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MAGYAR MÚSA* 

ítöit Bétsben i6» Aprilisbén. 178& 

JÍöZt Csallóközben tydii Fébr/ljSS. 

A* Régieí Arany íertyei melyben a Csiliz T'Atife§ 
á Duna árjával ^ hfzve-fzhílaU ózván 5, /zomorá 
kimenetellel válnafoel edgymájlóh 

A* mint Magyar" orfzag Na.pnyügótra iaj!ik$ 
Ott foj faé a' Duna, 's gyakran árödi zsjlilb 

Tsak kö;j-el a' határ Széléhez* két ágra 
HaSittyá fojísit i edgyik inegy á' Vágta f 

Mellyet Vág - Duirio&lyíz okon neveztek , 
A* kik e' nagy vizcti fel 's alá eveztek. 

Kerül ESzak-felé$ *s hofzS/ti utat téSzen,^ 
Mig 2L kii fejéveí ismét édgyé léSzen, 

:. filáfik ága Szalad, déUfe é Sebeién* 
Hoifdozza habjait mély tekervényeSsen^ 

ItMs edgynéhánySzor Szül f^akadáfoka^ . 
Mailjei Szaporittya a Diftjtáb Számokat* 

f i ' • • liiná 
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Mind addig míg ismét ama Vág.Dunával 

ÖSzve ölelkezik SebeSs fojásávah 
Esek edgy Szigetet,, két kerületekbea 

Formálnak mentekben Sbió's kebelekbea. 
Tiz mért-fSld a' hoSzSza , kettS SzéíeSsége 9 

PoSonynál kezdődik , *s Komáromnál vég«# 
fittet a* Régiek mondták Arany.kertoek, 

Igaz-is hogy akkor tartá magát nyertnek 
Minden , a ki ebben JöSzágot birbacot^ 

Vagy tsak 'fellérűl is benne lakozhatott* 
Miért volt Arany - kert ez ? azon időben ? 

Nem visgálom, fs nem-is véSzem azt kérdSbea* 
Elég az: hogy már rég' gyanuságba eftek 

Az emberek 5 kik itt Aranyot kereftek» ] 
Ef Séoyes Tituiáfí:, azért Seltserélték ! 

Arany-kertet 9 Csaló-köznek keresztelték* 
Tán igazabban-is el-találták, jjeyét 

A1 Maiak , kik már gyakran itták levét. _.> 
Mert SokSéle embert, meg tsal ez Sokképpen* \ 

Néha Ko~hidjai (a) el-merülnek éppen; 
SS nem tudván az átat Sokfzor az emberek 

Mellé bájtnak:' s mingyárt ott Sillyed Szekerek* (K),! 
MífohoiS nagy sárért > fökao panafzolnak, j 

Hol minket > hol pedig máSokat okolnak, ~ \ 
Itt edgy Kotsi Síjjed, amott káromkodik \ 

• . / . - • . í 
• ' Két , j 

(a.) A' Csaló köziek az ingoványos fáras vizefof>[ 
által fzokták k'ővetselni^ hogy vefzedelem néU\ 
íül útazhafsanak; ezeket nevezik oj'ztán Á'é-hL 
dáknak. * 

(b.) Ez gyakorta megfejik, nevezetesen , m ugyl 
mondatott Megyeri jLéMiban* 

. • • • f 
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K^t Béres 9 harmadik Tőrömbe (af) kinlödík. 
Ezt láttán Sok ócast vifsfzá tér áttyáról, 

S vagy egéízSzen le-tefz menö-fzáíidékáról f 
Vagy, míntfan ott. veSzSzen Lovainak feje, 

Odá tér doraboísabb hói a f6ld teteje. 
Itt Ürgék, Patkányok Szátláft nem tarthatnak, 

Még az emb*rek~is nagy baijpl lakhatnak. 
Mert midőn a Duna, meg-dagad, kinnyában 

Ki-okádja a* mit bé-vett valújában* 
Ki-5«tt likokból nem tsak az Ürgéket, 

Mellyek itt kereftek Szabad menedéket* 
De még a Nemefsebb TeretntéSeket-is, 

Ház padra ugrottya az embereket-is. 
Mint ennek, Szap, Radvány, Kátsod, Füft, példája 

Csitso, Néma^ KeSzi, Ekei, Megy érts tája, 
Mellyekben gyakorta az Árviz idején 

Há át' hághatott az a' Töltés tetején; 
Sok Házak, a' meilyek víz háton épültek 

OSzve omladoztak 9 's a* fSldre le-dültek. 
Sok Kazalok Szinte úfzd-félben voltak, 

Mellyek alatt néhol nyakig-is gázoltak. 
Sok faluk, mint ama Királyné, agy ültek > 

A' vizek közt, és füz-fákon hegedültek. 
De Szükség meg-tudni, hogy ez , tsak azólta 

Hlyen módon tsaló Csalló-köz miólta 
Ezt a' Dana árja gyakran veSztegeti 

Szántását, vztését, úttyát temetgeti, 
Mellyneb, az-?is igaz9 hogy elébe Sántzot 

Vetnek; de azért tfak ugy járja a' tántzot, . 
A' mint maga fuj ja •*- Moft-is nena régibe 9 

T% Hogy 

( a ^ Sáros időben, leg~ytfzeddmefsebb hellyefi az 
áíqfoknaky e& d Tór'ém az egéfz Csall&*kbzben* 
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Hogy nem Sere a* Viz a* Duna keblibe*? 
A' Csiiiz TöItéSen rajta i t mérgeSsen* 

Zúdulván iS^onyu babjai SebeSseiu 
A* Töltés azonban gyaouságban esek. 

Hogy ezek oldalát SzorgoS&an keresek* J* 
Hogy ellenség, 's nem más, azt Ítélvén rcMl* 

Hozzá bátorsággal nyerSeq ekképp fizólte. 
Töltés: • , ; 

Meg álly Bab ! mit akarSz ? ••'- ~ . * ' - - . ~g* 
Hab. — Várj? hadd ktfSz&ntselek^ 

Tsunya délog ez•: hogy még, meg-fc értelek, 
Mir-is igy riyaikodSz; be kis emberséget 

TudSz í — r— ~ ' •— 
Töltés. Hallod í ne beSzélty illy betstelenségel^ 

Hogy ne tudnék? hiSsem NemáSsek közt lettem* 
Ünnjire N meísi kéztől emzhettem; 

A' Nemeííek tikinak, hidd-ejí emberséget, 
Hogy kellyen fogadni idegen Vendéget ? 

0 tolók tanultam, ezt a* bátorságot ? 
Bogy'Szembe mindennek mondjak igaSságot, 

*S hát miért veted ezt Szememre? ugy tartom* 
Tudja ezt magáris az én Csiiiz partom* (a.) 

De iátcm, hogy akarSz eröSzakot tenni 
Kdjtam, ég kerefzcül a' Szárazra menni* 

(a ) Csaló^íozi fojo yiz ez a Csiiiz, melly annak 
edgy-darab réfzét, a9 déli Dunához foglallya * 
9s Csiiiz köz nevel tifztelu Ennek a Viznú 
belső, vagy is felplünk-való partyán 9 fzinie 

\fzinte CL torkáig mindenütt Töltés van hu%-
. ya 5 és jobb réfzént az egéfz Csaló^kőzt által* 

mozza a Dipiq árja, tllen* Ez a' Töltés pe* 
rel itten moJl9 
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^KT *T ^^\ " *S7 
! bizooy meg-nem leSz! meg~Se gondold[mondom. 

Báb. 
I Mit KejTzélSz mofi: ? bifzem e' leg*kifsebb gpadom, 

*án pálinkát ittál 's attól goeöl fejed (a.) 
\ Va^y Kába tehénből Szoptad sürü v*]Qá. 
, [ogy illy gorombául Szembe Szálíaíz velem; 
: Melyből, hogy ParaSzt vagy, 's nem Nemes.ugy 
[ vélem, 

ferta NemeSseknek edgy fÖ emberségek 
Ez> hogy bár valaki légyen ellenségek* 

le még-is Szemekben nyíjjafsan Szeretik, 
; Ámbár bátok megé ördöggel vitetik* 

5 hát miétt rivogattSz ? —- -*- ' . -* - ' 
Töltés. Az ég meg»botsáSs0» 

í Közöttünk igazat mái napon láSson, 
leg botsáSs tnagad-is Árviz jó Barátom ! 

: Ez úttal hibázni találtam > moft látom* 
; Ilyen a* gyarlóság — — — 

Hab. Minthogy meg-esméred, 
• Hibáz&Sod, 3s tőlem botsánattyát kéred, 

in-is el-Selejtem gorombaságodat, 
Előttem forgatván kérkedő rangodat* 

ilert a mik SokS2or Sok NemeSsen meg-esnek* 
Mikor rajtok holmi JoSzágot keresnek, 

ft két, három Urat* *s tSbbet edgyütt lenni, 
Vagy más ember,-ket vélek látnak menni. 

*íéha még távútól elekbe izennek, 
Bár follyon a' ddlga, némelly idegennek* 

$t ha nintsis bajok, mégis ajtón álnak, 
Mint 

(a.) Más több Magyaroh hozott* CL Csalló-t& 
. zieftnek gyakori kedves izti italok fz&kott tenni 

- „' ** talinka. 
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Mint tábort Srif 6 katonák Sírásainak, 

Mivel azt gyanrtyák *s gondolják migok^ats » 
Hogy azok piSzkálni Sognsk lóSzágokban* ^ 

Exccutsiotol félvén proteftálnak , 
RefekeiS libákon noha alig íjnak. 

De még is 'ollykor ar Nemes ver ereje 9 

(Bár néha ágy alatt a* Legénynek .hellyé?) • 
Mebi bátorictya , 's rajok mernek Szólni? Í 
• - Még az £Jraxra-is* kik Jöttek foglalói. 
így Te ig jó Töltési látván ez habokat? 

MelJyek velem Szedték edgy rendbe-magokat* : 

Nem tsuda az hogy ha megijedtél tőlünk f 

Tán valamit máfzfz'or halhattál felölünk* 
Annyi val-is inkább hogy Nemességeddel 

Kérkedéí az elébb, és bátor SziveddeL \ 
I'lly kéttségbe eSett rivalkodásfodon , \ 

Nem lehet bámulni meg-SzollitáSodoo* j 
Mert e* Nemességnek * lám ez jobb fegyvere> \ 

Ha proteftálhat, bár reSzfceSsen az ere, I 
Töltés* 1 

Mohát Jó Nap' Pajtás! —" — «*, 
Hab. így kellett volna lám f * 

Az imént-itSzólnod, hogy leg-elébb nyálára | 
Oldaladat; ekképp minden Verfengésnek ^ 1 

Vége Szakadt volna. 'S olíy Szép köfcöntésnek 
Szíves" ;ogás4ra ^ méltó és érdemes I 

Lenéi volna (minthogy a' rangod-is Nemes.) 
MeliyKek párj,a nintsen ez egéfz Világon, j 
' - Talám — — ~ . T*| 

—- 'S hát mi ujjság a' kttls5 Orfzágon ? \ 
Igazéi hogy ottan s olly nagy emberséget i 

' ' • " . ' • ' • ' i 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/138 



Tudnak » hogy fziveSsen Sogoak üíy Vendéget ? 
ifallyon örvendezve tapfolta-ké néktek 
} Mindenütt? és letté Szabad menedéka-k? 
í Azt nehezen hiSzem — — — 

Í
Hab. Hald-meg! akár merít 

f Fordultunk f találtunk illy Nemei emberre 
JHint magad, a* kik mír régen jól esmértek, 

Bátran botsátottak, 's még PaSsuft Se kértek. 
;̂ Maga Béts, F6 Város, még-is benne voltunk, 
í Egynéhány Napokig, ott-is roftokoltunk/ 
KA' mi tf%b; Szobákba nyugodtunk, pihentönk, 
I Még a* gintzékbe-is Szabadon le-mentünk. 
í; Hói 9 olly meg-jegyzésre mélti emberséget 
f Tapasztaltunk; hogy ez el-Sáradt Vendéget 
í Nem-is maga lábán botaáták-el tölö'k, 
I Hanem b&r Vedrekben hordták-ki belölök. 
I PoSonyban, sem külomb SziveSséggel Sogtak, 
I Bár 2* Duna pártom tiémellyek morogtak, 
I Somorja kéSz Szálláft adott j<5 Sokáig, . 
r Bé-botsátott majd a* Város -jpiatzáig. 

% Az után-is.egéíz eddig, betsülettel 
Fogadtak mindenütt minket Szeretettel* 

I
i Már maflán Nagy - Megyert akarnok tifztelni, 

Alatta edgy kevés ideig Sergelni. 
*S hozzád azért jöttünk, mert hallók felőled, 

P Hogy oda békével botsátaSz előled. 
í Jer hát Pojtás, fagjunk kezet! *— — 
I Töltés. **- Te gonoSz Hakí 
I Inkább lettél volna másutt örökre* rab ! 
» VtSztél volna inkább a Hegyek tetején! 

Vagy inkább üyeJlyenel a' fSld jó ideién! 
\ Mint Se Sz®k#tt römláfl; a' €saHd«közb* hozz« 
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Hab. 

Halló*! ! fogd meg nyelved 9 ok-nélküi ne átkóa 
Mi , ba Nagy-Megyeinek'az övét meg-adjuk, 

Ázuvm Csali* közt nem bántynk$ ott hadjuk* 
De e2 bízodalmos régi esmerösüük* 

Töltés, 
Áh tsalárd Hab! — " — — 

Hah. Hallod! kő'Szö'nteti Ősünk* # 

Ránk parantsolt, hogy el-ne mennyünk mel)e;te, * 
Hanem edgy jó Napot mondjunk 5 heilj?ette. 

Ez-is az emberség: hogy meglátogaftuk * 
Ősünk hagyományát előttünk forgaísulL 

Töltés. 
Balgatog kívánság! oda nem mehettek. 

Dombos fold az ; még tsak Száíiáír Se kérhettek* 
fiát hogy mondhatnátok annok edgy jó napot ? 

Jobb í ne*ki tsak innen veSsetek/kalapot. 
Kincs mód benne —- • — , —* 

Hab. Könnyebb $ ba próbát tehetünk. 
Tán tiszteletére reményiem lehetünk. 

fiz az edgy, ne légyen tehát ellenedre* 
BotsáSs ! Kárt nem téSziftíkj eshüSzöm fejedre* 

Töltés* 
T« átkozott! ^ _< - ^ 

Hab. No ! tio! —- — 
Töltés — Álnok, pokol Árviz! 

Tudom én* hogy egéSz Csalló-kózberi, Sárvíz 
ÁkarSfc lenni; tsak hogy egySzer Szabadságot -

Adjak > meg fizeted már a Baráttságot* 

(A^tSbbi niáSzSzor következik*) 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/138 


