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~][?áb(t3 edgy kép mettz& vaía hajdanába*"
JL
Mint láthatni nevét á' Hífíó^ába^
Ez olly kis munkákat faragott k&féyeli.
Hogy alig láthatta az ember fzenievél;Á* többek közt pufzpáng fából úgy dolgozott^
Hogy a* terméfzet~i* rajta
ttudáltozott;
A* Kriftusnak egéfz ízehVédéjfe dolgát
Ei-fatagta, '$ • méltó tett fok' Vitéz fzolgát;
Úgy hogy fzáz fzemélyré méné fkragafa^
'S edgy fzeriíély alig volt nagyobb mint edgy káfa S
Mert edgy mogyoró haj meg feni tele vele,
's talám még tízzel-is nem lett vóíiiá tele*
Az illy mefter embert, azért tsudálhatjnk ,
Hogy benne az éíz -*skéz' remekét 'láthatjuk*
Es ha fellyebb lépünk a* gondolkozásba;
A* kitsinybe nagyobb remek van mint másban '
Száraz malmot tudhat faragni edgy áts4s,
.
Kis órát" tsináhii alig tud Órás-ís.
4
Könnyű ki-faragni a nagy ElefántotV
,:
A ' TzigínjMs verhet á' rád vasból pántot j:
De ha edgy. bolhának békót ver lábára:
Már úgy méltó léfzen nnnden Krónikára. .
Mm
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Af Bomérus* fok fzáz verfe hajdanába^
Bé-fért a* mint mondják, edgy dió* hajába,
'S uiég ma-is tsudáljuk azt a* inefterséget
Dítsérvétf érette a' vén régiséget*
B6ltsebb meftert mutat a' Páriíi óra.
Mint olly malom, mellynek fzűkségé tm lóra*
Ha Fába lett volna Paris Városába*
Hói a' 'seb-órákat ütik kis formába $
Pápa-fzemen"1céne ma az órát nézni >
'S még azt-is reája kellene intézni:
Mert mátként a' tokját feiii ttídnánk fel^venm
Hát a kerekétel mit lehetne tenni?
Igaz, hogy nagy Meíler vált Fába magában;
De még-is nem mefzfze mene a* dolgában;
Mert tsak külsÓ formát adott Ö-a* fának,
S
S fa embepetskéi nem mozoghatánakj
Ha mozgó erot-is tett vóliia % fábaf
Már úgy bezzeg mefler lett volna a* Fába!
Tudok én edgy 'Bilt$et9 a* kinek munkája*
Ez az egéfz Világ, 's a' Világ tsudája;
E z , a' Minden-ható5 a' kinek fzavára
A' femmi-is formát ohözö'tt magára ;Ennek Inkább lehet tsudálni munkáját,
Mint a' Byzímhxm meg-lántzolt bolháját:
Mert ez nem faragott femmifcis bitskával,
Hanem tsak parantsoltt hatalmas fzavávali
É z , nem tsak a' Tazet-haí formáját találta*
Hanem a* tetvet-is helyefen formálta:
:
S nem vigyázott tsak a* külső formájára*
Hanem minden benne lévő fprtzikára:
Kéfzített belökis mozgató inakat,,
*S a' vért minden-felé hordozd utakat:
Adott közepébe vérrel buzgó kutat*
A' melly tsak inaga-ss remek munkát mutat:
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A* külsS formáját fejérr* feltette,
'S azt pirosló vérrel meg-egyelítettarj
így hát teíl formája vagyon a' tetünek.
Nem tsak fejér r mint más ísúfzdpgálo nyitnék*
Javafolnám tehát én minden Dámának t
Hogy vetné el gondját a* módijtutyánaki
3
S h^ kis állatotskát fzeret; a helyébe
Végye-bé a* tetíit gyenge kebelébe*
Hifzem ez nem kivan Szakátsot *s egyebet,
'S ezret inkább tarthat iljyet* mint edgy ebet*
Nem k - - á l f fem pi~-l a* paplanös ágyb%
Nem-is gyönyörködik felette $ lágyba.
Ennek pántlika fem kellene nyakába,
Minthogy a* nélkilkis fzép lenne magábf*
Remény leni felőle 5 hogy? ha a* dajkája
Dáma lenne, úgy még fzebh lenne formája*
Sokkal-is nemefebb állat a* kutyánál,
Akár Bologn^fer, akár más fajtánál*
k-.
Nints femmi Frantzia fzeleíség fejében,
'
Ha edgyfzer jól lakik, meg-ül a* féízkébm*
Ugy lehet Ítélni minden tnozgásárúl,
Hogjr tsak járáfa-is nemes elmét árúit
Ugy-is van: mert tsendes, fzelíd, és hűségei,
Kivált az emberhez igen emberséges *
?
S az emberek között , kivált a* Párnához*
Hívebb lenne ? mint fok Dáma az Urához 5
Meg-engedné magát gyengén fimogatni:
Tsupa gyönyörilség volna ápolgatni!
Rofzfz kutya fzokáíbk as fok embereknek.
Hogy Sk tsak fzerentse fiait fzeretneki
De ha vakra fordul azok' Czerentséjek,
A' leg-jobb baráti fen* mennek feléjéig;
A' tetű pediglen magát úgy intézi >
Hegy a barátt&ágba % vagyoat sem nézi; ,
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SSt, a* fzegény eket megdobban fzeretif
*S minden Ínségekben hívséggel követi*
Mjkpr tolvajt vifznek az akafztd-fáta,
Hogy azt feljkésérné9 ki-vemié magira?
De a* tetű ott-is követi hőséggel 9
'$ ölelgeti Qtet egéfz emberséggel.
Itt tetfzik-ki bezzeg a baráttság *s hűség r
Ebez képeit máfok' dolga két-fzínűség.
Szereti ugyan 6 az Uraságokat*
Vadáfzfza-is néha a* baráttságokat;
De azok5 mind nagyra yágyódó emberek*
A' barátságodra nem igen nagy Tzerek;
f
S nem fzeretnek ollyan barátot tartani,
A' ki rangra *s nemre nem fzokott hajtani;
Hanoin minden f^eméllj? válogatás nélkül ^
Moft Vx mellé 5 's ismét majd fzegény mellé uh
Mintha a* baráttság fzemre *s főre nézne 9
Tsak Urat fzeretne, Y fzegényt el-idézne*
~" JSz-is tehát fzolgál a* ditséretére ,
Hogy '6 a barátnak néz tsak hűségére;
*S légyen ámbár Kréfus^ de ha nints hűsége »
Ö annak nem lehet barátja 's vendége;
Ha pedig Irus-i$> tsak hűséges légyen,
Azzal Örököfen. haráttságra megyen:
Nem válogat fzemélJytt fs nem néz gazdagságra,
Minden emberhez kéfz o a5 baráttságra :
Nintsen benne femmi ellenséges elme,
'§ nem "lehet fenkinek $ tőle félelme.
Igaz, hogy néhánykor meg-tsípi gazdájátj
De akkor-js $nnak hárítja hibáját 5
Mert mikor már fzínte megaludna vérünk*
*S meg~dörgö|é$ére teftünknek nem érünk;
Igrézvén a* ayája* tsiklandozáfokat,
Vakarjuk^ *s ofzlatjuk a vér-palántoka$f
".
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Ezt pedig mindennel edgy aránt miveli*
Valakiben kivánt lakozását leli.
így hát o' Doktori hívatalt-is téfzen,
'S a' fáradságáért jutalmat nem véfzen.
Ennek eredete vagyon torsok ágból,
Származott talám még az első Világból;
Az-is bizonysági régi Nemzetének,
Hogy bír virtusával régi elejének:
*Meg-maradott abban, a' miben fzűletett,
AV móMi virtusra fzem4gyet fem vetett*
Hogy nem néznek tehát a' famüiára^
, Kik a* tetűt tefzik a*, körmök' hátára»
Es gyilkos kezekkel ártatlan vért ontnak9
Mikor edgy kis tetű alkotmányt el-rontnak*
Edgy rofz pene ebet meg-Ölni fajnálnak5 '
'S a' fzegény tetűnek gyilkos kézzel álnak.
Ugyan hogy fzeretik fellyebb az ebetskét.f_
Mint fem az ártatlan és hafznos tetvetskét?
Edgy régi Poéta áztat így neveti,
Hogy a Dáma tsak a'1 kis kutyát fzeretf,*
Kutya terméfzeti az ollyan Dámának,
A* ki a' kis kutyát tartja barátjának;
?
S talám az az oka* hogy ebét fzereti,
Mert rofzfz terméfzetét benne feWelbetú
Én ugyan illy durván épen nem ítélek;
De Hiég-is edgy faáron nem pendülök vélek,;
Mivel ollyan fzokást látok fok Dániába y
A* melly alig illik emberi formába;
A' dajkána»k adja gyermekét kezébe^
?
S maga edgy kis ebet hordoz kebelébe.
SSt f ollyat-js tudok 5 kedvezvén nevének 9
A' ki kis kutyáját tartván kedvesének ,
*S hogy az eb % az élők kö'zzul el-kőltözötfc*
Alig, hogy a' Dáma gyáíkba nem okozott;
A* i$eg*
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A* megrdöglött ÍAmourt könyvezve slratt**
'S bujában helyét-is alig találhatta ; ,
Mellyet férje látván 5 rajta el-bámuia,
3
S a* fzomom félhez illy fzókkal járnia:
Mitfoda nagy gyáfz ez? tálam meg-hólt az Űr?
Még .amvál-is nagyobb? oda vau a* V,<dniQwr{

A BENEDEK Szeszedhez tartozó Szent-Martoni
nem régiben eUtort'úit Apát-'Urságnak rövid
és igaz Mftóridja*;
^ Z É N T . M Á R T O N (deákul 2 Mons Pannóniáé)
> 3 fekfzik Győr Vármegyében mimedgy a mért
földnyire Gypr Várofsátol; mellynek mind fekvéfe
hellyé, mind tekintete kies és igen fi^ép * hofzfzára
és fzélefen körülötte termékeny fold vagyon, és en7
nek közepében emelkedik-fel edgy begy, mellynek
alja fzépen plántált fzallÖ.kkei vagyon bé-illtetve ; a*
felső réfze a dombokra ofztatik, hál vagyon a' Klaftrom y a* templom., és más ide tartózd épületek,
snellyek mefzfziröl inkább valamelly Haramiák' Ki
rállyá várának , hogy Jern fzelid Papok tárfaságánának lakó hellyének tetzhetne, Az ebbSl yalá kite
kintés minden felöl, kivált Komárom és GyQv fel&l,
igen fzép; de mefzfzire elrveíztia maga tekinte
tét* -r- Bzen gyönyörűséges tsak nem pavadítsomi
hegynek közepében még Magyar Qrfzá&i Hertzeg
GEYZA kezdett vala a* SZENT r BENEDEK Szerpetének edgy Klaftromot építteni, mellyet annakután*
na az 5 .fia SZENT-ISTVÁN iooi*dikefztend6ben
végezett-el; és ugyan á fok ajándékokkal* jófzágokkai; nevezetefen Símegfa Vármegyének tizedes dézmájával jneg-ajáadékpzta vala. Ezen jó&ágok és ado
mányok*
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ináayök, mellyenét a' következendő Fejedeíöiek-ís
meg-hagytanak,$ ölly nagy jövedelmet hajtottanak-bé*
és olly nagyra emelték ezen Apát-Urságot i Hogy
Korvinus Mátyás azt bátorkodik vala edgykor írni
á* Pápának 5 hogy ezen Apát-Urság ^ a'majja jőve-*
delmeire nézve a* leg-elso Püspökséggel fel-érne* -^
Ezen Klaflxomban próbálták-meg elobbfzörv "ha val-f
lyon a'Pannóniai Klima a* tudományokra^ és V;fzép
mejfterségekre alkalmas lehetne-é? és a* Magyar Or~
fzági első Püspök" mindenkor ezen Klaírromból vá«
lafztatott* Innen fzármazott'+ hogy ezen Szerzet
Magyar Orfzágoii annyira el-terjedett vala$ hogy
ezen Szetzeten 70 Apát-Urságok légyenek az Oríiágban , mellyeknek fo-víg3rázójok a* Szent-M&rtoni ApáuUrság vala; és hogy ezen Apát-Ürs&g
magát végtére Fo-Ap&t-Urságnaí neyezé, és hogy
fefnml Püspöki Hatalmat nem esmérvén, edgyedul a?
Pápától függ vala. Minden Apát-Urságok Hlftónájá*-.
nak különösön le-írására a* mi levelünk igen keskeny *
tsak azokat íktattynk azért ide, melly<^ emlékezetbe
méltóbbak. — Az els6 Apát-Úr^ ki ezen Kíáftroinv
ban elöljáró vala, volt Anafi'ájíiis» kit némellyek
Aftricusna}-i$ neveznek, E* küldetett vala SZENT*
ISTVÁN KirálytólP mint követ 5 . Rómába IMti
Silvefter Pápához 5 és ettől hozta a* Magyar Koroftát Magyar Orfzágra, és azután Kalótsai F«5-Püs~
pökké leve. Ennek következője az Apát-Urságban:
Boúifácius vala 5 ki alsó Magyar Orfzágon a* hitet
lenektől, kiknek a9 Király az Evangyéliotn' prédikál
lásárá küldötte vala, edgy halálos febet kapváff
meg-halálü£ott4 Dávid $ Gróf Saijnes Htnrihh "teftw
verje ^ éröfsen a^on vdlt, hogy ezen Apái-Urságnak
temploma ^írielly a ti'iz által bammuvá lett vala,,
nagyobbra építtefsék , mint «*»$« yólt 9 é$ II-dik
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2?e7a Királynak jelenlétében 1137-bén Féliciánustól
az akkori Efztergo mi Erfektol fei-is fzentelietett. £zen
alkalmatossággal a' Király azokat mind helyben hagyta, 'smeg-erosítette, mellyeket Hada ezen templom^,
nak ajándékozott vaia. Midpn Úrias* vagy Urös
Apát-Ur Il-dik Andris Királyt 1217, efztend, Pales*'
tinába késérte volna; az alatt a' Szent-Mlrtöni templom máfodfzor egéfzfzen el-égett; de már 1224ben ismét annyira helyre állott ? hogy' Briktzius a*
Vátzi Püspök András Király jelenlétében : felszentelhette. Uriás az Apát-Urságot 40 egéfz efztendokig*
ólly fzerentséfen viíelte , hogy nem tsak IV-dik Béla Kir.ályt, ki a Tatároktói meg-gyözettetvén , Dalmát^iafelé fzaladott vala, 800 ezüst Markával fegitette; hanem magát, Klaftromát, Barátjaic mindem
oda fzaladott fzomfzédjaival edgyűtt,. az ellenség el
len vitézül óltalmazra. — Fdvus Apát-Urnak TVdik BilaKiv&ly, és ennek fia V-dik Tjlván a* Bala
ton mellett lévő fzigliget nevű hegyet ajándékozták 5
hói 5 fdgy várt építtete, és a* hová a' kö'rűl-lévo
lakofoft, a* Tatárok'bé-űtéfekor bé-vetfék vala magoíkat. •— Ill-dik András^Kiv&ly* halála után Jakab
Apát-Ur fok viszontagságokon mene kerefztül; mert
Laudenhergi Hérman3 edgy Auftriai Hadi-Vezér 5
ezen Apát- Urságot 1301-ben keményen oftrqmlotta,
és Ivinusnák a Köfzegí Grófnak fegíttségévelmeg-is ,\
vette. De még többet kell vala néki Trentsini MtL< \
tyástól fzenvedni, ki az Apát-Urságnai minden jó*
ízágait, kiváltképpen a' Poíbny ésNyitra Vármegye- \
bélieket kegyetlenül el-rablotta, és ennek; jövedel
meit magájévá tetté*

í
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