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Bis dat, qui cito dat, nil dat 

qui munera tardat. 

A' kinek kezében késik az ajándék, 

Nintsen ott mindenkor tökélletes fzándék* 
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Egy Hazai előre botsátott 

T Ü D Ó S Í T Á S , 
A ' Vers fzerető Mecénásokhoz, úgy-

mint Felséges Hazánk' Fö Papjaihoz, 
Birodalombéii Hertzegjeihez, 

Grófjaihoz, Báróihoz, és 
Nemesseihez. 

Felségés Haza ! és Ditsőjséges Magyar 
Nemzetem ! 

L e akartam már tenni a* pennát, és a' hel-

lyet a' sarlót, kafzát, akartam fel venni — 

midőn fzomorúan tapafztalom, hogy a 'Vers ' 

fzerető Mecénások igen el fogytak már 

m a — és azok a' Vers írókhoz való fzeretet-

ben igen hamar változók fzoktak lenni, az 

annak az oka : hogy a' külső viseleteknek 

fokképpen való változtatása, az erkőltsöket 
v is 
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is m eg fzokta vefztegetni, és el fzokta vál-

toztatni — azonkívül a' világi Ember termé-

fzettel olyan fzokott lenni, hogy az tsak ad-

dig kap akárminh is míg újság, de idővel 

mindenre, még a' mit leg jobban fzeret is 

reá unatkozik, a' rofzfz után terméfzettel es* 

deklik; a' tifzteíséges dolgokat ellenben: úgy 

a' hafznos Tudományokat meg vet i , és azok-

nak Szeretőit, a' Poétákat is egy fzóval tsak 

ki neveti. 

A' kinek a' ízájja' íze el véfz, annak a*méz 

is keserűnek tettzik, és a' k j fzagot nem érez, 

híjjában kedveskedik annak Flóra'virágokkalí 

úgy a' ki a1 Poésist nem fz^reti, és annak 

méltóságát nem isméri , nem is tudja betsűl* 

ni , mert (ignoti nullacupido) a 'minta'Deák 

mondja, így hafztalan kötözünk azoknak az 

Apolló' kertjében nevelkedett tulipántokbúi, 

Poétái virágokbúi bokrétákat. 

Sokan tsak igen keveset is tartanak már 

ma azok felöl , a' kik a' Poéták' mezejénfzü-

lettek! fokán el hagyják ma a'Tudományok' 

féíz-



féfzkét ! melly az erkőltsök' pallérozásának 

mühellye , és a' helyett a' józansag^ai ellen-

kező, hafzontalan idő töltésre való alkalma-

tosságot keresnek magoknak; inkább a' kevelj 

Bálákban, és pompás vendégeskedésekben ta-

lálják fel örömöket! akár legyen Jurista, a-

kár Patvarista, inkább tettzik azoknak is Só-

fia, mint a' Filosoíia. 

Hányan vágynák ollyanok, a' kika'fzép 

taientomot el áfsák; és azzal nem keresked-

nek ! 

Soha e' világon nem vólt, nem is léfzen 

ollyan Filosofus, olJyan Orátor, és ollyan 

Poéta, a' ki mindeneknek egy formán tettz-

hefsen ! eleget igyekezünk fzerelmünkre hó-

dítani azokat a' hideg vérííeket, a1 kik már 

ma a' Poétákkal egéfzfzen fel hagytak, azok-

túl el pártoltak, azokhoz idegenséggel, és 

fzeretetlenséggel vilselíetnek, eleget irtogat-

juk ki azokat a' gyümöltstelenfákat, a'mel-

lyek ha idejekre is terméseket meg nem hoz-

zák , azonnal a'fejsze által ki mettzettefsenek, 

és a' tűzre vetteflenek, 

A' 
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A' Poé'tákrúl bizonyosnak i r ják , hogy 

azok eleitől fogva , terméfzettel fzegények 

voltak, nem is azon törekedtek, hogy vilá* 

gi múlandó kintseket, hanem halhatatlan ne-

vet fzerezzenek magoknak. 

/ 

En eleget töröm a' fejemet! úgy hogy 

még az éjfzakai óráim is fel vannak ofztva, 

a' mellyeket az írásokban álmatlan el töltök, 

még se látom elő menetelét, vagy sikerét en-

nyi fzorgalmaimnak ! a' mennyit a' fzerentse 

előre, a' fzerentsétlen történetek (mellyekr 

kel tellyes életemben küfzködök) meg an-

nyit hátra tafzítanak ! 

A ' Magyarok úgy tartják, a' ki 40 efz-

tendeig nem gazda, és addig efze meg nem 

érik , azontúl fem érik meg soha.^ Már Is-

ten jó vóltából a' 30 efztendőket magam is 

meg haladtam , és innen túl a' 40 -dik Nyár 

felé közelgetek, még feházam, fe tüzem nin-

tsen, tsakegy nagy ürefs erfzényem, melyet 

tsak az imádság táplál, és a' reményem, és 

inkább hifzem, hogy nem annyira a' Vers 

írás-
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írásrúl, mint a1 fzege'nyse'gemrűl fog a' Világ 

holtom után is meg emlegetni mint írást. 

« 

Már tizen öt efztendeje, hogy ama' De-

bretzeni Reformátusok' Anya . Oskolájától 

el bútsúztam, e's azon idő alatt Száz ötven 

árkusból álló eredeti Munkákat keTzítettem, 

e's illyen Nevezetek alatt már ezen Darabjai-

mat Világ' eleibe botsátottam, úgymint ; 

Elöfzör: Pokolbéli Útazás. 

Másodfzor: A' Földi Jerusálem, vagy 

a' fzép Palefztina' le írása. 

Harmadfzor : Pannónia' öröme. 

Negyedfzer: Pannónia' fzomorúsága. 

Ötödfzör : A' Lói-vagy ínkáb a' Szobofz-

lói-Tanáts. 

Hatodfzor : Külőmb külömbfe'le alkalma-

tofságokra kéfzített Verselések, a 'Szegedi , 

e's Tömösvári Polgárok, és a'Be kötött Zsák. 

Hetedfzer : Mária Theresia Király né Sír-

halma, első Ferentz ísáfzár ' Mennyegzője, 

avvagy a' Tor után törte'nt Lakodalom. A' 
Szo-
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Szomorú Öröm, Divényi Antal ' , és Plachi 

Helena' Versei , Debretzeni Tsapó Sófia Le-

velével egybe foglalva. 

Nyóltzadfzor : A z ártatlan életű Mú'sár 

nak Egerbe való (Jtazása, a' Báró Fiffcher 

Egri Érsek' örömére kéfzült versekkel egybe 

foglalva. 

A Sajtó alá adandó Darabok' Nevel. 

Kilentzedfzer : A' Mecénás, és a' Poéta. 

Tizedfzer : A z í %07-dik efztendei Orfzág 

Gyűlésének le írása. 

Tizenegygyedfzer: A'Farsangi Muzsika, 

Tizenkettedfzer: A' Hód' vize' partján, 

és mezején fziiletett Berei Farkas Andrásnak 

Ó Auadrúl Budára való Útazása. 

Tizenharmadfzor: A' Pokol' úttját le író-

nak a' Purgátoriumról való képzelődései, és 

a' Balaton' vizére útazása. 

Tizennegyedfzer : A' Hideg Tűz, avvagy 

a' meg hidegedett Szerelem, melyet Tollas 

Er'sébet, és Bíijdosó András között , egy va-

lóságos Pogány Török meg fojtott. 

Ti-



Tizenötödször : Az ártatlan V é t e k , a' 

Tzifra nyomorúság, Théseus és Á'iádné Tor-

sának leg igazabb költeményes le írása. A' 

Kartigám Török Kis Afzfzony életével ôfzve 

foglalva. 

Tizenhatodfzor : Száz Deák és Magyar 

Köz mondások, fzíveket visgáló, erkőltső-

ket rostáló oktatások, és fzívre ható dor-

gálások. 

Ezen fzáz ötven árkusból álló Munkáim* 

ki nyomtattatására ha tsak öt fzáz Exemplá-

rokban akarnám is ki adni, alkalmasínt a* 

mostani idóhözképpest, három ezer öt fzáz 

forint kívántatik, mely Summának le tételé-

re meg vallom elégtelen vóltomat, arra néz-

ve fő tzélomnak elő mozdítását ajánlom min^ 

den jó fzívű Hazafiaknak, azzal a'hozzá adás-

sal , hogy közönségesen tíz forint elő fizetés-

sel, különöífen pedig a' Hatalmasak, és te-

hetősök bővebb fegedelemmel is lenni, Ne-

veiket, Lakhelyeket a* mellet kis Jegyző 

Köny-



Könyvembe tulajdon kezeikkel bé írni ne ter-

helteffenek. 

( K é t f z e r á d , a* ki hamar ád, és jobb egyfzer 

reïzegedni f mint fokfzor.) 

Én azomban leg kegyesebb Pártfogások* 

óhajtásom mellet, koporsóm' poráig mara-

dok leg alázatoíTabb fzolgájok 

A" Ki-adó. 

Rit-



neter R i t k a a' Mece'nás mint fekete hattyú, 

Senkit örökös Jus nem illet: ha fattyú, 

gyfzer Mint tifzta búzábúl a' konkoly ki vető, 
• / 

Ugy Múzsámnak fe kell a' pártos fzerető , 

A ' kiben fő tze'lját nem tudja el érni, 

*asok A' fát gyümőltséről fzokták meg esmérni. 

mara- a ' kik idegenek ártatlan Múzsákhoz, 

Hasonlók azok a' gyümőltstelen fákhoz. 

A' jó fát is e' rofzfz hogy ne vefztegeífe, 

Méltó hogy a' fejfze gyökerét ki meífe. 

A' kiknek már Múzsám meg nyerte kedveket, 

A' két Haza előtt neveli Híreket, 
Örököfsé téfzi az által Neveket, 

• / 
Ugy fizeti vifzfza az ő kőltsönöket. 

De fokakban Múzsám illy fő tzélt nem ér el, 

Kik látogatását vették hideg vérrel, 

Tapafztalván foknak rút fösvénységeket, 

Szégyeneljék azok alatson vétkeket! 

A' Dús tsak fok kintsben hizlalja a' fzemét, 

Az előtt a' Múzsák' munkája tsak fzemét, 

Tapodja a' kevély mint útban göröngyöt, 

Ezt a' nem fzemetre való igaz gyöngyöt. 

Sok félék az elmék, a' gondolkozások, 

Gyöngyösi a'Gyöngyrül fe úgy ír mint mások 

t- K r 
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Kiből gyöngynél gyöngvebb elméfség töre kb 

Gyöngyösi efzének enyim tsak töreki. 

Mi Múzsák a' kiket még is fzerentsére ! 

Tudánk hódítani versink fzerelmére. 

Felséges Hazánkban kik azon fő Rendek? 

Meg mutatják alább az írások 's rendek. 

Első Ferentz Tsáfzár , Jósef is Tefívére , 

Királyi Fő Hertzeg Hazánk' nagy Vezére. 

Ez a' két Felség is Múzsámhoz Mecénás, 

Hlyeket fzült Róma 's a' Görög Athénás. 

Olly Hérós Mecénás Jó'sef is Ürményi , 

Kiben fel élettek Múzsámnak Reményi. 

Gróf Gyulai Ignátz Horvátok' Vezére , 

Ennek is lehete Múzsám örömére. 

Egy Fő Gyenerális 's Katona létére , 

Kit Scipio nemzett a' Márs' Mezejére. 

Ugy Báró Alvintzi Excellentziája, 

Annyi Kegyelemmel az is vólt hozzája. 

Jóllehet annak is kard a' Muzsikája 

Még itt fe kelletlen Verseink' nótája. 

Gróf Brunfzvik örökös Ofzlopa Hazánknak, 

Ez is betsűllője ártatlan Múzsánknak. 

Battyán Filepből is Pártfogóm ki tele , 

Mert fzegényMúzsámban tellyes kedve tele. 

Ár-
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őre ki, Árnyékában nyugfzom c' nagy élő fának, 

Ennek a' Hértzegi Fő Famíliának* 

3 ! Fiífcher; de nem Haláfz, mert külömben Báró 

Annak fzerentséje magos fzárnyon járó. 

Mert Érseki ízekbe azt a' sors ültette, 

Azon most is Múzsám örvendez felette, 

Mivel meg ígérte hogy annak embere. 

Lefzfz nálla mindenkor egy darab kenyere 

Millasin Püspökje Székes Fehér Várnak, 

Oda is ha tettzik fzívesen *). el várnak. 

Avvagy ámbár ez is Péter' Tanítvánnya, 

Még is bóldogítni Múzsákat kívánnya. 

A' Tsanádi Püspök Kőfzeghy Láfzlóval , 

Vólt mind egygyik hozzámelegendő jóval* 

Illy Mecénásom vólt régen is Almási, 

És Ditső Orfzágunk' több erős Atlási. 

A1 Magyar Ég alatt még virágzik Splényi, 

Nem ártnak Múzsámnak az irigyek'kényi 

Gróf Szapári János, Péter, Szapári Pál. 

Előttök is Múzsám nem gyenge lábon áll, 

Illyésházi Iílván Excellentziája, 

Születetett Gróf , régi Fő Familiája, 

Trerr-
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Trentsén, és Liptónak örökös vezére, Vlive 

Ebben is óhajtott tzélt Mázsám el ére; ^ 

Mert vólt érdemetlen előtte olly bére, ^zért 

Hogy ez az egy fzinte öttel is fel ére* 

Átnbár nehezen fért 's nagy gondal hozzája,^ 

Még kapott jó válafzt sürgető poítája, 

A ' melly v árat tsekély oítrommal meg vehettz 

Ott fok nyereségre fzert nem igen tehettz.. 

De a' melly nem könnyen akar meghódolni, 

Ott találfz valamit el lehet gondolni, 

í g y kit bús reményem idegennek tartott, 

Ott mosott későre a' lafsú víz partot. 

A* hol el tsüggedett egéfzfzen reményem, 

Ötven forintal tőit, egyfzerre erfzényem. ^ 

Azért fllyésházit míg léfzen életem , 

Még Siromon túl is áldom 's emlegetem. 

Nagy Nevét ha jutok életem' végére, 

Vas pennával írják koporsóm' kövére! 

Ha által megy élted e' világi terén ! 

Űtazzál az Égbe az Illyés' fzekerén! 

Az az : egyeneífen vitefsél a' Mennybe, 

Sok érdemid után ott későre menny be! 

Gróf Cziráki is vólt Múzsámnak Barátja, 

Noha azt olly fzívvel raint régen nem látja^ 

M i -

A' 

Valtc 

Me 

Nem 

De 

Gróf 

Ré 

Nem 

Náda 

Fe 

Gróf 

M< 

Vara 

Éli 

Kirá] 

Na 

Mert 

Kü 



Mivel volt az irigy útjainak gátja, 

re; Meg is tsak üreílen azt el nem botsátjaj 

Azért ahoz is fül Múzsámnak fzerelme, 

re* Ne talán járúlhat meg hozzá kegyelme. 

;zája, A' Nap fényt is néha a' köd bé borítja, 

A ' fzomorúságot az öröm újjítja; 

íettz, Változik az idő minket is változtat, 

lettz. Még az efső után ránk jó időt hozhat* 

lolni, vagyok olly tudós mint Profeífor Őri, 

D e azért betsűlli Múzsámat Gróf Győri, 

tt, ^róf Almási , Forgáts , nagy Fák' faradéki, 

Régi Magyaroknak Vitéz maradéki. 

na^ (Ííem esik az alma mefzfée a' fáj átül, 

^em. Ggy e ' külömböz nagy nemes Fajátúl, 

Nádas d i , Barkótzi, a' két Gróf Széchényi, 

Felséges Hazánknak T ü k ő r i , és Fényi, 

Gróf Zichi Ferentzet tifztelem e' forral , 

,f Monyoró Keréki Erdődi Sándorral, 

Varasd Vármegyének ez a' Fő Ispánnya, 

Éllyenek a' Múzsák! ez is azt kívánnya* 

Királyi Személyes Téged' is Semsei, 

be! Nagyra magafztalnak Múzsám' Énekei , 

Mert 

T e is mint mások kegyelembe vettél. 

Különös kegyelmű Pártfogómmá lettél, 
Gróf 
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Gróf Defsösl Jósef, Gróf Draskovits János, 

Bennek is reményem bé tölt; nem hijános 

Miként Báró Ötvös, úgy Báró Prónai, 

Sok Nemes Vármegyék' Fő Kormányoffai 

Báró Meskó Után következik Prényi : 

A' kinek el kéfiek a' jó téteményi, 
I 
De meg nem változtak fzíve' törvénnyei, 

Bé tőitek későre tett ígéretei-

Miilyen Pártfogóm vólt Sámüel Teleki , 

Láfzlóból, Jó'sefből fzint azon lele ki. 

Gróf Szirmai Antal Múzsámat betsülli, 

Ámbár azt az irigy már ma le tsepüli 

Báró Podmanyitzki, ki Báts' Vármegyének* 

Vezére, óltalma ő Törvény ízekének 

Mint Gróf Efzterházi 's a' Lónyai Karok, 

Kiket meg öleltek e* jól tévő karok 

Zemplén Vármegyének ditsőült kebele, 

Bennünk fzerentsére még is kedvek teíí 

Méltóságos Báró Prónai Gáborom ! 

Kit fzint azért tifztel e' tsekélj vers forom 

A' ki Fő Ispányi Széket ül Gömörben, 

Györgyi Pál különös Pártfogóm lettGyőrbefl 

Királyi Tanátsos karban helyheztetett, 
> 

Kihez már fzerentsém raáfzfzor is lehetett 
Há' 
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Káromolván reám attól bő kegyelem, 

Nagy lelkűségéért az Égig emelem. 

T a h i , Dvornikovits Miklós is embere, 

Orfzágunknak két hív ítélő Meftere 

Budában Királyi Tanátsos Ur a' V é g h , 

Minden dolgaiban kövefse boldog vég! 

Mert abban is értem kívánatos véget, 

Múzsámhoz hajlandó tökélletefséget 

Biharban Rhédeit ismeri Nagy Várad, 

Attól is Múzsámra a' kegyelem árad, 

Ott teítzettt Múzsámnak fel az Auróra, 

De még most ezt a' hírt nem írtqm Dob fzóra 

A' többit Nagyságod ! hagyjuk a' Farsangra! 

Kérd meg Böjti Láfzlót 's Vicéspán Návait! 

Ők ki magyarázzák e' versek' titkait 

Különös emberem Martzibányi Imre, 

Annál méltóbb ez a' dítséreteimre , 

Hogy a' minap azzal elegyedem ízóban, 

Panafzlá el égett mindene Pukhóban 

Úri Palotája, fok Jobbágy ház telke, 

Mégis fúlt Múzsámhoz annak Nemes Lelke 

Nem fogadta mint fok azt tsak hideg vérrel, 

h nagy fzív és Virtus kit arra vezérel 

b Szn-



Szomorú vólt ; noha nem leltem kedve'ben^e € 

Még is tíz forintot nyújtott hevenyében 

Király Miklós Urat tartom tifzteletben, 

Mert ő is Mdizámat tartya fzeretetben 

Királyi Tanátsos, Vice'spán létére, 

Örökös Pártfogást Múzsámnak igére, 

Mint Pesten Gömőrben olly örömmel lát jaA z 

És marad mind hóltig egy fzíves Barátja ^ 

Úgy Kaposmérei Sándort is Me'reit, 

Nem felejthetem el betses érdemeit 

Halátsi Nagy Hornnak első Al l Ispánnya, 

Szívét , és költségét értem a' fe fzánnya 

Kubinyi Gáspár is versinket kívánnya, 

Sok pedig azt mármatsakfzemetre hánnyz 

De bár ma a' vers Nem: kinek kell, kinek nem 

A z igaz Vers írót betiűlli a' nagy Nem 

Poétákra is van az Iftennek gondja, 

tía fzegény is másnak azért nem bolondja 

Berzevitzi Sándor Kajdatsi Antallal, 

Sok jókkal kerítnek bé mint egy kő fallal, 

Hozzám olly erőfsen kötve vagyo'i Lántzy , 

Hogy el fem fzakadhat hűségének lántzi, 

Másként jó Birtokos Vice'spán Tornában 

Sok Dzegényt fegíthet elő vifz dolgában; 

Dc 
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» Dé ez betsűlli tsak az olly Poétákat, 

A' kik érdemelnek versekkel pálmákat, 

^árjáii bankóban ád forintot t ízet , 

De me'g majd ezeíitúl aranyokkal fizet, 

Csupor Láfzló Úr is a* ki jött Békésből, 

Meg értvén fő tzélom miből áll kevésből, 

» Az is lett azonnal Múzsám' Pártfogója, 

Igyekezetemnek elő mozdítója, 

identsaival is efieiri fzövétségbe, 

A' kit Horváth Ortzág küldött követtségbé 

Árról az Vidékről feí a' Diétára , 

Több nagyoknak vóltam itt udvarlására, 

kúzsám fzeretetbe így esett Ezekkel, 

Bárókkal, Grófokkal; és Nagy Hertzegekkel 

Kiktől nyervén Múzsám betsès kegyelmeket; 

Nyujtának a' mellet fzép fegedelmeket, 

Kiket én is még tsak mozgok és lehellek, 

Innen túl hamVaim között is tifztelek. 

Szent Miklósi Jó'sef, és Zsigmond Sepesi, 

Hazánk' Követjei , Orfzágunk' Nemesi, 

Sopron Vármegyei Tábla Bíró Nagy P á l , 

Nagy hírt Nevet fzerzett most a' Diétánál, 

Ezek mind jó fzívvel fogadtak engemet, 

így a' vers írásra ébrefzték kedvemet, 
b % Több 



Fgyfz 

H a 

Több jól,tévőknek is ebben kedvek telnek^ ki 

Mint Peíii Fő Jegyző Ottlik Dánielnek, K e P 

Vadasi Jankovits Miklóst is rendjére, 

Peíten udvarolván többfzör fzerentsére, 

A z előt is vala verfinknek kelete, 

Virágzik fzívemben jó emlékezete. ^ 

Jól isméri Peíten Múzsámat Boráros, (B< 
" ..1 

Ajtaja az előtt foha fe vólt záros. ^ 1 

Pefthez nem mefzfze van egy Püspöki Vá 

ros , 
Ha t 

Mel ly DunaKefzivel majd fzinte határos * 

Mondhattz egy jó napot ott is a' Papoknak 

És a' több itt való főbb rendű Uraknak, 

Peíten fe ol ly kapós máfzfzor a' Poéta, 

Kit most egy kevéssé fel fzûlt a' Diéta. 

Kőfzőnny Fehér Váron Jankovich Jó'sefnek, ( M 

Fő Szolga Bírói Karban kit tifztelnek, 1 

Kinek a' Múzsák is Ofzlopot emelnek, 

És dítséretére örömest verselnek^ 

Bene Károlyhoz is ha el megy Betskére, 

Tudom ott fe véfz el munkádnak a' bére* 

Múszám ! még lantodat ne függezd a' fzegre ! 

Majthényi Károlyhoz menny által Ver-

Mi 

El 

Ki ï 

0. 

W 

I 

M i 

segre ! 

A ' 
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A' ki egy Özvegygyei nem rég válta Jegyet 

Képzelj itt magadnak V álmodj arany he-

gyet ! ; 

Egyfzer tára meg léfzen itt is a' jutalom, _ 

Ha meg hozza kedvét a' víg lakodalom. _ 

Ha Malatzot ígér kéfzíttsed a' zsákot! 

• (Bőjtösöknek hadgyad a' halat és rákot) 

Ö többre betsülli a' jó Poétákat, 

Mint akármely Dámát, 's a' leg fzebb Nim-

fákat. 

Ha bö jutalommal el botsát Majthényi , 

El mehettz Csővárra ott lakik Divényi ; 

Ki Plachi Heienát el jegyzé Párjának, 

Oda is vendégnek fzívesen el várnak. 

{Mint Német Pált Szentesre, Borbély Jéeren-
'tzet Mindfzentre , Dús Ißvant Szeged-
re. ' Ezeknek a Hijláriájok moft ás röfiá-
ban marad.) 

Idd meg ha kínálnak örömök divatját, 

E' diíső hív Párnak hármáztasd' vivátjáü 

Müzsám magafztalja holtig is Divériyít ,' 

Ki olly ígérettel táplálja reményit, ' 

Hogy 
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Hogy Torsához képpest kevés vagyonnyából 

Ötven forintot ád maga jó fzántából. 

Hogy azt fordítanáip Hazámnak hafznára, 

Es fzegény Múzsámnak* boldogulására, 

Éllyen ! éllyen ! éllyen ! azért is D i v é n y i , 

Szaporodjanak meg fok jó téteményi ! 

Le'gyenek útjában fzerentsés ösvényi! 

Derűijenek reá víg napoknak fényi ! 

Ugyan azt kívánom fzívemből Veresnek 

Hol Pupám, petsenyém a' porba nem esnek 

Kit mernék nevezni Drufzának, pajtásnak 

Mivel ezt is hívják nevemre Andrásnak. 

Származott ez azon Nemesek' Magvából, 

A ' kik velem valók azon egy Hazából. 

Sokat imádkozott Katona korában , 

Olly erő« és buzgó a' Vallás' dolgában, 

Most is tart , és forgat Bibliát Házában, 

Azért vett réfzt fok olly Iften' áldásában. 

Gyulai Gál Gábor Úr is fzerentsére, 

Udvarolván ez is párt fogást igére, 

Eddig fzeméllyesen noha nem ismére , 

Vólt mégis Múzsámnak itt húfz forint bére, 

So-
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nyából, Somogyban van ennek Úri Háza' tá ja , 

l. Ott a* Vármegyének Fő Tábla Bírája, 

nára, Boronka Helysége a' lakó Hazája , 

ára, Peilen volt fzerentsém a' minap hozzája, 

ínyi, Éppen karján tartott akkor is egy Szépet, 

pi l Egy Angyali formát ábrázoló Képet, 

l Mágnes módra húz ez hozzá mindeneket, 

J Magához hódítna Hertzegi fzíveket, 

ek Már a' kiben alig piheg is a' pára, 

n esnek A z is élemedne víg mosojgására, 

ásnak a r r a utam, invitálására, 

»nak. k e megyek Somogyba látogatására, 

Nints Czirkafzfziáig fzépségének párja, 

Kinek tifzteletét Múzsám ide zárja: 

( T e Nagyságos Báró Rudnyánfzky Mária ! 

' Kihez még hasonlót ritkán fzűlt Ásia. 

i n f T e Iften Afzfzony a ki vagy az Ámornak ! 

íbaq, KiböJ a' tündöklő Virtusok ki fórnak, 

Illyekke} lakhattak a' régi Illenek, 

Kik mellé őrzőül Angyalt rendeltenek; 

Emlékezetekre OCzlopot emeltek, 

És tifzteletekre Innepet fzenteltek,) 

Ha illy őrizetre engem' állítnának, 

tbére Tudom itt fzemeim nem ízunyadóznának.' 

So. ' T i ü . 
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Tifztelem Somogynak több nemes Urait, 

Azok között Györgyöt 's a'több Boronkait, 

Mert nagyra betsülli a' Múzsák' munkáit, 

T e késő maradék neveld unokáit ! 

Peíiről az al főidre menvén Tavaly Nyárban, 

Tömösvárt múlattam e' Hunyadi Várban, 

Hogy Mecénásokat imitt is kereítem, 

Ismeretségekbe ím' ezeknek eltem, 

Egy jó akaróm lett Temesváron Szántó, 

De pennával inkább mint ekével fzántó, 

Mivel ez a' Nemes Vármegye' Ügyéíze, 

Ott Múzsám Szeretőt többeket fíirkéfz®, 

Negyven nap' tartottam Házánál roftokot, 

Mig többek itt fognák Múzsámnak pártjokat 

Koppauer Ignátz Város' Fő Bírája , 

Ez is kegyelemmel vólt , lefzfz is hozzája, 

Úgy .Radványi Miklós és a' több Radványi 

Ez igaz Magyarok' Nemes maradványi : 

Latzkovits Iftván Úr, Kőfzeghy, Tormási* 

Zojnai,, Markovits, és több Mecénási, 

Kis Antalt is tartja nagy Pártfogójának, 

Kit ismér Torontál Tábla' Bírójának. 
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Függelék — Egy Salavárdi jó Barátnak tsal-

fás bútsú vétele Temesváron. 

„Régi jó Barátom én Farkas Andrásom! 

„Kive l egy ideig vólt edgyütt lakásom, 

„Hat héttel ez előtt kit hozzánk nem másúl,, 

„Küldöttek az Egek büntető tsapásül, 

„Ha el mégy fzerentsés légyen utazásod ! 

Ezt írá Szolnoki Sámuel pajtásod. 
.1 

Kerefztűl ütazván ez áldott Határon, 

Arad. Várofsát is meg nézem immáron , 

A' Fő Ispánt várták láttam a' jelekből, 

Annak is juttattam az újjabb versekből, 

Ki ajándékoza Múzsámnak útjára, 

Tíz Német forintot bóldogülására, 

De egy Fő ellenség okozott fok kárt ott, 

És elő mentemben gyalázattal ártott. 

Hogy üldöz ez irigy azért élek még is , 

A ' fzép nap fény után bé borúi az Ég is. 

Báró Forpait is Aradrúl ismérem, 

Adakozóságát annak is dítsérem. 

Múzsám kofzorúkat köfs Edlespachernek! 

Ki előtt munkáink ditséretet nyernek. • 

Meg 



M eg mondhadd Nevemmel Lováfz Vicéspán-

nak, 

Múzsák minden jókat annak is kívánnak. 

Ha Múzsámat rontja az irigyek' kénnyé , 

Vagy meg gátoltatik útai ösve'nnye 

Van Matlekovitsban még annyi Reménnye, I 

Általa ki derül borúit napja' fénnyé 

Dómján Mártonban is olly fő tzélt el ere, 

Hogy fok Grófok előtt fe vólt annyi bére. 

A* jó téteményben Gallovits Testvére, 

Ki fokfzor marafztott pompás ebédjére* 

„ Kik olly Baráti egymásnak, 

„ Mint vólt Dámon Pithiásnak. 

Csernovits is róllam másként gondolkozott, 

A z irigyek' miatt de ma meg változott 

De Constantinovits, ki jelenti neve, 

Mind névvel , mind fzívvel, hogy' állandó 

leve, 

Mák G y ö r g y is meg maradt a' feltételében, 

Tartja még Múzsámat betses kegyelmében 

A ' Poésist fzíntúgybetsűlli Kornéli , 

Bár azt fok ostoba hafztalannak vél i , 

Bosnyák, Langó Ferentz, István Kerefztesi, 

Több Arad' Vármegye' T i k t j e i , 's Nemesi 

Ver-
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Vertán, Vajna Antal , Erdélyből Barátom! 

Hozzátok e' két for íráskát botsátom : 
I 

Kik tartjátok Múzsám' fzíves fzeretetben, 

Érjen fok fzerentse telyes éltetekben! 

Gödry Siskovics Pál i). más Báts Vármegyei 

Fő Famíliáknak fényes Tüköréi 

Vojnits Fábján, 2). Antal 3). M á r f u ) . egye* 

temben, 

Örökös lefzfz Nevek emlékezetemben. 

Virágozzon éltek Lónyai Menyhártal, 3). 

Múzsámtól mert hóltig el eggyik fem párták 

Dabasi Szalai, úgy Ketse, és Tsontos, 

Termete, f z í v e , nagy a' fzava is fontos. 

Ott Dinnyés Mihály is különös emberem, 

A' kapája után Görög Dinnye terem 

Bétsi Ignátzot is arról meg jegyzette 

Múzsám : hogy öt' ez is fzeretetbe vette. 

Mi-

•). Más Névvel az előtt vólt Guganovich. Lásd 
az Érdem Kofzordt. Szeged, nyomt. i8og. Efzt. 

a). T . Báts Vármegye' első V. Ispánnya. 
3). T . Báts Vármegye' Fő Szolga Bírája. 
4). Márfi Leopold arany Sarkantyús Vitéz. 
5). T . Bihar, és több Nemes Vármegye' Tabla 

Bírája. 
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Minap fzerentsésen hogy ezt tifztelhette, 

Másként fzármazását Komáromból vette. 

Piispök Vátz Várossá' Bíráját Hamvait 

Á l d o m : még későn is porát és hamvait. 

Hajnik Ferentzet is ennek Fő Jegyzőjét , 

Poétáknak egy hív igaz tifztelőjét. 

Egy vers fzerető vólt tsak a' Gróf Fekete, • 

De kit a' tündér fors már sírba temete, 

Kinek kést törültem fokfzor afztalánál, 

Sok jeles érdemét tudjuk a' Hazánál; 

Ném fzokott halgatni az a' Diétánál, 

Vitéz vól t , meg állott ellenség' Sarkánál. 

Gyürki István Űr is nagy Pártfogóm va la , 

De az is a' minap közzülünk ki hala. 

T ö b b fzerentsés parthoz hajómmal érkeztem, 

M é g a' Veffeiényi Bárkáján eveztem, 

Még a' jobb időkben fzárnya alá vett e' 

Múzsámat még elébb ez is kedvellette. 

Erdélyből Sibóra esvén útazása, 

Ott hajó törése történt és romlása. 

A' mord fzelek addig hányták Vitor lái t , 

Még öfzve nem onták darabra defzkáit. 

Ki öntvén fejemet a' bús habok' ár ja , 

Annak kegyelméből'az irigy ki zárja. 

Nints 
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Nints a' Poétáknak nagy keletek már ma, 

Életek nem egyébb tsak nyüglődés járma 

Gyámolok óltalmok gyenge lábon áll ma, 

A' Virtust mint hajdan nem követi pálma, 

Szegénységben töltvén tellyes idejeket, 

így tsak nyomorúság végzi el élteket. 

Lám Julius Tsáfzár kit Róma imáda, 

Poétáknak melly nagy tifzteletet ád a' 

Sokakat invitált pompás ebédjére, 

Egy ollyan Felséges Monárka létére, 

Többek is ezekkel velek ittak 's ettek, 

És Arma, Virumque Cánót éneklettek, 

ím' első Ferentz is Hazánk' Monárkája, . -

Ébrefztvén Felségét ök'.Ditső példája 

A' minap Múzsámnak boldogulására, 

Száz forintott küldött Bétsböl le Budára, 

Hogy azt fordítanám Hazámnak hafznára, 

És a' könyveimnek nyomtattatására. 

Sacratifsima Caesareo Regia Majestas de 
Dato 13 Augusti Anni 1807 pro iirprefsione 
Librorum Titulo fubjidii 100 Rh florenos Cle-
ßientifsime resolviiïe dignata ést , quos infra-
fcriptus Author Poéta cum demifsilsíma Gra-
tiarum actione in Arce Budensi, medio Parq-
chi Regii erga Quietantiam absque omni de-
fectu percepi A. F. ' - ' 



Serenifsimus item Princeps Regius R , H* 
Palatínus D. Josephus Antonius Magnus llle 
Heros Litterarum, Musœ meae Amantifsimus. 

(Cui iam antea per benenoius eifem) de-
mifsifsime nuper cum eo Personaliter locu-
tus Benignifsime se se resolvit, omne quod 
Publicum intefeflat bonum, ex Corde promo-
turum fore, interim me fic allocutus est. 

„ Dominationem Vestram iam a tribus aií-
, , nis non v idi , audivi, quod mortuus effet, 
„ quomodo vivit? est ne uxoratus? ad quod 
humillime responsum dedi : Obstupeo, &mi-
ror vehementer quod Ceifitudo Vestra Regia 
parvi mei Nominis ex alto Benignifsime ficcé 
recordari dignaretur; vivo adhuc pauper, ut 
Deo optimö placet, Poëtae non quaerunt opes, 
divitias, ast nomen immortale: non fum uxo-
ratus ; fed ducam, ne inala quaesita inprovi-
se perdam. 

Éllyenek a' Pf lkENTZ£kî e's a\ Jósfc-
FEk! Virágozzanak ezek az Austriai Házból 
való Felséges Királyi Tsemeték ! mint a' Li-
bánuson zöldellő Cédrus fák, hogy azoknak 
femmi vefzedelmek' fzélvefzei, és ostromi ne 
árthalTanak ! Légyenek mind végig Mecená-
sok ! és világíttsanak Hazánknak ezek az Au-
striai Lámpások ! 

Nemo ßbi fat is* 
Senki e' Világon nem elég magának ! 

Jegyezze fel ki ki ezt edgyet példának ! 

Ha Úr : mellette kell lenni a' fzolgának , 

Ki eleget tegyen parantsölatjának. 

Gróf 
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Gróf Defsősi, és a Poéta. 

Gróf Defsősi Jó'sef Farkast arra kérem* 

HogyFébüsban mindég maradjon Testvérem! 

És mert nem kap többet tíz forintnál tőllem, 

Azért foha tsúfot ne űzzön belőllem. 

P o é t a . 

Nagyságod Kollegám ! mivelhogy Poéta , 

Kit meg ismértetet velem a' Diéta, 

Hogy tíz forintot is fegédül igére, 

ut Nem is vólt érdemes annyi kegyelmére 

Lám nem tsak Andesben ízületik a' Máró, 

Betsűlli Múzsámat Hertzeg, Gróf és Báró 

Miért Defsőfinek olly ofzlopot emel , 

Minőt Calliope, és Clio érdemel. 

Én tsak a' Múzsákkal életem* el töltöm, 

Azokkal lefzfz hóltig le fektem, és költöm 

Egy Haza Tadófsa a Per s íróhoz. 

Hogy légyek Mecénás a' ki azon kértél, 

Meg vallom hogy bennem jó véget nem értél 

Mert minden alatsön elméjű verselő , 

Nékem a* fzeflt igaz egy fzálné fe kellő* 

De azért betsűllőm a' hafznos munkáhat, 

Gyöngyösit, Horvátot 's több illy Poétákat 
Mit, 



Mit ér e' hafztalan gyülvéfz , irka, firka ? 

Itt' *s amott harapta mint füvet a' feirka. 

Jobb hát más Hivatalt vállal az olly író! 

Ki nem Poétái kegyelemmel bíró 

Ha nem ír is az én dítséreteimre, 

Én azért maradok tsak Babartzi Imre. 

VÁLASZ. 

Múzsám ez alatson tollával verselő, 
A' melly Itélletet Tolled érdemel ő 

E' magos Poéta' Versire így ira, 
A ' minémú tsekélj kegyelemmel bír a'. 

CAascitur Poéta, ßc trahit qucmqiie natura J 
Az ember mindenre ízületik, és terem, 

Nékem ténta, penna, papiros Müfzerem. 
Ásó, kapa, kaíza nem töri tenyerem, 

Azért napról napra-adatik kenyerem 
Mi mind nem lehetünk Gyöngyösik Horvátok 

Ollyan Poétákat én ma nem is látok, 
A' régi Poéták hagytak elég tarlót! 

Sok űjjak azokba vágják tsak a' farlót! 
El is fzaporodtak már ma a' Poéták , • 

Mint ollyas új módi üstökös Planéták, 
Ha nem tökkel ütött veló van fejébe, 

Mi minden per nélkül be vefzfzük a' Tzéhbe 
Kinek mi a' tzélia mindén azt követi , 

Ki a' Papot ki meg a' Papnét fzereti. 
Uram! ha nem vehedd Mű.ísám' fzeretetbe, 

Azért tart ő Téged' holtig tifzteletbe, 
Ha egy ember nélkül meg ejtik a' Vásárt, 

Múzsám ez esetben nem vall igen nagy kárt. 
Mél-
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Méltóságos Radványi. Gróf Gyóry Ferentz 
Úrhoz Tsáfzári, és Királyi Kamaráshoz 

fzólló Levele a Vers írónak. 

M é l t ó s á g o s G r ó f ! 

Tsáfzár i , és Királyi Arany Kúltsos Ur ! 

Szebb az elmének fzépsége, a' test-

nek fzépségénél* és drágábbak az észnek 

gyöngyei , az arany, és ezüst Bányászok' 

kintseinél, a' melyeket a' tűz, v í z , és az idő 

el eméfzt, fel dúl, és el pufztít az ellenség, 

a' külsó fzépséget egy kis finnyás betegség is 

meg rontja, annyira: hogy az embert ahoz 

téfzi hasonlóvá, mint a' kik régen a' íirban 

fekiifznek, de az elmének fzépsége mind ö-

rökké maradandó, melynek fe a' betegség, 

fem az idő' mostohasága, fem femmi ellen-

ség, sót még maga a' halál i s , nem árthatnak 

soha. 

El olvad mint a' hó a' fok hintsek' halma y 

De az éfz meg marad, és annak jutalma. 

Az emberek három féle útakon fzoktak 

halhatatlan nevet fzerezni magoknak; mint 

Nagy Sándor fegyverével , Ciceró Tudomá-

e nyos 
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nyos mesterségével, Titus adakozásával, 

Nagy Sándor vitézségével, Cicero Tudomán-

ny ával tsak Hazájának hafználtak, de Titus bő 

kezűségével áldozott az Egeknek, mert a' jó 

tétemények' égő áidozatjának füstje mind ö-

rökké fel mégyen. 

Az Isten tsak fzívvel való áldozatot kí-

ván ! de a' Poéták fzívvel , és pénzel való ál-

dozatot kívánnak ! mint lámpást gyertya, és 

olaj nélkül hordozni, hegyet völgy nélkül 

képzelni; annyi Poétát is Mecénás nélkül gon-

dolni. Méltóztatik emlékezni Nagyságod ! 

hogy a' minap, a' Neptunus' Kis Tengerén , 

a' Duna vizén, át evezvén velem egy hajó-

ban Budára; még akkor meg ígérte vólt , és 

kegy essen meg parantsolta , hogy látogas-

sam meg egyszer személyem fzerént Nagy-

ságodat a' Budai Várban, áron veszem meg 

itt a' jó alkalmatosságot, és azon fogok tel-

lyes fzívemből igyekezni, hogy a' minél in-

kább lehet a' Nagyságod' meg betsülhetetlen 

kegyelmét, és szeretetre méltó drágalátos jó 

kedvét szerentse'ssen meg nyerhessem. 

Minekokáért elsőben i s , mostanság mig 
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a'Nyárnak , vagy a' gyümőltsözésnek ideje el 

jönne, ezen tsekély munkámmal, mint az 

észnek gyümőltsével, vagy annak elein érő 

termésével, és imitt fel mutatott zsengéjével, 

úgymint a' Mecenásaim' neveivel kedveske* 

de m, á' többit akkorra ígérem, mikor a' jó 

főidben, jó reme'nység alatt elvetett mag-

jaim kitsiráznak, vagy a' következendő idők 

több szeretőket szülnek Múzsámnak. 

, , Szentül mondotta hát Báró Szepesi, az 

, ,Egri Plébárms, és szavát ide lehet alkaN 

,, maztatni : hogy hozzá Nyárban mennyek 

,, aratni, mert valamint a' fák Télben nem 

„ szoktak gyümőltsözni, úgy a' fiatal fától, 

„ nem lehet sok gyümőltsöt kívánni. 

Azért bőlisen mondják a' Magyarok: hogy 

híres eperjre szokás üres kosárral menni, úgy 

a' mondott szóból lehet akárkinek érteni. 

Én azomban innen túl , többször ta-

pasztalt határ nélkül való kegyes indulati-

ban, örökre bé zárva leszek. Nagyságodnak 

szegény szolgája, a' Hód vize' 

mezején született ^ SZ£pTpr, 

Berei Farkas Ahdrá*. 
c 2 



36 ^o-—-— 

Utazván Aradról a' Hód' mezejére, 

E' téj' 's mézzel folyó Kanahán' földjére. 

A' Tisza' meljéken lakik a' sok halász, 

L e g ótsóbb hal szokott ott lenni a' kárász. 

De a' tok, és v i z a , drágább 's a' ketsege, 

Ez Urakat illett, mert ritkább tsemege. 

A' Rósás Kertben is van sok féle v irág, 

Mellyet a' rút féreg ha tövestül ki rág, 

El hervad, oda van minden ékessége! 

Úgy a' Poétáknak is van ellensége. 

# * 

Szegedben is Cézárt ma nehéz találni, 

A' Mecénásokat könnyű meg számlálni. 

Vajha olly Pártfogóm lenne ma Benyitzki! 

Millyen Mecénás vólt ama' híres Nyitzhl 

Vetem a' Tanátsban is bizodalmamat, 
I 

De itt tsak fövenyen építem házamat. 

El jött az ellenség , 's az ár víz ki önte, 

Elmúlt töllem a' Nyár , a ' T é l bé köszönte. 

Hol tüzet képzeltem ott Játok tsak füstöt, 

De Szilbert betsüllöm mint próbált ezüstöt, 

Mert 
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Mert a z , Poétákat tudom hogy szereti, 

Me'g az aranynál is fellyebb betsüllhetn 

Igaz Pál a' Neved neked is Zombory ! 

Barátja Múzsámnak mert vagy mindenkori. 

Állandó Mecénás ez: nem úgy mint mások, 

Kik tsak délig Pálok : del után Tamások. 

Meg jegyzé róllad is lásd jó Szluha Ádám! 

Ez is Poe'táknak tifzteletet ád ám! 

Lemierlgnátz Űr 1). mint Királyi Szál mester, 

Itt! verselő Múzsám me'g bő jutalmat nyer. 

Mert van mit apritni itt tudom a' tejben ! 

Rajtam is segíthet mostani szükse'gben. 

Másoktúl hogy telik, de ő a' mint akar, 

A' ki mint szánt, és ve't, úgy arat és takar, 

Aigner Jó'sef Úr is mint Város' Jegyzője, 

Ártatlan Múzsáknak az is szeretője. 

Dianovszky, Simíts Úr is kezet adott, 

Ök is Poétáknak, hogy fizetnek adót. 

Látván, hogy sok szükség környül vett mint 

víz ár, 

T íz forintal segít így Pánin Boldizsár. 

Meg jegyzi még Múzsám í£egli Leopoldot, 

Hogy még élt fizetett az is annak 'sóldot. 

Ezek-

1). Másként a' Felső Városi Polgárság Majorja, 
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Ezeknek a' Nevek légyen tiszteletben! 

A' marade'k előtt jó emlékezetben , 

Továbbá ez hellyből érkezvén Hazámba; 

Ki ott a' Mecénás itt azt veszem számba. 

Vásárhellyen sem vólt sokak előtt bérem, 

Azt a' hidegséget bennek meg ismérem 

Kikben igaz fő tzélt Múzsám el nem ére, 

Verebet adott, ki túzokot igére. 

Még is négy Mecénást leltem szerentsére, 

Kiket el számlálok itt alább rendjére. 

Schné László, Turtsányi, e' két Mecénások, 

Mint setétben égő szövétnek lámpások. 

Bár ébresztne mást is jó példa adások, 

így lenne Múzsáknak jobb boldogulások. 

Fő Szolga Bírót is tisztelem Horvátot, 

A ' mennyiben az is szívességgel látott. 

Ismernek ez helyben hogy vagyok itt való 

Nem kell ki mondani mindég a mi való. 

Más a' váltó munka, más meg a' vásári, 

így hát a' mit mondott jól mondta Kretsmári, 

Tudja hol égette számat meg a' kása, 

'S a' hol a' Múzsáknak nints hellye 's szállása. 

Az az a1 Fa Háznál : hol ő minden napi, 

De jobb szívvel fogad engem'Mihály Papi; 

Mert 
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Mert ott otthon vagyok, ha vagyok házába, 

Nem marad jutalmam a' kerek' árába. 

Függelék' 

Ennek az a'Históriája—hogy nem régi-

ben a' Makai Tisztartó, Kőszeghy Ignátz Ur 

el rendelte Forspont alá Vásárhellyig részem-

re, Szilvási nevű Jobbágyát, ki a* előtt már 

bizonyos szorultságában egy költsön adott ke-

rekét a' Tisztartónak öszve törte, és éppen 

akkor is szemére vetette, hogy a' Tisztartó-

nál ebéden voltam, azqn az okon, hogy ma-
I 

gát Szilvási kezdette vonogatni, menteget-

ni , de osztán a' Tisztartó is hogy katonásan 

fogta a' dolgot, bé fogott, és mikor a' ki fő-

helyre érkezett, eleget tévén kötelefségének, 

három akkor folyó görbe Leopold márjással 

meg kínáltam, de fel nem vette , hanem azt 

kívánta, hogy maradjon a' kerék' árába. Én 

eléggé értésére adtam Szilvásinak, hogy azt 

a' Forspontozást kész pénzel kellene ki fi-

zetni, és az ő fáradsága' jutalmát tehettsé-

gemben sem állana a' kerék árába tudni, 

de hogy maga erőltetett Szilvási, meg írtam 
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a' Tisztartónk a' dolgot, és igen nagyot ne-

vetett rajta, én még is jól jártam; mert há-

rom márjásom meg maradt; Szilvásit pedig, 

meg dorgálta, de tsak szóval a' Tisztartó os-

tobaságáért, de mivel jó kedvében találta sze-

rentsére levelem, a' kerék' árát el engedte 

néki ; hanem azzal az ígérettel, hogy ha mász-

szor a' féle kárt o k o z , nem fog a'kerék árá-

ban maradni : és mint Illyés Ferkó a' Fele-

ségét, úgy fogja ötet meg dorgálni. 

Izé Antal Pestnek egy híres Polgárja, 

Benned nints Múzsámnak haszna , de van 

kárja ; 

Mert ígéretedben hamar meg változtál, 

Nékem tsak hasztalan költséget okoztál. 

A ' Magyar párolás, de Tzigány a' rajkó, 

Mint a' pávák közzé elegyedett szajkó. 

Tsak ne légy Mecénás inkább én fizetek! 

Egy pint bor áldomást azon túl töltetek-

Mert ha rád ruházok Mecénási Nevet, 

így a' Vi lág téged' engem' is le nevet. 

Inkább légy Gombkötő barátom, vagy Szabói 

És az igazsághoz életedet szabó. 

Rqngy 
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Bongy kevély a' mid nints azzal is kerkedő! 

Ne nyújtózz tovább tsak mint ér a' lepedő. 

A' türhetetlenség így arra indított. 

Engem' is hogy adék tenéked obsitott, 

És azt hogy ha tettzik meg is petsételem, 

A z igaz Mecénást de azért tisztelem, . 

Én pedig szívemből azt kívánom néked, 

L . íz . r. a' zabolád f. a' kőtő féked. 

A* Poéta, és Egy valaki. 

Így szóllott a' minap hozzám egy Gavallér, 

Vólt sok papirossa, arannya, és tallér. 

Rá nézve az ember igen keveset é r , 

Még a' betsűllethez sokkal inkább nem ért. 

Heh hát kend kitsoda? mi féle? kit keres? 

Mi portékát árúi? vagy talám Szekeres? 

a. 

Reggel gyújték lámpást egész nap járkálok, 

Én embert keresek, egygyet se találok. 

Meg jártam már kéttszer életemben Bétset, 

Elsőbb is e' hírnek ott gyújtottam métset 

Nállam hogy olly drága portékát láthatni, 

A ' ki azt kívánnya, meg lehet mutatni, 
A' 
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A ' melynek se a' moj , se a' penész nem á r t , 

A ' mindent meg evő idő sem tehet kárt . 

V a l a k i . 
Nappal nem keli lámpás, hanyatlott dél tájban» 

A ' Nap sints még látod setétes h o m á j b a n , 

Én is ember vagyok , ha embert keresel, 

Velem akár hol is szégyenbe nem esel. 

Még jobban meg tudnám mi benned a' szándék, 

Nesze itt egy forint ! tőllem ez ajándék. 

P o é t a . 
Nagyságod követem ; nem tsak az az ember, 

A' kinek nyakában vagyon a' Detzember, 

Nem is mindent illet e' Titulus az Úr , 

A' ki tzifrán nem jár, úgy a' sem mind Mazúr. 

Ha Nagyságod ember ! ember kell a' gátra, 

De az emberségből itt több vagyon hátra. 

Nagyságod tsak tsúfot űz a' Poétákbúi, 

Avvagy nevettséget önként tesz magábúl. 

Ha illy tsekély nálla a' Poéták' bére, 

Kivel rég' egy Tsászár múlatott kedvére. 

Hát tsak ezt érdemli attól egy Vers író? 

Ki olly sok kintsel, és gazdagsággal biró. 

Illy esete'n Múzsám még inkább tud sírni, 

Mint illy tsekélységet Jegyző Könyvbe írni, 

A ' 
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A' melyben sok Grófok be' írták neveket, 

S' nyert azoktúl Múzsám betses érdemeket. 

E' tsekélységet is ha nints több veddviszsza, 

Minden kintseidet igya meg a' Tisza! 

(A' Tisza partján lakik ez az Úr , oda van 

a' tzélozás.) 

A} Poéta, és egy kiil földi Ur. 

Egy más gazdag Grófot Pesten is szemléltem, 

Jól meg ajándékoz majd az is úgy véltèm. 

Hat szürke bokrétás lovai szép hámmal, 

Fel ékesíttettek ezüstös szerszámmal. 

Ki állott a' bakján az is vólt Gavallér, 

Minden jószágomnál kalpagja többet ér. 

Véltem hogy ha Múzsám valahogy hozzáfér, 

Attól verseiért tutzet aranyat nye'r. 

Biztat a' Titoknak, 's a' Kamarás szolga, 

Hogy Múzsámnak igen jól üt ki itt dolga. 

A ' környül állásból lehet észre venni, 

Úgy is mert sokakkal szokott e' jól tenni, 

Sőt maga a' Gróf is biztatott két ízben, 

Ki fördik a' pénzben, mint kátsa a' vízben, 

Siró gyermekei kenyeret nem kérnek, 

Kit a' Templomba is inasck kisérnek. 

Mi-



44 

Mivel nagyot jádzott pompájának fénnyé, 

Arany hegyet képzelt Múzsámnak reménye. 

De egy napról másra e' tsak halogatott, 

így a' bizodalmam ott is meg tsalatott. 

így itt is az Oszlop melőllem ki düie, 

Hol égő tűz láttzott tsak füst lett beiűlle. 

A Poéta y és aé fösvény Dús. 
A' minap Aradrúl utazván Budára, 

Ezer nyóltz száz hétben fel a' Diétára 

Meg írom mint jártam a' Pesti laposon, 

A' hogy ott rostokot tartottam D . . son. 

Itt egy földes Úrhoz látóul bé tértem, 

Kit hogy igen pénzes hírében ismértem, 

Véltem e' Múzsámnak ha lefzfz Mecénássá, 

Ha sok olajat ád, majd ég a' lámpássá! 

Három falka barma jár a6 legelőre, 

És két nyájj sértéssé a' makkos erdőre, 

Külön jár fojató marhája mezőben, 

Harmintz negyven tehén a' jászlán fejő-

ben. 

Egy erőss forintot ád ez is útjára, 

Es szegény Múzsámnak bóldogúlására. 
1 De azt is meg sinlé osztán utoljára, 

í g y forrott Múzsámnak e' jó is torkára ; 

Mert 
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Mert sorsát a' mellett még űzőbe vette, 

És minden ok nélkül ellensége lett e , 

Én azét szívemből meg engedek néki , 

Mivel ez Barátim' lakó hellyi széki; 

Mert maga se tudja akkor mit tselekszik, 

Hogy egy ártatlannak ártani igyekszik. 

Találtain ugyan itt egy Fő Hadi Tisztre, 

El mentem én annak a' tiszteletire. 

E' Székelyek' földjén vetle eredetét, 

Imádja Dácia sok Vitézi tettét. 

Lévén azért ahoz én nagy tisztelettel, 

Bé mentem hozzája ilyen köszönettel: 

Nagyságod Erdélyből Főldim azt hallottam , 

Erre az Országra én onnét szakadtam. 

Hallám a' Múzsáknak igen nagy Barátja, 

Vélném azt, hogy most is olly szívesen látja. 

Várván, hogy majd nyújtja gazdag segedelmét, 

'S Ily példa beszédben adta ki értelmét: 

Két madár Nem vagyon mind kettő szárnyasok 

De van természetek, 's külünös szokások. 

A ' Iíátsa a' rétes, vizes hely't szereti, 

De a ' T y ú k ellenben azt nem szenvedheti , 

A' Kátsa a' vízben ha fördik meg frissül, 

De a' T y ú k a' fejsze módjára tsak el űL 

Ve«' 



Veszendőben lévén így ez a' dög marha, 

Ótsóbb leífz mint sem a' Debretzenyi tarha i) 

Nékem a' vers írás szint ollyan halálom, 

Inkább szép fegyverben kedvemet találom. 

Gróf K . . . . . E . . ben, ki akar-

ván magát mosni, és a' pénzel járó Mecéná-

si érdem névből fejtőzni 3 — erőss forintokat 

küldött az ő Secretáriussától hozzám a' mi-

nap, egy levélbe bétsinálva, ilyen hát írás-

sal, és tsúfolódó versekkel: 

Nagy betsü'.etbéli Hód mezei Berei Farkas 

András Úrnak adasson. 
Kaszád alá Farkas erszényem' kívánod! 

Nem éred el tzélod' ha mindjárt is bánod; 

Mert nein vagy hazádhoz semmi használással* 

Szép idődet töltöd el tsak kóborlással. 

Ne ruházd magadra a' Poéta nevet, 

Mert a' náilad jobb vers tsinálókat illet. 

Keresd kenyeredet akármivel mással, 
/ 

Vagyis Dinnyés Úrral, ásás', kapállással, 
Te-

i ) . A' Debretzenyi tarha ollyan óltsó szokof 
lenni , hogy a' leg drágább időben is 4. ittzét ad 
Bak egy pénzen. 
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Tekintvén most téged' úgymint szegény le-

l i ; gényt » 

Egy sütésből adok egyetlen egy lepényt, 

Hogy Mecénásnak híj} azt tolled nem várom, 

'S ezzel verseimet bé fejezem, zárom. 

V Á L A S Z . 

A' ki ez idétlen verseket koholta , 

És e' tsekélységgel szememet ki tolta, 

Ezzel tsak nagy Rangját alatsonyította, 

Nemes érdem nevem'nagyon megbántotta. 

Ki ezt írá a' más ünőjén szántott a' 

Kár a' Poésisba hogy magát ártotta. 

E' rút fösvénységtől vezérlett írással, 

Hogy éltem mint szegény a' be vett szokással 

Vagy hogy embert nappal kerestem lámpáfsal, 

Méltatlan vádol az azért kóborlással. 

És ollyat igazít ásóra, kapára, 

Ki Laurust hord a' Poéták' halmára 1). 

gyáva versekkel ki mutattad véred, 

Hogy a' jó vers ízlést, 's nemét sem ismered 

Ha 

1). Propria laus sordet, sed infaraia mordet. 
Ezt az apátok' lelke sem érti. 
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Ha szégyenled mástúi Mecénási Neved, 

Ezt írom versidre, bár jó neven ne vedd! 

V ó l t , 's van a' Virtusnak mindenkor irigye ! 

Minden Társaságnak ki vető mirigye. 

Ha gazba keverik a' széna is szalma, 

Három szép közt egynek jut az arany alma. 

Én nállad pénzt tudod soha se kódúltam, 

Az ivadékodra eddig se szorultam, 

Azokkal sem atzélt, sem mást nem tseréltem* 

Azért mint Poéta, mind eddig el éltem. 

Nagysága akárki légyen Gróf bár noha, 

Tsudállom hogy lehet hozzám ily mostoha, 

Ahoz kit éltében se látott tám soha, 

Vásott, mint mely fát rág a' régiség' moha 

* 

Két ostoba szamár , kedvezek nevének $ 

Kik minap versimért tsúfra ki tevének, 

Kit pártfogójának még Múzsám gondola^ 

A' szemeten szedett versel is vádola. 

Miket rég fel jegyzett a' Kalendárista, 

Azt tudta hogy annál voltara Patvarista. 

Hadd alázza munkám' a' kitsinyek' neme! 

Elég a' Nagyoknál ha vagyon érdeme. 

Mû* 
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Múzsám, kí nem méltó, ha olyat fel emel, 

Soktúl pironságot azért is érdemel. 

V a g y kit mint érdemli ha nem betsűl többre, 

Úgy is szaporodik ellenségünk többre. 

Azért fel borzasztnak azok a' képzések, 

Poétái tűztől vett régi érzések. 

Mellyek ma sokakban egészszen meg hűltek, 

A' régi gyámolok mellőllünk ki dűltek. 

Azért már sürgettek engem' is a' gondok 

Hogy a' vers írásrúl végképpen le mondok. 

Hadd pihennyen egyszer ez a' nem heverő * 

Sikeretlen tzélra törekedő erő. 

Ha dorgálásommal valakinek vétek, 

£' még botsánanv.ó és ártatlan vétek. 

Mozdító Szavaid Vers írónak. 
Mihely'st valahonnan ki hűl a' reménnye, 

Szegény vers Szerzőnekbetegazerizénnye. 
De ha orvosló í r , ahoz az arany ér, 

Nem járja azontúl azt is az aranyér. 
Ha arany nem nyomja a' Poéta' mari át , 

Remekje Sas gyalánt szül idétlen Szarkát. 
A' Múzsa szemeit álomra ereszti, 

Ha annak jutalom kedvét nem ébreszti, 
/ 

Ugy lehet a' fegy vert meg élesíteni, 
Ha a' pallér kőhöz a' mives meg feni. 

Az észnek is hamar eshetik rosdája, 
Ha a' féle fénykő nem járul hozzája. 



Miként a' nyers fának tsak füstölög gajja, 
És fel nem gyűladhat ha vizes az allya, 

Úgy â' Múzsáknak is ha nints Mecenássok, 
Olaj nélkű* nem ég setétben lárapássok, 

Ügy épül a' Múzsák' aranyos óltára, 
Ha fényes jutalom verseiknek ára. 

Kiket Augustus Tsászár is kedvelle, 
És velek számtalan edgyütt ebédéle. 

* Scipió is hajdan meg hagyta éltében, 
Ha le tészik testét mélj sírja gödrében. 

Ott képét Ennius hires Poétának, 
Zárják rejtekébe kő koporsójának. 1). 

De el múlt füstbe ment már ma az a' régi! 
Poétáknak ama fényes ditsősségi. 

Az idővel egygyiitt sorsaink változa, 
Rövid életünkre ily hoszszas gyászt hoza. 

Úgy hogy mi Poéták nem élünk; tsak tengünk, 
Ez 's amaz Országnak szélein fetrengünk. 

Sok fő Rangoknál is tzélunktól el esünk, 
Ha Délben lámpással így embert keresünk. 

Mi kik a' Poéták' mezején termettünk, 
Alatson házakból többnyire születtünk. 

Azért világnak tsak sepreivé lettünk, 
Üldözi az irigy ártatlan életünk'. 

A z arany időben rég aranyat kapánk, 
De e' vas időben tsak vasat nyes kapánk. 

Meg 

i ) . A' régi Poéták közzfíl sokaknak hőit testeket 
nagyobb tisztesseg okáért a' Királyok temet-
kező helyére i> temették. 
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Meg hólt ama'kegyes Fejedelem Bottyán, 
Ki Magyar Hazánkat tartotta vólt Boftyán, 

Mellyet jobb kezébe a' miólta foga, 
Nem rágta hatalmát az irigység' foga. 

Mert az a' szegénynek nagy gyámolítója. 
És vólt a' Múzsáknak leg főbb pártfogója, 

A* kit udvarolván én is szerentsére, 
Tizenkét arany leit verseimnek bérc 

Egyszer hogy Posonyban tartatott Diéta, . 
Ezt írta vólt annak e' szegény Poéta. 

Battyán Fejedelem! FőPapunk, és Atyánk, 
T e vagy erös várunk, 's rajtad épül Hazánk. 

Karjaidon tartott Országunk' Átlássa! 
Sok szűkölködőknek kegyes Abdiássa. 

Szegény legény vagyok nints femmi kőltfégem 
Atyámról nem maradt egyébb örökségem. 

Egy rongyos köpönyeg nem ér háí-om márjást, 
Mint rég' Pannónia látott szörnyű romlást. 

A' fejemen a* mit viselek kalapot, 
Még Atyai Jusban az Apám is kapott. 

A' sok út vándorlás engem' úgy meg lepett , 
Hogy a' nadrágomon se hagyott ülepet. 

Debretzenben lőtték karmazsin tsismámat, 
Hátamon tzepelem kenyerem 's Házamat. 

Nyújtsd ki azért áldott adakozó Karod ! 
Mert velem jól tehettz tudom ; ha akarod. 

Fogadja bé osztán Lelked' a' magos Menny! 
Hová sok érdemid után későre menny ! 



Kedveili Múzsákat a' Gróf Beleznai, 
Nem rövidülnek meg jó tettben karjai. 

Igaz Sámuel ez; *s Vitéz maradéki, 
Meg a' Persiai Sándor ivadéki. 

Pest Vármegyében van fényes Palotája, 
Pilisen, e' szép kis Paraditsom tája. 

Éllyen az ! Peszaki Jósef Úr is Bajzát, 
Lásd itt a' jó erkőlts' és Tudomány'rajzát. 

Ritka oly Mecénás mint Károly Földvári, 
Ismerjék meg Nevet sok Ország' Határi ! 

A' Poéták' élete. 

A' Poéták mindég tsendességben élnek, 
Élőkkel holtakkal mind egyre beszélnek. 

Nem győtri élteket a' világi lárma , 
Sem a' pörlekede's tűrhetetlen járma. 

Mjnt a' gyenge Nimfák hartzot nem szoktanak, 
Dühös fegyver által sem vért nem ontanak. 

Sőt kívánnak élni örök Békességben, 
Mint a' Szent Angyalok oda fel az Égben. 

A ' kikkel köttettek Égi Rokonságok, 
Érdemeknél fogja belső Méltóságok. 

Ott virágzik éltek' örökös Tavaszsza , 
A ' halhatatlanság azoknak támaszsza. 

Annak semmi inség végét se szakaszsza, 
Sem a' feledékeny' Időknek Szakaszsza, 

Ha fedik testeket a' főid' göröngyei, 
Akkor is fénylenek az észnek gyöngyei . 

Ezekből még Múzsám sokat ki felejte, 
Miket a' rostának ritkája el ejtc. 

T Ó L -
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T O L D A L É K . 
A' Mecenások károm Classisukra osztatnak el: 

íső Heroicus. 2dik Critieus, 3dik Laf-
vatus .Lásd a' Heroicus Mecenást. 

M ú s á m igaz fő tzélt az o l l y a k b a n ér el . 

Kiket magos elme, és nagy szív vezérel. 
A ' Ki a' Músáknak embere Barátja. 

Gazdag jutalommal tőle el botsálja, 
C r i t i e u s . 

A' ki a' Músáknak munkáit rostálja. 
Azokban a' kevés őrömét találja. 

L a r v a t u s . 
A' kik Délig Pálok, délután Tamáfok, 

Más névvel két fzinü, lárvás Mecenások. 
Kiben minden órán változó az elme, 

A ' Músákhoz hamar meg hul a' fzerclme. „ 

Az előre fizető, Papi, e's világi Urak' Nevei* 
Baró Fifcher Archi Episcopus Agrienfis 50 fl. 
Ladislaus Kőfzeghi Episc. Tsanad. 10 
Nicolaus MillaPin Epis. Alba-Regalen^ 10 
Mitterpacher Episc. Budeníis 10 
Martinus Takáts Praepos. Maj. Colocen* 54 

quam fumam in 12 puro auro percepi. 
Aliquis Agriae E. E .C. íub anonimo 30 
Dobronyai Kanonok Egerben 25; 
Makai Antonius Abbas , et Canonicus 12 

Világi Urak. 

Ürményi Jófef Orfzág' Bírája m. k . io 
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Comes Brunsvich Tavernicus m. p. íoo fl. 
Comes Ign. Gyulai G. Ban us Croatiae lo 
Baro Alvintzi S. C. R. M mil. Sup. Com. îo 
Philippus Princeps de Battyán 20 
Gróf Szapári János m. k. 25 
Gróf Szétsényi Ferentz Sz. litván Király 

Rendje'nek arany Gyapjas Vitéze. 10 
Gróf Illyésházi Iílván m. k. j;o 
Semfei Semsei András Perfonalis 10 
Gróf Almási Enok m. k. -10 
Gróf Forgáts Ferentz m. k. 10 
Gróf Teleki Láfzló m. k. 10 
Gróf Teleki Jósef m. k. 10 
Gróf Festetits m k. 10 

Comes Barkótzi Franciscus m. p. 25 
Gróf Széohényi Lajos m. k. 10 » f 
Gróf Nádasdi Leopold m. k. kamarás Ur 15 
Gróf Efzterházi Jós. Zemple'n V. Fó lsp. 10 
Gróf Draskovich János m. k. 10 
Gróf Beleznai Sámuel Pilisről 20 
Gróf Szapári Péter m. k. 10 
Gróf Győri Ferentz m. k. 10 
Gróf Cziráki Antal 10 
Gróf Nádasdi Láfzló m. k. 10 
Gróf Fekete Királyi Kamarás m. k0 10 
Gróf Zichi Ferentz 10 
Gróf Zichi János Fehér Várrúl 10 
Gróf Kollerédó Bétsből 10 
Báró Ötvös m. k. Budáról 10 
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i Gróf Szirmai Antal 
Báró Podmanyitzki Jós. Báts V. Főlsp. 
Báró Prónai Lá fzló Ts a nád V Főlsp. 
Báró Prónai Gábor Gömör V . Fö Isp. 
Gróf Erdódi Sándor Varasd V . F ő l s p . 
Báró Prónai Sándor m, k. 
Generalis Báró Vajai Va;i Miklós 
Báró Meskó CaíToviae refidens 
Báró Pongrátz Budáról m. k. 
Báró Perényi Lázár m. k. Budáról 
Dvornikovich Miklós alOrfzág' Birája 
Tahi Antal ítélő Meiler m. k. 
Paulus Györgyi Göns, et Jaurin. ordin. 

V Comes 2 5 
Lónyai Gábor T . Zemplén V. első V.Isp. 10 
Kajdatsi Ant. K. Tanátsos Baranya V . 

első Vice Ispánnya. 10 
Rhédei Lajos másként Bihar V. Adminis. 10 
Stéfzlzel Jósef K . Tanátsos Gyöngyösr. 10 
Halátsi Láfzló Hont Vár. első V . Isp. 10 
Almási Jós. K. Tanáts. Heves V. I. V . Is. 10 
Bajsai VojnitsFáb. Báts V . első V. Isp. 10 
Márfi Leopold Arany Sarkantyús Vitéz 10 
Péfzaki Bajzáth Iófef m. k. í j 
Beőjti Láfzló Bihar V. első V . Isp. 10 
Lónyai Menyhárt Bihar V. T Biráia 1 j 
Gyulai Gál Gábor Somogy V. Táb. Bir. 10 
Berzevitzi Sándor a' F. K. Tanátsnál 

Concipista 10 
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Hármos István Inspector Gyöngyösrűl 10 
Komáromi Péter m. k. Budáról 10 
E^erfarnosi Kandó Ióseffok F. Ügyéfze 10 
Jó'sa Láfzló Efztergom V . Fő Szolga Biró 10 
Varga Ferentz Tömös Vár. F. Szol. Biró 10 
Nedetzki Ferentz Tolna V . Fő Sz. Biró 10 
Ifjú Szirmai Ádá m Zemp. V. Fő Ugyéfze 10 
Tóth Pápai Sámuel fok Familiák'Ügyéfze 10 
Rumpach Sebes. Pefii K. Univ. oktatója 10 
Sárközi Ján. T . Peít Vár. Szol. Bírája 10 
Pálya Pál Peít Vár. al Jegyzője 10 
Ifjabb Ns. Kis Pál Ketskemétről 10 
Ns. Fekete Sándor Ketskemetről 10 
Litassi Bertalan Tsong. Várm. Biztossá 10 
Bába Imre Szegedi Kir. Fő Só Perceptor 10 
Szluha Ádám Senator. 10 
Eger Várossá 12 
Lippa Várossá 10 
Kun Szent Mártony 10 
Hód Mező Vásárhely Várossá* Tanáttsa 20 
Ns. Kovát* István Vásárhelyből 30 
Béró András Szegedi Commun. Polgárja 10 
Aradi János Com. és Kir. Híd Árendás 10 
Tsányi Mátyás Szegedi Polgár 10 




