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AGYAR MÚSA,
Réfzre hajláft néni "Ösmerö Magyar Musáját &z Uf*
nak kívántam ezerí Vériekkel Szaporítani" s mel*
íyek moftanában F . TVÍ.' Gróf Hadikhoz fuh anonf*
mo küldettéttek; Reménlerri ezeknek olvasása annál kedveSsebb lefz az Magyar Olvasóknak,' ménnél bizonyorsabbaii a9 rnoftáni Háborúnak Szerentsés ki-menetelé mellett az a9 Ha-Szha-is léfzeá
Édes Hazánknak^' hogy a' mit a' Szent Irigység
nem örömött hifz, világofon kí-teitzik jrnoft a z v
Üogy a' régi Magyárak' híres' vitézségé még nra-ia
e' Nemzettel edgyütt Születik, mellyé t az irigység
a.' Török Háborúban nerri takarhat ú g y - e l , i n i n t
á7 PrúSzfzus Háborúkban:
JT

Verjek igy következnék,
iottanak:

d mint íezerh&ez fii*

75T Tiiéz H a d i - V e z é r ! még-látván Képedet,
^ f 'S olvasván vezető éi KéreSzt-Nevedet,.
Látok az Hádikbarí egy Hadi kéfz Vezért v
' T Andrásban Férjfiat, Képedben Magyar vértó'
Első' példa vagy moft, ki arra mehettél,
Hogy a* Hadi Sereg leg-főbbjévé lettél;
Áz irigység rajtad érőt nem' vehetett,
Mert a' Szükség maga ugy elő-vétetett.'
Hogy azt meg-kelletett vallani mindennek i
^
A* dolgok majd máskép éppen jói h'érri mennek;
K
Ha
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H a tsak Gróf ffadikot nem veízfzük moft elöl^
Á' ki ugyan ember mind kivül miud belől
Köz öröme lett ez az* egéfz Hazának,
Jáert ki-ki védelmét láttya az Házának
Érős hittel hiyén, hogy majd rendben véfzed
A' rád bízott dolgot, 's igaz lábra téízed.
Meg-vallom a' Sorfod, hogy könnyebb lett volna '
Söt tudom a' Sasnak a1' Hold már kódolna
H a mindjárt te kézied volna az ágy vetéft,
Mert láttattál volna több Török 'TertietéíK :
De mentül nehezebb hibát helyre hozni
RoSzfzul Szabott köntöft' ugy öfzve toldozni.
Hogy az azt visgálló, varráfí ne találiyon ,
3
S a' Köntös a' telten még-is hogy jól állyoű.
Annál nagyobb- léfzen abból aV Ditsöfség
Annál inkább fogja áztat a' Késöség
Tsudálni, 's felöled önként meg-vallani
Hogy néked lehetett tsak elöl állania
Másban nem volt éppen Semmi Bizodalom,
Kiben reménylhetö volna az oltalom.
Láss azért dolgodhoz kivánt fzerentsévél,
Setétüllyön az Hold Hadik fegyverével*
Áz Ég terjeízfzé-ki feletted Karjait,
Hogy VédelmezheSsed Hazádnak fíaih
Minden földünk Népe Poharát igy ifzfzá,
Hozzá az Ég nékünk Hadikunkat vifzSza;
Borofiyán Kofzorűt hozzon öSz fejében,
Tegye jeles tetti ditsö tetejében.
$iadd az idegen INfép moftán-is meg-láfsá^
Hogy a* hiv M a g á r n a k a' Hadban SinU máSsá...
•• •
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JP meg-hólt Magyarok* élő vitéz

íijaihozz-

Kardos Maradéki vitéz Atillának,
Kik előtte álltok ismét a' Scyllánalu
Sikóltnak a' Basák, Senik agyarokat,
T á m , el-felejtették az ő Magyarokat*.
EmlékazteSsétek ezeket azokra
A* ú vkéz karú nagy Atyaitokra..,
, MutaSsátok-meg, hogy a* fijai élnek,
|
Kik mint tsak az attyók töliök annyit f#nefc<
| Adjátok tudtokra, hogy nem fikóltásban
1
Se nem a' meg-nyujtott Torok - fipolásban
Ali a* nagy vitézség, hanem a7 jó karban,
És az okos éfzfzei ki-fent éles kardiban*
Nem hunyt-el a* Magyar vitézség örökre,
KéSz moft-is ébredni, *s menni a' Törökre,
Ki bezzeg a* Kenyér-Mezején nem43polt s
Mert ott a' fülibe Kenefi Pál dobolt*

;

Bátori biztatta *s kináíta áz éggel,
Yagy az Alkoránban 'firkált idveSségget
Hunyadi Jdnos*ls > ki olly bjölts Királyt Szült ^
Soka, a' Töröknek Számától nem, rémült;
Noha ha egy hallott már é hallott Sokat
A* Holdból le-Jxató. illy fipoláfokat,
Melyeknek hangjánál a'-keferves tántzofc
Végre Török járta 's zörgette a* lántáot/
Mert valamennyiszer vele. megütközött
A' Magyar Hunyadi^

mind arinyiSzor győzött*;

Egyfzer vagy leg-feljebb tsak kétfzer vallott kárt*
'K2
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Edgytket Várnánál (*) mert ott P a p után járt.
Máfikat a 1 Rigó-Mezején vallotta,
Mert nem ment a* dologi mint ö jqvallotta.
Vitéz ám a' T ö r ö k , azt mondják, a' k a r d r a ,
Fel-türi könyökig íimegit a' hadra,
Erősbb még-is a' ki a' vadat meg-győzte,
Ölte, vágta, nyúzta, vagdalta, 5s meg-főzte.
Erős a' kemény kontz, de eröfebb a' fog,
Toröknél-is erösbb a' ki Törököt fog.
Akármint-'s hogy légyen, a' Torok nem lepény;
De ezt még nem mondta egy-is Magyar legény*
Hanem tgak TuSogják másféle Nemzetek,
A' kik JSzndar alá nem értek veletek.
Éjjel fem rettegtek a' Hold-ellen menni,
5
S a' hol a* jó Vezér mondja, meg-jelenni.
A ' TÖí^jferc . vivő úta^ esméritek,
Apátok^ tanított-rá, 's.el-nem vétitek.
Még kevés Számmakis fokra agyarkodtok,
És hogy a' Bolts Vezér nem botsát, morogtok.
De azt jól teSzitekj hogy néki engedtek ,
Ekként bizonyofán győzedelmeskedtek/
Mert 6 látván hogy nem érhettek erővel,
Meg-merit .kard-nélkül-is.egy okos bölts fővel.
H a bottal oaem, éfzfzel,, egitier az ökröktől,

. V"

.

'Két

0 Errő,La' -veSzedeieinrői ily epitdphzum olya&aXik
Rommulidos Gannás'yegQ Várnám clade notavi,
Discitcmortales. nm, temerare< fídem*
M$ nifi^Pontifices jujfyffent .rumpere foedus a
2$orzferret Scyt&icum Pannonit ora jugum* &c*
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Két módon nienekfzik Magyar a' Tököktől
Edgyik, mint a' Világ tudja, hüvelyében- ••
Van ki-fenve; de a' máfik a' fejében.
A' Törökpek pedig tsak egy útja vagyon,
Melyet ha ei-hibáz,. kard fokkal üsd ágyon.
Mert kár fent Szabjád^t tsögbe tsorbáfitni,
'S dolgodat ok nélkül többre fzaparittji.
Tudjátok miben áll ereje? .Sokságban ?
Nem pedig a' k a r d b a n , Sem az okóíságban. K
És a' mikor győz -is i*Marsnak Száz ökörrel
Tartozik, de ti tsak ötven bárány-bőrrel.
Vagy ha két gerlitzét tölletek Mars kíván,
A k k o r , mint a' 'Sidók, tsordát (gulyát) ad, a*
. Díván/
Ugy Szokott-a' gazdag, pkörrel 's ketskével
Áldozik', a' fényes Porta Sok "Népével, ,
É s a' győzedelmet koldulja Plútótól^
Nem nyerhetvén Semmit a' bölts ApóllőtóL
Mert a' Setétségnek barna fejedelme
Éjtfzaka fö nélkül az ö Segedelme.
Akkor dul és prédái, mint a' bagoly Szokott,
j
Nappal Corvinustól Szalad az átkozott.
Példákat nem mondok, noha elég volna,
Kikről ha érkeznék író tollam fzóllna.
Uj példák legyetek Magyarim! magatok,
Mert ha más Atyánkról, irok én róllatok!
A' melly nagy ofzlopnak három fala le-dőlt,
A5 hol két nagy Magyar fok ezerét meg-ölt,
Emeljétek-fel a z t , alóli van Al- Flntzen,
Déván pedig félj ül és a' kis Bmtzentzen.
Ne félj tölle! üsd a' fzanafzetji vettet , • " ' • Vágd
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Vágd B á t y a ! lődd Ötsém? az olly .., -tettét;
hintsen károd benne, hanem ditsöséged,
Egy két arany lántzos Korona kér téged**
i\u JLV7. - — hez három

Katonáról.

Ki mindég úfzkákd á' könyveknek árját t
Olvaítad-é, kérlek, valaholott párját
f i i n a k , á? mi történt minap nem a' borqo t
Hanem a7 Törökkel el-kezdett Táboron?
Én mióita élek Soha tem hallottam,
Mióita olvaSok nem-is olvashattam, •
Sem; az uj könyvekben Sem a* régiségben,
Tudniiük Szebb példát a' nagy vitézségben*
Mint a'.fci.t a* Hadi-Cancelláriában.
Bétsben ki-adán.ak Extra-Blatt
fprmában.
Kétféle Hűfzár.3ág dicsértetik ebben, .
Erdödi 's Székelység nevezeteSebben.
Hol az utóisóknak Ob^rítlájdinántja
Gróf JSemes György példás HúSzar kardját rántja,
*S nyargal mint a' villám vitézen előre-,
Hogy halált vághafson Számos Török főre,.
Vaga-is tsak hamar tulajdon kardjával,
'S azután vágata nemes példájával.
Mert*á* mint iratik, maga kezével ez
Hufzon-flégynél többet, küjde Mahumedhez.
Elöli ment, mint kellett régen Hitttfusnak^
'S ellent állt mint Samfon Sok Philiítéusnak*
Bámút az idegen a' Magyar Nemzeten,
Azok köpött, mpít e* Nemes, nevezeten.
Mert rólla elsőbben azt nem-is hihette 3, • , /
Hogy a* lchetetleni lehetővé'tette
t

Ráday Gyűjtemény

Jelzet: O 2632/2

Í%1

Hallátláh-Is ám a z , és én fem hihetném,
Ha régi penéfzes könyvből Szedegetném- '
' I)e uj és mcft történt ez á' vitéz dolog,
Mely már a' világnak hangos nyelvén forogd
Meg-felel, &*2t rnondják, dolog a' nevének
Gyakorta, meg í'tt-is Nemes a* Neménéft
KÖlömbenis fényes nagy Famíliáját
Az égig ernelé Gróf Nemes; fzabjáját
Vitézül forgatván; mellyet oldalára
FeV-kötött két Magyar Hazánk' oltalmára.
Hol a' példa, kihez ötét hafonlitsam ?
Nints kivüle kivel Verfem' fzaparitsam.
Vagy ha van, hol vagyon? mert a' kik már rőltak
Tsak hírekben élnek, teft-fzerint el-hőltak.
Kik közül név-fzerint említhetem kivált
Hunyadit, Bátorít, avagy Keneji Pált.
L á d d a' Gróf Nemesis illyen hírt öltözött
Á' moftani hartzban a' Székelyek között
Él ő teöéberi-is, de kivált hírében
Halhatatlan léfzem, és vitéz nevében.
Példátlan példa Ó; bár á' katonának
Minden Elöí-járók iííy példát adnának.
Ugy a* dolog loha fordulva nem lenne,
Hanem a' fÖ előli 5s ofztán a? fark ménné;
Atillától kezdve, ha mind fel-fzámlálöm?
Gróf Nemesnek párját bajofán találom:
Ha ki néki kifsebh példáját' kivánftya,
,
Kérdezze mit mivelt édgyik Kapitánnyá
Vitéz Székely hintál, inert áz-is hallatlan^
A* mit tselekedett ez a' halhatalan.
Melyben nem tsak Székely hív katonasága,
>* Hátnem a* Török-is lefien bizonysága
'A pék
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Apellálhat, mig é l , két kontyos T ö r ö k r e ,
Kiket maga külde az örök időkre.
Bódoia Lázár As a' fzép hirt meg-nyerte,
Mert az ellenséget mint Nemes ügy vérté.
Szép Három példát látfz k t három embertől,
Gróftól, Kapitánytólj 5s egy Strázsaí-mefiertöL
A* gyermek tselekfzi mit a' Szüleitől
Lát 3 a' köz-katona mit a9 Tifzieitől;
Feje után nyargal az állatnak farka ,'
A' katónáriak-is keményebb' a' m a r k a /
Ha előtte menni, lőni,' és vágni mér
Az' őtet biztató bátor fzivü Vezér;
Éljenek; kívánom i a5 vitéz legények.
Kik e' fellegekben tündöklő7 nap fények;
Kik közül moíi hármat j többéi nem', nevezek/
AzoK pedig,* kiket meg-nevezek,' ezek:
Gróf Ée?nes György; Székelyi és Bodolá Lázáry
Kikhez minden Magyart a' penna méltán zár;
Kivált a' mit egyfzer neveznek Húfzárnak,
A' Törökök" előtt leg-keményebb Várnák,
Azt én-is máfokkal méltán ditsirhetem, Mig tehetségemmel's-tollammal' érhetem.
T e pedig olvasgasd az ö Krónikákat,'
Nemes hadd folyta fsa. a' véres tsátákat '
A* több Székeliyekkel kardal és érövei;
Menyeket örömmel olvasnak'idővel
A' következendők; és példát vehetnek
7
S áz illy példák; által Magyarok lehetnek;
Írattatott

Ráday Gyűjtemény

1788. 30. ŐJ£JÍ>:

Jelzet: O 2632/2

