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MÉLTÓSÁGOS BARO UR!
JÓ MÉLTÓSÁGOS URAM,
PÁTRONUSOMl

PHILOSOPHUS, hogy Természeti böl¬
tselkedésének tágasabb térségére juthasson, édes
Hazájának meszszire hagyásával-is, tzélját valamíg érhette, addig törekedett; kinek példáját elmére vévén, arra vezéreltetem, hogy honnyomból
kellö el - távozásommal-is, ékes Parnassuson újult; de
honn tsak-nem ki-aszni indult tsekély Tudományom' plántáját gyarapitanom ne múlasztanám. Minthogy pedig
ANAXAGORÁS
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annak kívánatos nedvesítö harmatját, Méltóságos Gróf,
és Magyar-Gyerö-Monostori L. Báró KEMÉNY LÁSZLÓ
UR ö Nagyságának, FELSÉGES ASZSZONYUNK 's örö
kös Fejedelmünk Ö Felsége' Actualis Camerariussa, Actua¬
lis Gubernialis Belsö Tanátsossa, és az Erdélyi Supremus
Provincialis Exactoratus Praeses Ur Hívének nagy értelmű
Forrásánál találtam, és naponként ( noha sürü fatumok
között) Ö Nagyságának nagy Kegyelmeivel tápláltatom,
nagy okom volt elöször, a' midön illy Méltóságos Nagy
Uram' 's Pátronusom' Kis-Aszszonya Nagyságodnak Há
zas-Társul adattatnék, az irigység' barlangjában kétele¬
nül tébolygó sorsom' fel-áldozásával-is hívségem' valósá
gát ki-nyitnom.
Nagy okom volt másodszor, hogy illy
tsekély, de a' szívnek egyenességéböl meg-kötözött lába
kon származott munkátskám által érdemessé tétettethet¬
vén, Nagyságod' Kegyességében magamat zárolhassam,
' s víg kedvét nagyobbithassam. Mellyekre nézve, Nagy
ságodat alázatosan kérem, hogy ezen munkátskában nem
a' tsekélységet, sem az erötelenséget, hanem a' jó vé
ges indulatot szemlélvén, jó neven venni méltóztassék;
úgy én-is Nagyságtoknak sok szerentsékkel contentumok
szerint terjedö számos Esztendeikért Jó ISTENem elött
esedezem, a' ki utolsó lehellésemig vagyok
NAGYSÁGODNAK

alázatoshívszólgája,

Ts. I.

ELÖL-JÁRÓ BESZÉD.
Nem annyira Hymennek pompás áldozatjára, mint az
igaz Atyasiságos Szeretetnek bizonyításával következ¬
hetö víg kedvek' legelésére meg-jelent, Fénylö Virtu¬
sokkal, 's Tiszta Kegyességgel fel-ékesíttetett Méltóságos és Nagyságos, Gróf és Báró Jó Méltóságos Uraim, Pátro¬
nusim! Méltóságos Gróf és Báronissa Kegyes Aszszonyaim, Pá¬
tronáim! És ritka Szépséggel tündöklö Méltóságos Kis-Aszszo¬
nyok!
RÉgentén a' MEGARÉNUSOK a' Vö-legényt a' Meny¬
aszszonyjal copulálni akarván, a' Templomnak még
a' Tornátzában el-kezdették, és míg nem az Oltárhoz juthattak,
mind a' Vö-legényt, mind a' Meny-aszszonyt Ökleikkel sajnosan
veregetni meg nem szüntek; jelentvén azzal, senki-is várt örömének határáraszenvedésnélkül el nem juthat. Az örmények
pedig (mint Gvevarra maga Historicus Könyvében le-irja ) az
Házasság által lett öszve-keléseknek bizonyosb jelét úgy adták,
hogy a' Vö-legény a' Meny-aszszonynak jobb, és a' Meny-aszszony
a' Vö-legénynek bal fülét el-rontották. Sem a' Mégarénusok,
sem pedig az Örményeknek most irt sokásait noha tzélomúl fel
nem tettem, annyival inkább azokról hímet varni nem szándé¬
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kom; mindazáltal, hogy igaz hívségemet avagy tsak vékony ér
tekémhez képest adható jelemmel valóságosíthassam, Boetiának
egy Aganippé nevezetű Kút-fejénél vólt részegségemben, tsupán
ezen alkalmatosságra készitett egynehány tsekély Verseimmel
Nagyságtok' Méltóságos Füleinek unalmaskodnom bátorkodtam.
Mellyekben a' Jó Barátnak szükséges vólta elöször próbáltatik;
annakutánna a' Jó Feleségnek fel-keresése, és a' Házasság jo¬
vasoltatik; utoljára Méltóságos mostani VÖ-LEGÉNY UR,
és Méltóságos MENY-ASZSZONY
Ö Nagyságoknak a' szent
Házasság'kötele által lett öszve-férkeztetéseknek alkalmatossága
le-iratik. Mellyhezképest, hogy ezen kevés, de igen tsekély
Munkátska ne légyen Sziveket bádgyasztó unalom, Nagyságtok
mély Kegyességével alázatosan esdeklem, amiak figyelmetes meg¬

hallgatására Magokat kegyesen el-tökélleni, és a' habozó Poétát
MéltóságosGratiájokkalrészesíteni méltóztassának, a' ki Je
lentett Verseit így kezdi:
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DRÁGA KINTSET talál, ki Jó Barátot lél,
Kivel Egyességben barátságoson él,
Alecto, Megaera, Tbisephontol sem fél:
Söt Szerentséjéhez több Szerentséket vél.
Kedvetlensége-is nyájas örömre kél,
Szép vigáljos Nyara kedvének kél, nem T é l ,
Bár égjen, de hamvát nem bírhatja a' Szél
Tüzének, 's ha észik édes falatot nyél.
Mert az Igaz Barát a' Szivnek rekeszsze,
Minden titkainak zároló reteszsze,
Gondjait, Bánatit, úgy üzi nagy meszsze.
Aeolus sem elég, hogy kedvét széleszsze.
Ha búsulása van jelenti Társának,
A' ki hintója leg -nagyobb Gondjának,

Ez annak, Az enged ennek Tanátsának,
Mellyel oszol mérge Búslakodásának.
Mikor Öröme van, közli Barátjával,
Víg Kedvét deríti újjittatásával
Annak-is, Kebelét tölti vígságával,
Mind ketten vidulnak Kedvek' nagyságával.
De ki magánoson éli ez Világot,
'S Kies Hymettuson nem szakaszt Virágot,
Bár szabadon járjon, de szenved Rabságot,
Mert az nem ismérhet Igaz Barátságot.
Ha kedve van - i s , nints kinek jelenthesse,
Azért sem tehetös, hogy azt nevelhesse,
Bú, Baját, Bánatját nints a' kire vesse,
Mert nints Nyavalyától a' ki meg-menthesse.
Kedves dolog tehát Jó Barát' létele,
Kinek Igazsággal rakodott kebele,
Szerentse a' kihez illy nagy Jót férlele,
Fö, Bóldogságot az Világban képzele.
Tüznél és a' Viznél, mint Plutarchus irja,
Szükségesb a' Jó T á r s , és a' ki ezt bírja,
Tele' borzosságát ollójával nyirja,
S' Szivére tsepeg nyílt örömének 'sírja.
Jobb Szeme, Keze nints, Petrarcha alítja,
Kinek Szivét bútól Barát nem tágítja,
Szivének ajtaját bár örömnek nyitja,
De magános Élte ízét savanyitja.
Kinek Barátja nints, az magán kivül é l ,
Hyeronimus - is erre fokad - ki 's k é l ,
Minthogy alter ego, illyre ha ki nem lél,
Magát-is vesztette, Jó Napokat sem vél.
Aristotelesröl minden jót i t é l e k ,
Ki azt tartá ( a ' mit írásból szemlélek),

Két Barátok' Szive két Tettben egy Lélek.
Roszszat Jóért én-is örömmel cserélek.
Régen két Barátok hogy egyben kelének
Vulcanushoz menni azért sietének
A' kettöböl egyet formálna, lennének,
Egy Testé, 's mind végig együtt lehetnének
Valamint a' Larix meg nem emésztetik
Ha szintén Aethnának tüzében vettetik,
Ugy ki Barátjához híven viseltetik,
Hideget, meleget szenvedni késztetik.
Az Ásbestus köhöz álhatatossággal
Hasonlit a' hív Társ egész. búzgósággal,
Melly ha meg gyújtatik ég nagy forrósággal
Bár rá hordassanak vizet sokasággal.
Fö boldogság tehát jó Társra találni,
És azzal napjait örömmel számlálni,
Nyájas beszédekkel kedvére sétálni,
Veszélyes, és káros illy nagy jót hátrálni.
De már valaki azt tölem kérdezhetné:
Ki az az igaz Társ? ki ezt követhetné,
Hívséget áldozván mind éltig tehetné,
S' A' kinek el-zárlott Titkát jelenthetné.
Hiszem ma ez Világ annyira meg-bomlott,
Nints a' ki jót tegyen, természete romlott,
Az irigység benne meg-rögzött és tomlott'
Tsuda hogy eddig-is Föld alá nem omlott.
Kérdésére néki méltán azt felelem:
Az Igaz Feleség leg-föbb segedelem,
A' hol e' van nints ott soha-is gyötrelem,
Lépese, beszéde, hűség engedelem.
Ez föbb Titkainak nyilhatatlan zárja,
Akaratja' útját mind a' végig járja,

Egygyé lett két Szivet nyájas öröm árja
Járja, még-is kedvét nagyobbálni várja.
Ámbátor Craesusnak bírj Gazdagságával,
Vagy Polycratesnek fö Bóldogságával,
Avagy Timotheus Hadi Pompájával,
És Mydás Királynak feles Arannyával.
Vagy Perseussal mit tapodsz, mind ró'sa szál
Légyen, soha a' bú Fejedröl le nem száll,
Ki sebed gyógyittsa ha melletted nem á l l ,
Bár néked áldozzon minden Farsangi bál.
Ismét felelhetné: ki tudja melly az hív.
Kinek kebelében meg nyúghatna a' szív:
Engem-is meg vallom minden íz arra hív,
De félek sebemet leszsz ujjító kéz-ív.
Mondám: nem sértetik attól soha a' szív,
A' ki Kedvesséhez mind állandó s' mind hív;
Söt újul, elötte ollyan mint arany mív,
S' Víg örömét kedvet nem emészti a' nyív,
Phocionnak elö - hozom Feleségét,
Ki kérdetvén miért hogy gyönyörűségét,
Czifra öltözetben kellö ékességét
Nem tartja, keresné nagyobb kedvességét.
Felel a' kérdésre: én gyönyörűségem,
Férjemnek Virtussa elég ékességem,
A' nélkül-is tudom nálla kedvességem,
Elötte nem kellö pompás fényességem
Areopagitta' Leánya ki vala,
Democio, kinek hogy Férje meg-hala,
Más Férjhez nem mégyen, illy végzést forrala,
Mondván: nékem még él, bár dűlt Élte' fala.
Prothesilaus hogy Trója alatt meg-hólt,
Laudemia' gyászszán nem vala egyéb fólt

Hogy Férje' árnyékát láthatta, nyílt olly bólt,
Mellyet ölelhetvén, el-húnt, 's többé nem szólt
Tacitus szerint-is nagy könnyebségére
Vagyon, a' ki talál Jó Feleségére,
Ki mind jót mind roszszat vele tür kedvére,
Boldog ki talál illy Szíve' részesére.
A' Kegyelem felett való nagy Kegyelem,
Kit egyben férkeztet az igaz Szerelem,
Ettöl ahoz járul vidító kérelem,
És úgy idéztetik töle engedelem.
Mind szükséges', mind j ó , az illy társalkodás,
Nem emészti mindég a' bú 's gondolkodás,
Kedvet szül az ilynek minden munkálkodás,
Élete mind végig ékes nyájaskodás.
E' Jó példát tehát valaki követi,
S' Jó Feleségének ha szerit teheti,
Javaslásaimat el-nem felejtheti,
Valamikor hivét látja 's emlegeti.
M ÁSO
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A ' KÖVETEK' EL-INDÚLÁSÁRÓL.
MÉltóságos Báró BÁNFFI MIHÁLY UR-is
Illy Jó Példát követ, ösztönöztetik-is,
Mert GRÓF KEMÉNY LÁSZLÓ UR' HÁZÁban kinn-is
Szemlélte, a' kivel Szivet tserélne-is.
Oh kedves tserélés! ha végét érheti,
Egy Sziv a' másikat hogy meg-tserélheti,
Meg-jött Szerentséjét együtt ölelgeti,
'S Egyik a' másiknak kedvét legelteti!
A z é r t Jó Barátit már-is idézteti,

És e' Grófi HÁZhoz hol küldi 's vezeti,
Mondván: e' szép Kegyest ha hogy el-nyerheti,
Jó téteményeket mindenkor hirdeti.
Melly végett a' midön útra indúlának,
És e' Grófi HÁZhoz végre el-jutának,
Jeles köszönetet egymásnak adának,
Azután fontosan ekképen szóllának:
Virtus a' Mágnessel Természetben páros,
Mellynek méltán hódol akármely nagy Város,
Szívhez Szivet vonszon, mellyért lehet áros,
Szívtöl hát a' Szivet vonni volna káros.
Illy Virtus tündöklik fényes Udvarában
NAGYSÁGODnak Kedves THÉRÉSIÁJÁban,
BÁRO BÁNFFI MIHÁLY URat valójában,
Ugy vonja magához, forr indulatjában.
Régi ELEINEK Nagyságos Virtussa
Nógatja hogy ahoz engedtessék Jussa,
Légyen hát NAGYSÁGOD kegyes Patronussa,
THÉRÉSIA légyen örökös Laurussa.
E' GROF UR-is minthogy nagy értelmű légyen,
A dolog-is méltó kit elmére végyen,
S' Reá feleletet értelmesen tégyen,
Beszéde azokhoz illy szép rendel mégyen.
Én hozzám T i nem tsak magatok jöttetek,
Víg öröm, 's szerentse, érkezék veletek,
Örvendeztem mihelyt ajtómon léptetek;
Az Egek áldjanak, hogy meg-tiszteltetek.
Akarnám, ha ollyast Házamban találnék,
Jó-téteménytekért a' mellyel szolgálnék,
Együtt szerentsémmel akkoron sétálnék,
Mikor kedvetekre olly javamtól válnék.
A' BÁRO URFInak Régi NAGY NEMZETE,

Sok Jeles Virtussa 's Magának Termete,
Nálam-esméretes, 's kedves Nevezete,
Kedves Házamhoz-is nyújtott Szeretete,
Örülöm Virtussát, Házamnál mútatni
Hogy akarja, 's kedyét meg-koronáztatni,
Ha miben tehetös lészek szolgálhatni,
Kívánsága szerint nem fogom múlatni.
De a' dolog melly nagy, olly nagy tanátsot vár,
Meg-fontolás nélkül végezni volna kár,
Egek' tetszéséböl e' dolog ha foly 's jár,
Melly meg-rekeszthesse nem leszsz olly erös z á r .
Illö tehát mostan azt el-múlasztani,
És más terminusra, méltó halasztani,
Egyik résznek sem fog, úgy hiszern ártani,
ISTENi Végzésnek nem lehet bomlani.
Izenem azonban kötelességemet,
Köszönvén, hogy erre méltónak Engemet,
'S Házamat itélte, kérem ISTENemet,
Meg-érdemlésére tartsa fenn Éltemet.
HARMADIK
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A' KÖVETEK' MÁSODSZORI MEG¬
J E L E N É S E K R Ö L .
MElly kedves Felelet, hogy hatá füleket,
Képzelték
mindjárást kívánt örömeket'
Azért tették ismét meg - jelenéseket,
'S Illy formán kezdették viszont beszédeket.
Fájdalmának ki-ki meg - enyhítésére,
Olly Orvost keres, ki hozza épségére,

Sebesült Szarvas - is fel - keresésére
Dictamusnak siet gyógyító írére.
És Chelidoniát a' m e g - v a k u l t Fetske
Keres, hogy meg-jöjjön a' látó szemetske,
Betegünk' Orvosa tsak az a' Szépetske
A' kit kér, de immár bár lenne Menyetske.
Attól sebessedett, attól vár gyógyulást,
A' szegény Betegnek, az nyújthat újúlást,
Mind addig tsak szenyved, 's nem vehet tágulást,
A' míg, Sértöjétöl nem vészen vídúlást:
Nagyságod' NEMZETE Ö T erre vezette,
Kinek- Virtusait: minden, száj hirdette,
Nagyságodnak - is illy, Virtusát, nézhette,
Midön gyakort ízben udvarlását, tette.
Hasonlót szemléle Egy Jeles Nymphában,
Nagyságodnak Kegyes THÉRÉSIÁJÁban,
A' ki virágozék Nagyságod' HÁZÁban,
N e m - i s segitheti más gyógyulásában.
Nagyságodhoz ezért szives Kérelmünket
Nyújtjuk, ne- vesse - meg Esedezésünket ,
Engedje gyógyulni, szegény Betegünket,
Nékünk se rekeszsze reménlett Kedvünket.
Mert a' sietség-is itten késedelem,
Várakozás: pedig Szívbéli gyötrelem,
A' Meg-betegültnek terhesült sérelem,
De gyógyító írja leszsz az engedelem.
Bár a' Fegyvereknek, szörnyü tsattogása.
Légyen Tengereknek: Világra ontása,
Nem szünik a' Szívben Szerelem' mozgása,
Híve' kebelében míg nem leszsz jutása.
Hajós a' szélvészben kíván tsendességet,
A' háborúságban ki-ki békességet,

A' nyomorúlt Beteg óhajt Egésséget,
De BÁNFFI MIHÁLY UR kér most Feleséget.
Engedjen Nagyságod tehát kérésének,
Nagyobbitója leszsz kívánt örömének,
És - tellyesítöje mindenben kedvének,
Im Jelét mutatja el-rendelt végének.

MÉLTÓSÁGOS GRÓF U R ' MÁSODSZORI
F E L E
KÖz

L E T I.

szokás: hogy minden Vendég kedves légyen
És annak hogy ki ki tisztességet tégyen,
Mikor Udvarában bé-tér, 's hozzá mégyen,
Hogy ö-is hasonló viszontaglást végyen.
De kedvesebb sokkal, ki nemz barátságot,
Öszült Fejeket-is vidító újságot
H o z , és újságával üz szomorúságot,
Mord kedvek között- is szerez vígasságot.
Illy kedvesek vagytok, kik hozzám jöttetek,
Kellemetes a z - i s , kitöl küldettetek,
Kívánságtok szerint valamit tehetek,
Mindent el-követek, nem szegem kedvetek.
Noha rendeltem volt ebben olly végemet,
Más úton érhessem kívánt örömemet,
De minthogy tsonkúlni érzem reményemet,
Arra kell fordítnom immár tetszésemet.
Az Egeknek látom az az akaratja,
Nem tántorodhatik mellynek sarkalatja,
BÁNFFI MIHÁLY légyen Örömem' harmatja,
Énnékem Ö Fiam, és én legyek Atyja.

Azért már mint Fiú én hozzám siessen,
És egyéb gondjait ezért hátra vessen,
Illö, hogy a' dolog el - intéztethessen,
'S Nékem mind magának kedvet szerezhessen.
NEGYEDIK
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A' KÖVETEK' HARMADSZORI MEG¬
J E L E N É S E K R Ö L .
MEg-tértünk minapi parantsolatjára
Nagyságodnak, a' mi jöt kívánságára,
Meg-jelent magának
fel-áldozására,
Annak, kit óhajtott Keze' fogására.

HARMADSZORI VÁLASZ:
Ö R ü l ö m szerentsés meg-jelenésteket,
És Parolátoknak meg-felelésteket,
Vigadjatok tehát, vigadok veletek,
Ifjaknak örvendjük egyben - keléseket.
Ditsérem azonban az ÉG' magosságát,
Hogy lábaitoknak áldá fáradságát,
Érzem bár Szivemnek nem- várt lankadságát,
Látván- ISTENemnek nagy hatalmasságát.
BÁNFFI MIHÁLYjom hát, a' ki Fiammá lett,
Álljon-elö, mert ma énnékem kedvet tett,
Örömömre van, hogy békével érkezett,
Mondom: örökösön Szivembe férkezett.

MÉLTÓSÁGOS BANFFI MIHÁLY ÚR'
M E G - J E L E N É S E.
Eg-kissebb Szolgája Nagyságodnak vagyok,
Egésségét látván, örömim melly nagyok,
Tudós Böltseknek sints olly értelmes agyok,
Le-irhatnák, mellyböl én alább sem hagyok.
Mert magam sem tudom örömem' mélységét,
Látván Nagyságodnak hozzám kedvességét,
Most lett Szolgájának, kérem Kegyességet,
Engedje mútatni Engedelmességét,
Nagyságodnak ímé magam úgy áldozom,
Akaratját mindég vállamon hordozom,
Parantsolatjában mikor fáradozom,
Leg-föbb Szerentsémtöl akkor harmatozom.

L

Ö T Ö D I K

R É S Z .

A' KÉZ-FOGÁSRÓL, ÉS A' H I T L É S R Ö L .
ülte,
ÖRGROF

kérése hogy helyét találta,
URamnál Szivét nyájas öröm szálta,
A' ki bús Napjait ez elött számlálta,
Vígad, Szerentséjét mert jókor próbálta.
Meg-van a' Kéz-fogás, ímmár a' Hitlés-is,
Homály-is el-oszlottt, derült kedves fény-is,
Nyájas discursusok, azok közt tsókok-is,
Magok útján mennek ölelgetések-is.
Nints már egyéb hátra tsak Lakodalmozás,'
Egyik résziröl-is nintsen botránkozás,
Édességgel tellyes minden sohajtozás,
De inkább nehezebb most a' várakozás

Ezért nyújtattatik ismét a' kérelem,
Adattatnék immár végsö engedelem,
Mert a' holott lángol, és ég a' szerelem,
Szivet saljnosit ott, attól vett sérelem.
De mostanról halad, noha nem sokára,
Kedveket érhetik, 's juthatnak tzéljára,
GROF UR Ö Nagysága vállalja magára,
Tészi mind Kettönek, mi szolgál javára.
Bokros Áldásokat azonban mondának,
Valakik két részröl ott jelen valának,
Kik egyben - köttettek, azok-is válának
Egymástól, bár Szivek majd meg-hasadának.
Méltóságos GROF UR már idvezeltetik,
Nyitott Gratiája szépen köszöntetik,
Közöttök azután Vale hirdettetik,
'S Ki ki vett Utjára viszszá-térittetik.
El-múlt a' Vendégség, utat haladának
Vendégek, 's egymás közt illy formán szóllának:
Áldottak az Egek, kik ide hozának,
Boldogok a' lábak, mellyek hordozának,
Imé újúlásunk vagyon Szerentsével,
Kedvezett a' Nap-is ragyogó fényével
Utunknak, 's élesztett híves melegével,
Birunk, kit kerestünk GROFI Személyével.
Lett volna el-estünk illy Kegyestöl káros,
Érteke, Nemzete, egymással úgy páros,
Mint Saphir Jaspissal, a' melly igen áros,
A' kinek Szépsége Jósággal határos.
Ollyan valósággal mint egy' Angyali Kép,
Ki felöl mondhatná azt a' Trójai N é p ,
Párisnak-is nem volt Helenája illy Szép,
Ha szóll, böltselkedik, nyájaskodik, ha lép.

Minden drága Kíntsnél leg-nagyobb nyereség,
Kihez szorittatik illy Kegyes Feleség,
Ki illyet nem kedvell, abban a' feneség
Meg-gyökerezett, vagy avult a' henyeség.
BÁRO BÁNFFI MIHÁLYt boldognak vallhatja
Tehát ma minden száj 's bátran el-mondhatja:
Hyméttus' virágos hegyén nött illatja,
A' melly lett Reményét frissitö harmatja.
De bár már Hymen-is magát frisseltetné,
Apolló Peánját hogy énekelhetné,
Orpheus Hárfáját módosan pengetné,
Kedvét, kiért égett, a' tellyesithetné.
HATODIK

RÉSZ.

A' L A K O D A L O M R Ó L .
EL- jött a' Terminus, a' Vendégek
gyülnek,
Kedves látásokkal egymásnak Örülnek,
A' hová szálljanak a' Szobák ürülnek,
Langoznak a' Szívek, Ortzák-is hevülnek.
Vídámúlt Szíveknek nagy gyönyörűsége,
Pompás Vendégeknek látszik fényessége,
Díszel mindeneket MENY-ASZSZONY' Szépsége,
És a' VÖ-LEGÉNYnek ritka delisége.
Vígan van, 's örvendez itt ki ki Szivében,
Ez annak, Az ennek mosolyog Szemében,
Ez amazt forgatja, Az ezt Elméjében,
Ki ki Gálát mútat fris Öltözetében.
Minden Sziv' öröme tetézetig vagyon,
Mercurius köztök énekelget nagyon,

Némelly'ket a' szekér bár rázta a' fagyon
Sokszor, de azon van, kedvhez kedvet adgyon.
Azonban a' Kérök elö-járúlának,
Kezdett Discursusok. félben szakadának,
Továbbra a' víg kedv, 's vígság, hagyatának,
'S Méltóságos GROF UR elött így szóllának:
Régen Rómaiak m i d ö n tzimerezní
Az állandó Hitet akarták hímezni,
Két jeles Oszlopot kelletett szerezni,
Hogy fel-tett tzéljokra lehessen érkezni.
Az egyik ékesült Férjfi formájával,
A' másik egy Szüznek szép ábrázatjával.
Voltak készittetve nagyságos munkával,
Tudja, ki intézte szeme' tzirkalmával.
Annak Titulusul HONOR adattaték,
Másodiknak pedig VERITAS
iraték,
Veritásnak Keze Honornak nyújtaték,
A' kettö közt ismét Oszlop állittaték.
Harmadiknak AMOR vala igaz Neve,
Ezt minden esméri, tudja mit ér heve,
Akármelly Éteknek ízetlen a' Leve,
Valakinek Amor barátjává leve.
Nagyságodnak immár GROFi Udvarában
Készen áll a' HONOR mint Hector Trójában,
Itt van VERITÁS-is
ékes formájában,
De meg-rekesztetett az AMOR útjában.
Azért Nagyságodat engedelmességgel
Kérjük, hadd jöhessen Amor sietséggel,
Honor és Veritás lésznek betegséggel,
Míg Amor nem köti - egyben szövetséggel.
Kit készitett Nékünk az Egek' Munkája,
Javaslott Nagyságod' NAGY FAMILIÁJA,

Ez elött megigért kedves Gratiája,
Adattassék ide Szép T H É R É S I Á J A .
Mivel-hogy a' dolog jól meg - fontoltatott,
Mind két rész' Elméjén jól meg-hányattatott,
GROF UR Ö Nagysága' válaszsza adatott,
A' melly-is hozzájok illy rendel nyújtatott:
Hozzátok, mint elébb, úgy forr indúlatom,
Mivelhogy illy kedves Vendégim láthatom,
Leányom keblemben tovább nem tarthatom,
Köszvényes lábamon noha van bánatom.
Ez volt Végezése ISTENI FELSÉGnek,
BÁNFFI MIHÁLYomhoz keljen Feleségnek,
Hozzájok Amort-is küldöm szövetségnek,
A' ki múnkássa leszsz az esméretségnek.
Leányommal adok egész Kegyességet,
Jó szelid Erköltsöt, Szemérmetességet,
Alázatosságot, Engedelmességet,
Mellyekkel FÉRJÉnek tehet Tisztességet.
Az alatt hány számmal Tsillagok 'fénylenek,
Egymással a' Nyelvek szólnak 's beszéllenek,
Annyi JOKKAL kérem Egek szeressenek,
Annyi Szerentsével Ök-is élhessenek.
HETEDIK

RÉSZ.

LEtt Kézhez - adása a' míg köszöntetik,
Az Inasok által Asztal terittetik,
Jó féle ürmös és szín Bor készittetik,
Száraz torok mellyel majd nedvesittetik.
Már székeket raknak, most Asztalhoz ülnek,
Vígadnak, tapsolnak, mindnyájan örülnek,
örvendezésekben az Étkek-is hülnek,
De a' kemény Bortól homlokok hevülnek.

VÖLEGÉNY, MENY-ASZSZONY egymást tsókolgatják,
Ölelgetésekre Kezeket ingatják,
Amor' Virtusai mivel-hogy nógatják,
Subtilis újatskák egymást szorongatják.
Jól esznek, jól isznak, az Asztalnál ülök,
Hymennek -is- díszes pompáját örülök,
Én is hátok megett udvarlok, 's hevülök,
Gondolkozásimban tsak nem meg-öszülök.
Folynak mindenek közt nyájas Discursusok,
Holott szemléltetnek ritka Narcissusok,
Daphné véréböl költ ékes Laurusok,
Szép Ganimédesek fénylö Bérillusok.
Amphion azonban híres Chorusával,
Elö-szökik, 's szóllal szép mu'sikájával,
Magát kedvelteti jeles újságával,
Annyira, majd ki ki vagyon ugrásával.
Azért Asztalnakok hamar idéztetnek,
Kik által Asztalok gyorsan szedettetnek,
Pádimentumai Szobáknak sepretnek,
Ama' könnyű Lábak Tántzhoz készittetnek,
Immár Discursusát Amphion kezdette,
Szóllását elébb - is Minueten tette,
De Vöféj URamnak minthogy ezt engedte,
Szép könnyű Stájerén tsak hamar végzette.
A' MÉLTOSÁGOK-is magokat, szoritják,
Lábaikat Lengyel Tántzhoz módositják,
A' Lengyelt most Tóttal, 's Magyarral újítják,
Oláh 'Sukátára végre el-fordítják.
VÖ-LEGÉNY 's MENY-ASZSZONY együtt tántzolának,
A' Tántz után kiket ki - ballagtatánák,
Részessi lennének már Amor' ágyának,
A' Vendégek pedig Tántzban maradának.

NYOLTZADIK
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A M. VŐLEGÉNY ÉS MENYASZSZONY
M É L T.

N E M Z E T E K R Ő L .

ILlö volna immár nékem emlegetni,
Két Méltóságos HÁZ' Virtusit hirdetni,
,S Régi ELEINEK Nevét jelentgetni,
Nem vagyok értekes azt végbe - vihetni.
Briareusnak bár ötven fejeivel
Magam' segithetném, és száz kezeivel,
Vagy bírnék Argusnak száz ép szemeivel,
Solon' és Platónak böltselkedésivel.
Erre elégségem akkor sem érezném,
Bátor kristály Házba egészszen rejtezném,
Unattatásomat inkább rneg-szerezném,
Kedveltetésemhez mint sem bé-férkezném.
Egy Római Ember épített magának
Kristályból Házakat, lenne Virtusának
Nyilatkoztatója el - viselt dolgának,
Világ tudhatná, mint Napjai forgának.
De a' Kristály Ház - is itt nem kellemetes,
Mert FAMILIÁJA Híres Nevezetes,
V ilágban Nagyságos,
ma-is Tekintetes,
FELSÉGES UDVARnál mindenik tetszetes,
NEMZETÉRE egyik FEJEDELEMSÉGgel,
Más GUBERNATORi fenn pótzolt Tisztséggel,
Emlékezetesek ma-is Kedvességgel,
Tellyesek ezek-is ritka Bölcsességgel.
Azért itt más útra Pennámat forditom,
Mi forog szivemen, mint tudom, ki-nyitom

Ugy tetszik Elmémet akkor bátoritom,
BÁRÓ BÁNFFI MIHÁLY URat ha szóllitom.
Ki E ' ? Méltóságos BÁRO' Nagy NEMZETE,
Számos Országokban híres Nevezete,
Mársnak-is, úgy tudom, Ez vala szerzete,
Kit jeles Virtussa illy Hirre vezete.
Térmészet rajzólta véle Deliségét,
Cavalleriáját, példás Kegyességét,
Apolló közlötte véle Mesterségét,
Gestusa. mútatja szokott frisseségét.
Ékes Bellorophon úgy tetszik követi,
Ha Pegasusára magát ültetheti,
Chimaera nagy tsudát halálra kergeti,
De már drága Kíntsét Ágyban ölelgeti.
El - hiszem, nem esik kedvetlenségére,
Hogy Reménnyének jút legelö helyére,
Ki - nyílt Örömének kies térségére,
Mert Édese mellett feküszik kedvére.
Olly szép E z , Apelles illyet nem festhetett,
Tzifra festésekkel bár bé nem telhetett,
Juno, Pallás, Venus, illy szép nem lehetett,
Szépségben Természet tovább nem mehetett.
Driadesek közt míg nyájaskodék mint Szüz,
Számtalanok' Szivét vala gerjesztö T ü z ,
Gerjedezésekre most-is Sziveket ü z ,
Kit BANFFI MIHÁLY UR maga Szivére füz.
Fekete hajai Bársony színt mútatnak,
Gyöngyök' fejérségi homlokán láttatnak,
Fel-vont szemöldöki szép móddal rakatnak,
Vidám tekinteti Sziveket has'gatnak.
Alabástrom oltárt tzimerez nyakával,
Szép virágos kertet jelent ortzájával,

Öröm vólna egyest ihatni szájával,
Ujúl, kit harmatoz gyenge ajakával.
Hesperidusoknak termett a' kertjében,
A' két Arany-alma, melly ragyog keb'lében,
Veritás iratott Szive' tetejében,
A' melly kegyeskedik dobogván melyében.
Tzedrushoz hasonlit kartsú derekával,
Bár nézze akárki szeme' tzirkalmával,
Fel - ékesittetett olly Test' állásával,
Szebbet Lysippus s e m metsz Tudománnyával.
Mint fejér Márványok hasonlók kezei,
Ró'sák kelnek holott folynak lépései,
Szép rendekkel öszve -rakattak ízei,
Gyúlad 's hevül, kinek rá néznek szemei.
Carmentis és Sapho ékes értekével
Nem érnek, Medusát múlja
szépségével,
Hires Andromachét. haladja mívével,
Diánnát követi szép Kegyességével.
Kegyességét vette a' Kitöl született,
A' Természet által fel - ékesittetett,
Valamelly nagy Jóság Világban lehetett,
Ettöl-is attól-is, mind meg-rekesztetett.
KEDVES' ASZSZONY-ANYJA tündöklik mint ezüst,
Példás Kegyességben, melly nem bomlik mint nyüst,
Tündöklött eddig-is, el sem enyész mint füst
Kegyessége, söt forr, valamint tűznél üst.
KILENTZEDIK
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A' M. VÖ-LEGENY UR, ÉS MENY-ASZ¬
SZONY EGYÜTT BESZÉLGETNEK.
O H melly nagy Szerentse illy Szépre találni,
És olly Cavallérral illyennek sétálni,

Mostan-is Amorhoz ketten mentek hálni,
Mert kénszerítettek Szerelemben szálni.
Honor és Veritás már jegybe - férkezett,
Ohajtott Amor - is közikben rejtezett,
Fel-derült víg Kedvek, minden Gyászt vetkezett,
Amor sietséggel mihelyest érkezett.
Amornak sints immár hátra maradása,
Honor 's Veritástól el - zárattatása,
Nálok rendeltetett örökös lakása,
A' kinek étele nem a' sovány kása.
Azonban az Honor öröme' mélységét,
Ékes Veritással kötött szövetségét,
Már örökösödött várt esméretségét
Fontolván, szóllitja Kedves FELESÉGÉT.
Mondván: Szép Hajnalom, hoszszabító Fényem!,
Szivemet vidító, 's újító Reményem,
Nyavalyám enyhítö drága Leleményem,
Kívánt Örömekre vezetö Ösvényem!
Mennyit gyötrettettem, míg reád szert tettem,
De gyötrödésemben elevenítettem,
Vidám Személyedtöl a' melly sebet vettem,
Kegyes Orvosommal veled enyhítettem.
Te már az enyim vagy, én T e Szolgád lészek,
Minden indúlatim szolgálatra készek,
Míg Világban élek, néked kedvet tészek,
Te- tölem, Én töled víg újúlást vészek.

MÉLT. VÖ-LEGENY UR' ÉNEKE.
B - Á n a t t ó l sanyargattattam,
A' míg Szerentsém kaphattam,
Belsö hevemtöl gyúladtam, Hív Orvost nem találhattam,
Bár Éltemet sok próbákra ki - tettem.
A Felhöknek szakadását, Fenevadak' rikoltását,
Ollykor Puskák' ropogását, 'S Fejem' veszélyben forgását,
Tsak kicsiny dolognak tartottam 's véltem
N - O h a rettentö félelem,
De ha Szívben ég Szerelem,
Tsudálható nagy sérelem, És leg-emésztöbb gyötrelem,
Illy Szív semmi vszélytöl meg nem retten.
F- Ájdalmam ettööl érzettem, Szememet merre vetettem,
Édesem nem szemlélhettem, Kiért majd meg-emésztettem,
De kiért szenvedtem, immár meg nyertem.
I - M tsak T e vagy olly drága Kints, Kinek elöttem mássa nints,
Szived Szivemnek zár 's bilincs, Nyittassék-fel hát a' kilints,
Hogy Kegyességedhez bé-férkezhessem.
M- Inden fájdalmam húnt, nem sért, Mivel Szivem Szivedhez é r t ,
A' mit kért, meg-nyerte a' bért, Mikor Kegyesse hozzá-tért,
Illy Kegyelem egyedül tsak T e lettél.
I - M m á r kedves fényem derült, Mert várt Szerentsém meg-kcrült,
Testem melegült, melly vólt hült, Mert drága Kíntsem mellém dült.
Nints a' ki bóldogabb volna nálamnál.
H-Éléna Párisé légyen,
Pyrámus szép Tysbét végyen,
Théséus Phedrával tégyen Szövetséget, Szivem mégyen,
'S Bé-zárkozik Édesem' Kebelében.
A-Zért fogadd-el szivesen, Néked tartatott kedvesen,
Kívánja velem éltessen,
ISTEN, 's sok Jókkal szeressen,
Míg Párkák Éltünketel nem végezik.
J-Avallom Kegyességedet,
Örülöm vídám Kedvedet,
Követem jó tetszésedet,
Védelmezem Életedet:
Néked fel-áldozott Hived maradok.

MÉLTÓSÁGOS MENY-ASZSZONY'
F E L E L É S E .
K O r o n á m viselö szép Gyönyörüségem,
Szivemet élesztö új elevenségem,
Leg-föbb Ditsöségem, minden Ékességem,
T e vagy Kedvességem, benned Reménségem.
Nymphák' Seregében míg vala lakásom,
Örvendeztem, 's véltem leszsz ott maradásom,
De hogy következék azoktól válásom,
Ugy tetszik hogy lett Uj - világra hozásom.
Nem kívánkozom már azokhoz meg - térni,
Inkább azon fogom az Egeket kérni,
Engedje víg kedvem Édesemmel mérni,
Lehessen Szívéhez örökösön férni.
BÁRO BÁNFFI MIHÁLY, lettél Én Édesem,
Nintsen az Ég alatt több illyen Kedvesem,
J ó m , leg-féltöbb Kintsem, Szépem, és Kegyesem,
Víg Kedvem, örömem, Koronám, Hítvesem.
Tengerek' mélységi elébb ki-száradnak,
Ottan mennyi halak hálóban akadnak,
Minden vetemények a' földben maradnak,
Mint - sem Tisztességid Számból ki - szakadnak,
Állítod, nehéz vólt, míg hozzám kerültél,
Gondok' habjaiba gyakorta merültél,
De már a' Szerentse' jobb szárnyára ültél,
Oh Kedves Harmatom! sokszor nedvesültél.
Immár tetszésednek lészek Szolgálója,
Érzékenységimnek vagyok áldozója,
Téged-is, Engem-is Szerentse' hajója
Hordozzon, míg választ Párkáknak ollója.

MÉLTÓSÁGOS MENY-ASZSZONY'
É

N

E

K

E

.

K - Árikliát Theogenes,
Florentinát Philostenes,
Míg nyerte vólt gondja terhes, Fényes napja-is felleges,
De bár vólt útja veszélyes,
Szivéhez térült a' Kegyes.
E-L-hiszem úgy törekedtél,
A' míg Hívedre szert tettél,
Bújdosásidban -szenvedtcl, Izetlen Étkeket ettél,
Veszélytöl Félelmet vettél, Sziveden mérget érzettél.
M-Elly sok veszély, és bú, bánat, Havon-is terhelne szánat,
De ha a'Vadászmadarat,
Halász mély vizben friss halat,
Fogni akar, vagy ha kaphat, Örvend, 's távoztat únalmat.
É- N is Hozzád míg kerültem, Szerentse' Hajóján ültem,
Sokszor Bánatba merültem, Kínaáimtól melegültem,
De azoktól mindjárt hültem, Mihelyt Szivedtöl hevültem.
NyAvalyája bús Szivemnek
Elege van reményemnek,
Szivét látom Édesemnek,

Oszlott homályjá fényemnek,
Hintsen ürege kedvemnek,
Gyógyitó írját sebemnek.

T-E vagy, egyedül tsak Te vagy, Ki nélkül örömem el-fagy,
Hívségem Tehozzád melly nagy, Ki nem mondhatja azt bolts Agy,
Azért:Szivedbe zárj 's fogadgy, Állandóúl velem maradgy.
H-Ozzád Szivem leszsz mindég hív, 'S sokkal tisztább mint arany mív,
Mellyet nem emészthet a' nyiv, Söt ellene erös kéz-iv
A' Szív, mellyel egyesült Sziv, Engemet arra nógat, 's hív.
E-Ngedj tehát kérésemnek, Légy fizetöje béremnek,
Koronája vagy fejemnek, Téged esmérlek hívemnek,
Vallak, míg élek, Férjemnek, Világban féltöbb kíntsemnek.

R-Agyog már meg-frissült fényem, Engedelmesség ösvényem,
Örülöm Jó-téteményem,
Nem szalasztám leleményem'
Te vagy kedves szerzcményem, Egyedül benned reményem.
E-Lébb púszta leszsz e világ,
Tüzre hányatik minden ág,
Fegyver mindeneket le-vág, Még a' madár-is kéröt rág,
A' tér föld nagy tetöre hág, Gyászba öltözik a virág.
S-ÉrtetettSzivem a' kitöl,
Avagy nyájas szerelmétöl,
Söt újúlok örömétöl,

Távozom tiszteletitöl,
Lészek idegen kedvétöl,
Mint Tavasz Nap' melegétöl.

I-Mmár-isvígkedvel mérem
Kedved kedvesen kísérem,
Addig, 's ISTENemet kérem,

Örömem, hogy lettél bérem,
Míg határomat el-érem,
Légy hív, és kegyes vezérem.

A- Nnak Complementem tettem, Szivemhez melly Szivet vettem,
Midön ez Versem szerzettem, Kedvem hegyére léptettem,
Várt újúlásom érzettem,
Édesemtöl öleltettem.

TIZEDIK

RÉSZ.

vagy:

BÉ-REKES ZTÉS,
ÖSzve - keléseknek ez vala határa,
Mert várt Szerentséjek érkezett sorára,
Készül minden Vendég meg-térni útjára,
VERITÁSnak
gyöngyök húlnak ortzájára.
Mert GROF UR ATYJÁnál tévén bútsúzását,
Köszönvén, tsókolván Jó Atyáskodását,
'S GROF ASZSZONY-ANYJÁnak hív dajkálkodását,
Árasztnak Szemei gyöngyöknek forrását.
BÁNFFI MIHÁLY UR-is illy kötelességét
Tészi, és ajánlja engedelmességét,
'S Kéri, ne boritsa homály kedvességét,
Mert sajnosan fogja érezni ínségét.

Sürü Áldásoknak azonban harmatja
Meg - szállá mind Kettöt, leszsz-is foganatja;
Mert KEGYES ATYÁKnak osztá indúlatja,
Mondván: Légyen ISTEN Gondviselö ATYJA.
É n - i s hát Szívemnek meg-gyújtván Fáklyáját,
Még egyszer Mú'sámnak pendítem Hárfáját,
A' melly tovább vivén Elméje' Strá'sáját,
Igy kezdi Szivéböl származott Nótáját:
Mikor a' folyó V i z útját m e g - t é r i t i ,
A' Nap' ragyogványja Eget nem deriti,
Vigáljos fényével Földet nem keriti,
Borhoz szokott Föket a' Maros széditi:
Akkor szakadjon-meg Kedvek' Öltözeti,
Akkor enyészszen - el Híre 's Nevezeti,
HONOR 's VERITÁSnak
Jó Emlékezeti,
Akkor aludjon-meg nyájas Szereteti.
Hány tseppek lehetnek a' nagy Tengerekben,
Hány Lelkek vígadnak a' fényes Egekben,
Virág-szálak nönek virágos Kertekben,
'S Gondolatok tünnek Emberek
Szívekben?
Mennyi Fü-szál terem Mezön 's a' Réteken,
Neptunus hány habot hajt minden Vizeken,
Hány szók fordúlnak-meg Emberek' Nyelveken,
Hány számmal Tsillagok fénylenek Egeken?
Annyi Á L D Á S O K K A L az I S T E N szeresse,
Hogy egy Szív másiknak Kedvét kereshesse,
HONOR és VERITÁS
egymást ölelhesse,
Végezetre M E N N Y B E Magához vezesse.
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