind pedig az o nagy Nere ezen tselekedetéért mindenütt el - híre fed vén , az,,
hogy
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hogy ó dítséretefen emlegettefetf, néki
egy igen felséges győzedelmi pompa gyan.int efett. IVÍert a' temérdek ellenség*
fokasága meg-fzaladván, a' meg-öletteknek és fél-húltaknak engedte a' tágas tsata' hellyet, fent hagyván a' maga fzánakozásra mélt^'i hadi vefzedelmcnek el-felejthetetlen emlékezetét, az ellenségnek
igen fok Fo rendjei rabul eflek, nékünk pe
dig feles kintset, "s drága tábori efzközoKet
Yákmányúl engedtek köz-ofztályra. Hlyen
fzerentsés gyozedelmekkel néki bátorít
ván magát ez a' nagyságos Férjfiii, és
cgygyik nagy tselekedetét máfikkal tetéz
vén; azután nagyobb, koltségefebb, és vá
logatott Katonákból álló lereget gyíijtott,
a' mellyel Serviánn vagy Rá-^ciánn. és Bul
gáriáim által Románia fzéléig bé-menvén,
a' mellyeket a' Törokuk' Ura már régti'ilfogva el-íoglalt és bírt. Sóüa városát,íés
más fok kerített és kerítetlen várofokat,
és. tsak-nera az egéfz térséget, az útíla
tos nemzetnek lakó-helyét tl'fzzel vaffal
.)ufztította. A' melly útiában gyakor, de
kivált hat bartzonn nyomós gyüzedelmec
nyervén, az ellenségtől kapott temérdek
emberből és vagyonból álló 's.íkmánnyal
rakottan, kár nélki'il hozta-vifzfza hadiferegét, az ellenségnek fok záfzlúit el
fogván, a' mellyek a' Budai B. Szűz IVl;'ria' Templomában az ó orok emlékezeíiP 4
re

re a' jövendő fzázakban-is fenn-fognak
lüggeni, mint ennyi hadi gyözedelmekuek ditsÓTséges emlékeztető jelei. A' hon
nan következett, hogy maga a' THrökök'
Fu Ura meg-ijedvt'n, egéíz Rátz-Orfzágof,
melly ennek az Orfzágnak r.'fze, az abban
epűlt várakkal, a mellyeket hajdan el-foglaiván régen bína kúhsait, Méltóságos
György Henzegnek, Rátz-Orfzág' Defpotjának, a mi Orfzágunk' hűséges tagjának
kezébe vifzfza-adta, a^ ki azt az Orfzág'
nevével, és parantsolatjából vifzfza-vette,
es mmd ez ideig békefségben és hüségefen bíiia. Bofiniának Királlyá-is azon
okboI hajdani engedelmefscgre, mellyef
meg-tagadotf, viízfza-tért, és abban mind
eddig megmaradt. Minek emlittsVmk fo
kát? ezen érdemeinek ditsofségével, en
nyi virfufainak hírével, midőn a' neve
zett János Vajda, nem fsak az Orfzágbélieknél kedvefséget, hanem a* raefzfzevaloknál és idegeneknél - is esraerettségeí
kapott, nem fokára a' felsőbb méltóság*
fzékire hágott, és a' mi az ö dítséretéí
tetézi, minden Papi Rendnek, Bárók
nak, és Fö Rendeknek meg-egygyezéfekbul és kűiOnös fzeretetekböl, a mi tá
vol-létünkben, és a' mi nevünk alatt, egéfz Magyar-Orlzág' Elc'íl-járójává és Giibcrnátorjávú tetetett. A' melly hivatalban
melly igazan, fökéiletefen, és erofen igaz-
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^azgatta, és bírta a' mi nevünkéi az Orrzágot,
és millyen Izorgalinatolan vifelte illy' nagy
Orfzúgnak terhét, bizonyítiák erős tselekedetei, és munkái mind a' Török ellen, mind
a' belső zenebonáknak le - tsendesíttetett
mozditói ellen, és kiváltképpen két bizo
nyos igen tüzes liartzot, a' mellyet azután
fok néppel, és nagy költséggel indított, és
a'maga jelen-létével 'segéfz hatalmával kez
dett a' Törökök' Ura, annak Orizágának kö
zepette bátor ferénységgel vitt-véghez. A'
raeilyekben noha az Illeílnek titkos ítéleti
ből , a' ki gyakran meg-engedi, hogy a' ma
ga hívei, az ö Szent Neve' káromloinak lábok alá tapodtaffanak, az ó fzerentséje mos
tohának mútatta-is magát, és fok jeles vi
tézek el-hűUottak, mindazonáltal két an
nyi kárral fizetett mindenkor az ellenség
nek, a' kiknek-is liralmas ki-menetelek
történt. Méltán járulhat ezen Férjíiunak
dítséretei közzé az-is, hogy kétfzeri fzerentsétlen efete után-is, sí'lc a' vefzedelmekben, a'mellyekben nem tsak fok ked
ves Attyafiait, barátjait, és hozzá tarto
zóit a' hadi vefzedelem miatt el-vef/tet
t e , hanem tulajdon verébül-is fokát ki
ontott, hogy vagy kedvét el-ejtette, vagy
bátor ferénységcben alább-hagyott volna,
foha fem tapafztaltatott. Síit ez az erős
Férhú nagy bátorságú és felséges eleven
ségét igen nagyon meg-tartván, maj^a oP S'
.
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kofsága által abból a" rabságból, a'melly*
be a' moft említett két hartz közzül az
Utolsó után belé-efett, ki-fzabadúlván, a'
maga' és Hazája' boldogságát helyre-állítoffa. Nem tsak a' külső gonofzokból ragadta-ki az Orfzágot, hanem belöl-is tsenoefséget tsinálván azt tselekedte, hogy
az egéfz Nemzettség, és Magyar-Orfzági
Közönséges - társdság e\-oizolvkn és eliiyomaftatván a' Haza-fiak között való hartzok és belső háborúságok, a' mellyek
miatt ezen Nemzetnek az ó eránta való
Icedve, és indulatja meg:-tsüggedt; egyfzerre minket maga terméfzet fzerént va
ló Urának és Királysága' örükofsének len
ni meg-vallott, fel-váll alt, és meg-ismért.
így a' fent nevezett János Gubernátor
azt az Orfzágot nékünk, és a'mi nevünk
alatí állandó hűséggel meg-tartotta, és
ezen állhatatofságában a' fzáraíalan hadak'
zűrzavarjainak ellen-álláfi kozott-is megmaradott. ütóUyára Magyar-Orfzágot azoknak a' határoknak , mellyeket régen
Orfzágunk el-vefztett, vifzfza-nyerésével,
jobban meg-bóvítve, és a' hitetlen Törö
kök' birtoka felé fokknl kijjebb terjefztve,
mint a' fent nevezett Nagy és édes Atyá
ink' idejében vala; Felségünknek hűsége
ién álíal-adía, hogy azt kívánt békeíséges
tsendefségben igazgathafsuk. A melly,
1:0py vyilvánságojan meg-valljuk , vagy
egye-
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e^'eííi'/l, vagy nagyohh réf^int a^ 0 fc
rénységévcl, f^rgalmatofságaval ^ és Jiadi rriefterségével tartatott-meg. Hogy az
ért e z , az ennvi érdemes tsélekedeteivel
igen jeles Férjüii, a' kinek a'leg-nagyobl>
dítséretet Izintén érdeme felett, és a' ki
ennvi ditsórséges dolgai közben, fok a
maga és magúéi' véreket ontotca-ki, a' mi
ö hozzá valú jó-vóltunkat meg-érezheffe,
és ettül-fogva láthaífa a' mi jó-akaratunkiiak o hozzá való hajlandóságát, mellyeknél jövendőben még-nagyobbakat fog-tapafztalni; minden ezen Orfzágban lévő
Papi Fo Rendeknek, Orfzág'Báróinak és
Nemefságnek, kik Peften öfzve-gyultek,
és az egéfz Orfzágot ábrázolják (reprcefe'itűlják) élőnkbe ezért a' Férjfiú ért nyúj
t o t t , és ennyi fok érdemeinek elö'-ízámlálásával tetézett könyörgéfekre, előre
jól meg-gondolván, teliyes meg-egygyezésb''Il, meg - határozásból , egéfz megnyúgováffal, minden fzemélyre való te
kintet nélkíil, ('ínként, azt az ideig tar
tó Githernátori méltóságát, mellyet ed
dig méltó érdemeivel, meg-határozott ideig vií'elt vala, más örókofebbel íel-tsert'ljitk: azon Hunyadi Jánojl, annak fia
i t , és azoknak minden maradékit, Bef^tert^e V'árosánn, és keriiletinn, (Di/lriífusánn) és a' hozzá-taitozó kórnyt'kenn
(appertinentidinn ) mellyek az Erdélyi víI
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dékinn vágynak , örükos Szabad Nagy
Grófokká; az emlifett ke üíefet pedig örókí'js Vármegyévé; a' mint régebben a mi
Bétsi Várofunkbfin íényes Kiráiyi Izékben
és öltözetben lévén , és mellettünk lévén
a' mi fzámos Vezéreink , és Márk-Gróf
jaink , és a mi egéfz Tanátsunk, meg
tartván mind azon rend-tartáfokat, ( tzeremóniákat) a' mellyeket az illyenekben
meg-tartani fzükséges, porapáffan nevez
tük , tettük és állattuk ( creavimus ) úgy
moíl űjiobban-is , már a mi Magyar-Orfzágunknak határinn belH lévén , a' ml
Királyi hatalmunknak tellyefségébol ne
vezzük , tefzízük és állatjuk , és ugyan
azon János Grófot, annak Fijait és maradékit , de a' nevezett Vármegyét-is a'
Vajdáknak , és akármelly Bíráknak 's
íÖrvénjy'i/ío/^á/írt'íó^naA bírósága akU, és
hatalma alól ki-vévén, a'felettek-való tör
vény-tételt ,
magunknak.
Nádor-Ispányunknak , vagy OrPiágunk' Birájának
tartjult, meg-határozván, hogy maga/Önos G r ó / , a' fijai és minden maradéki veres
viafzfzal, a' mellyel mint Nagy Grófi mél
tóság' jelével fzoktak élni, és más min
den jíegyelmekkel, tifztségekkel, juffokkal, és fzabadságokkal, mellyekkel más
Szabad, Nagy, és örökös Grófok ( F o
Ispányok) törvény, és fzokánfzerént él
nek, éljenek, és bírjanak mindég, és
min-
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minden időben , el-fogván azon János
Gróftól, maga Izemellye' és minden ma
radék!' nevében az illyenkor ; a' mi, és
mi utánnunk következő Magyar - Orfzag
Királyjai' hűségére és engedelmefségére
le-tenni fzokott hitet, vagy esküvéíL ^
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