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ííem o parum diu v ix it, qui Virtutis perfectae 

perfecto functus eil munere. —
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T e k ín tetes, Nemes gyáfzos Gyülekezet, 
Fő-, köz-, és Allrendü felgyültt Felekezet! 
T i kivált— , a’ kiknek leggyáízosbb ez óra, 
Figyeimezzetek e’ liralmas Zokfzóra!

Mint kezdjem Befzédem; holottnyelvem 
rebeg,

Látván, hogy a’ Bánat minden ortzánn 
lebeg ?

Mert az emberiség’ nemes tulajdona —
A z Érzés, fok l'zívre ma nagy terhet vo

n a! —
Itten keíeregnek a’ fzíves Barátok,
Amott könnyes ízemmel í'zámas fzegényt 

látok;
Itten fajnálkodnak eggy hűséges ízolgánn, 
A ’ kinek nem látlzott. li'orba férény-dolgánnj 
Amott a’ Haza’ jó Fijai könnyeznek, 
Hogy mólt ízép forokonn nagy tibrbát 

éreznek;
A  3 Sói
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Sőt —  óh gyáfz képzetek! mint jöttök 
rakáfra ?

Mint tódultok, kínos fájdalmak! eggy- 
máfra? —•

Itt eggy elhagyott Párt látok tsüggedezni, 
Elefett hív Párjánn fárad’ttan könnyezni; 
L átom , mint mardólTa fzívét a’ Bu férge, 
É rzem , mint eméfzti a’ Bánatnak mérge, 
A ’ fzerentsétlen Sors nyomta a’ romiáiig, 
’S keferű pohara teltt félretfapáfig! —  
Amott Törzsök nélkül látok két Tseme- 
, tét —

Árvát —• de nem érzi eggyikis efetét! 
Á rvát —  kik nem tudják, kit tettek ma 

porba ?
’S nem vélik, hogy ők ma eltek Á rva 

fórba! —
Itt ^ggy bánatos Öl’zt efzmélek zokogni, 
’S záporként ízeméből könnyeket tforogni, 
A tyát, kinek, kedvesFija’ fzemlélttében, 
Mindenkor az Öröm lebegett fzívében! 
A ty á t, ki azt vélte, hogy ö ér már Éltét, 
’S íme *— ő érte-meg jó Fijának éltét! —• 
Amott a’ hív Teítvér, jővén a’ bús Pofia, 
Sír, jajgat ’s ortzáját könnyözönnel moíta; 
J^ggyik elvetetette fzinte Szíve’ felét, 
M ellyért sírva tölti napját és éjjelét, 
Malik elveí’ztette nagy ’s kegyes Mentorát, 
Mellyért lóidig hinti könnyjének záporát, 
Vefztesége’ fulyját mindenike érzi,
S Szíveket a’ Bánat fájdalomig vérzi I-----

Ennyi



Ennyi fok Siralmat vallyon mi oko
zott? —

Mi oka, hogy illy ’ fok bú öffzehalmozott?—■ 
Ki az, kinn ez eggybegjmltt érdemesSereg 
Letsüggedett fővel bánkódik ’s kefereg? —  

Midőn e’ kérdéfre Válafzom’ ígérem, 
Úri tifztellt Sereg! tsak ez eggyet kérem, 
Hogy: rebegő fzavam’ békével tűrjétek, 
’S idegen tzélokra félre ne értsétek. —  

ím’ Nemzetes Alsó - Szopori H A G Y  
JÁN O S,

Kinek Érdeme volt, tudjuk, nem hijános, 
Midőn fok remény köz’tt Napja délre juta, 
Ragyogva véletlen nyugttára lefuta!

Édes Ura Atyja, a’ kinek vifelte 
Szép Nevét, mi igen nagy örömét lelte. 
JYIidon e’ Jánofsát Nemes Felt’ Megj'ébe’ 
Mint legelső Fiját vehette ölébe, (a) 
Ugyan azért ezt a’ fzép kint fék’ edényjét 
Nem különbben tartá, mint ízemének 

fénj’jét;
Vigyázott fzemefen illy kedves kintsére, 
Hogy valami vefzély ne efsék élttére.
A ’ gondos Atj'ai ’s Anyai kéz fzépen 
Nevelvén ’s dajkálván ö t  így mindenképen, 
Tíak hamar eljutott az idő’ pontjára, 
Mellyben alkalmatos lett az Oskolára. 
Azértis híjába femmit nem múlatott, 
Hanem a’ fzüz Múzsák közzé állíttatott, 

A  3 Ha-

----------------------------------------5

(a) Születtetett Tápió - Bitskénn, 19 Oct. 
1759 Efzt.
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Holott a’ fzem benne mindjárt fokát fej
te;

Mert e’ Telibe az Ur fok kintfeket rejte! 
Azértis jó A tyja, látván e’ kéfzséget, 
Nem kíméiiett Tőle gondot feni költsé

get;
Hanem valami a’ Nevelésre kellett,
Soha fém lájnálta, a’ mennyire tellett.—  
Nemis lett á’ munka mellette hafz’talan , 
A ’ mellyet érette tettek mind untalan; 
Mert tfak hamar magát megkiUönbböz- 
, tette,

Ú g y , hogy minden jókkal magát kedveí- 
tette,

Oskolájit majdan elhagyván hafzonnal, 
Magát a’ Törvényre fzenteíte azonnal, 
A ’ mellyben a’ megnem álló iparkodás, 
’S a’ nagy Férjfiakkal való Tárfalko'dás, 
A ’ gyakorlás, és az állhatatos fzándék, 
’S az Iítentöl nyertt fzép ’s nagy lelki 

ajándék,
Ritka fzerentsével annyira emelték, 
H ogy fok nagy Férj fiák Személyjét ked

velték.
Iparkodásának illy ’ érő gyümöltsét 
L átván , hogy betsűlik e’ zfenge erkcl- 

tsét;
Kettőzött lépéífel mind elébbre futott^
’S minden megesméri, hogy fzép tzélra 

jutott.
Legelébb kedvelitek Öt meg Ö N A G Y 

SÁ G O K ,
A ’



7

A’ móltan Sárvári Földes Uraságok ( t ) , ; 
Kik kezdettől fogva nem tfak megfzívelték, 
Hanem, mint hív Szolgát, valóban ked

velték (c).
Az Érdem és Hívség, mellyet itt mutatott, 
Szép súgáraival továbbis elhatott,
Úgy, hogy Gróf FeftetitS Ház Öt meg

kívánta ,
5S válafztását, tudom, hogy meg femis 

bánta.
Különören Báró Révai Miklósnak, 
Neveis kedves volt e’ Kedv6S Jánosnak \-** 
E’ nagy Méltóságú ’s Érdemű Férjfiak,
’S más nagy Tekintetű Nemes Hazafiak, 
Sok nehéz Ügyekben élvén tanátítsával, 
És fáradhatatlan hív fzolgálatjával,
Illy hívSzoigájokbanfzmte gyönyörködtek 
’S Öt megjutalmazni verfent erőlködtek. 
Felemelkedvén így kedvefség’ fzárnyára, 
Tfak hamar felrepült Tifztefség’ poltzára, 
Úgy, hogy, még mint Ifjú, olly tzélokra 

futott,
Mellyekre fok éltes Vénis einem jutott. — 
Ekkor már, jól látván, hogy az ő magános 
El’te, fzerentséji közöttis, hijános,

A 4  ’S
(í) Sárvárnak moftani Urai ezen Genuai 

Uraságok: Gróf Ballavichtni Lajos o 
Excellentiája, Báró Brentano Ferentz 
ő Nagysága, és Solinac Mózes Urnák, 

(c) 13 efzt. töltött-el itt, mint Fifcalis.
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'S  eggy nemes öfztöntis megef2mélvén be

löl,
Gondolkodott eggy hívés kegyes Pár felöl; 
Hol ismét olly nyertes-lett válafztásában ’ 
H ogy leghívebb Párt nyert Sl'ófer Zsófiá

ban ;
Kivel, oh Fajdalom! melly kevés efzteridök* 
K i vélte, hogy e’ ként léfznek a’ jöven

dők? —  J
Ot erztendöt fém értt még fzinte egéfzet, 
iVIárjs ez a’ kedveltt hív Férj elenyéfzett ! —  
T fak  azért olvad tt haté’ pár Szív eggyüvé, 
H °gy e bús Izakadás még inkább fzörnyü- 

vé,
Kegyen? -— Tfak azért nőtt ennek fzép 

gyümöltfe,
H ogy a kegyetlen fors arra mérgét töltfe? 
i  lak azért volt-e olly édes a’ Nevezet, 
JVjelly iegkedvesbb hangonn Szüléket ne- 

vezett
H ogy, kikben az A nya felejté fájdalmát, 
JVlofí azokért tégye legjobban Uralmát? —  
A z  edes Atyának hát e’ volt reményje, 
H o g y  annak halálát láíl’a fzeme’ fény je , 
Kivel vígafztalta méltán éltes korát,
S kivel fzinte itta az örömnek borát? ^  
Hát a jó felivé re k távolj^ miként hifzik, 
Hogy Koronájokat temetni moft vifzik? 
Szörnyű fajdalmával vallyon majd meilyik 

b ír,
Ha elhat hozzajok az a’ fzomorú hír, 
**ogy azt a’ jó Bátyját, kitol reményiették

Mél-
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Méltán elömenttek’, moftan elvefztették?-A 
Sőt az idegenis, a’ ki ezt meghallja, 
’Sesmérte, nem de nem mindenik azt vallja, 
Hogy korán v é g ezted  pályafutását 
Ez, kinek még nemis hihettek romlását; 
Meghalván harmintzhét efztendös korá- 

ban,
Eleiének fzinte legkellöbb javában! —

De, ízomorú Felek! itt megállapodjunk, 
TíupaÉrzékinkkel így ne gondolkodjunk; 
Láfl'uk-meg mi vagyon e’ gyáfz fzínek alatt, 
Mellyeknek fájdalrtia úgy fzívünkre ha- 

ladltjs
Eézziik más ízemmel e’ nemes Pálya futót,
A ’ ki illyen korán jó tzéljára jutott! -------

Amott látok eggjf fzép és fényes felleget, 
Meily felett képzek eggy tapfoló fereget, 
Mellyben a’ ízent üröm minden ortzánn 

lebeg,
’S minden nyelv az öröm-éneklésben rebeg, 
Dítsérik és áldják azt az Imádandót,
Ki magához hívta e’ már nem halandót; 
A ’ ki e’ boldogulít Kerefztyén nagy Bölts- 

nek,
A’ ki mindég útjánn járta’ fzép erköllsnek, 
A ’ lilt  ’s Kegyefségnek megígértt vagyo

nát,
Megadta a’ megnem hervadó Koronát! —  
Ölömmel fzemlélik már e’ kegyes Szolgát, 
Ki olly híven vitte-végbe az Ur’ dolgát,
’S tudják, hogy élete nyúlt elég fokáig, 
Mivel virtuffal járt élete’ fogytáig;

glkJ A  5 Tud-
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Tudják, inert néznek ők már megtifztultt 
ízemmel,

Hogy nem a’ fok idő ’s vénség bír érdemmel; 
Hanem a’ Kegyefség’, és virtus’ pályája’ 
Végén» mindennek van feltett koronája (d).

llly  gondolatokra ha magunk’ emeljük, 
Vallyon Bánatunkat mi miért neveljük? 
Vallyon kívánja-e ezt e’ mi Barátunk, 
Hogy sírjunk, a’ kit illy boldogságban lá

tunk ? —
Azonban rövid nap’ nékünkis út nyillik, 
T iák kéfziiljünk hozzcHelkefen, mint illik! 
Járjunk tfak a’ Virtus’ és hőltsefség útánn, 
Elmégyünk majd miis e’ Boldogultt titánn ! 
V ár minket —  ’s, tfak tudnánk, melly nagy 

vágyódáífal,
Nem öntöznénk helyét annyi könnyhullát 

fal.
Igaz, hogy olly Férjtől,'mint ez, elfzakadni, 
Hlyen A tya nélkül árvául maradni,
Illy nagyra mentt Fijút koporsóban látni, 
’S illy Teíivérek’ Dífzét verembe botsát’- 

ni — ;
N agy dolog! nagy Bánat! és ollyan kár

vallás ,
M ellynek tfak hírénnis megtfendül a’ hal

lás !
Nékiis ez eggy Ion majd főbb nehezére,

Mi-

(<0 Non, quam diu, fed , quam bene, 
ris, refert. Seneca.

vixe-
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Midőn a’ habok köz’tt törtetne révére.
Hogy majd midőn fejét a’ Sírbe erefzti, 
Minden Kedvedéit eggyfzerre elveízti;
A ’ kik, mint jól tudta, forró indulattal 
Szinte égvén hozzá , eltelnek Bánáttal,
’S helyet fém engedvén a’ vígafztalásnak, 
Árjába merülnek a’ könnyhuílátásnak! —
' Mi lehetne pedig jobban nehezére,
Mint mikor e’ képzés tűnik elméjére,
Hogy az ö halála illŷ en lókba kerül 
Hogy fok —  néki kedves ortza! könnybe 

merül :
Azértis azoktól, a’ kiket valaíztva 
Kedvelt, de már Tölök elvagyon fza- 

kafztva,
Letekintvén r'ájok a’ kék boltozatonn,
Így bútsúzik Tölök fzomoru fzózatonn: —-

i. Szerelmes Élete’ Párjától, Tekinte
tes Srofer Zsófia A ffzonytól.

Él’tem’ ’s Szivem’ Fele, fzerettem luv 
Párom !

Kinek fzereletét fzívembe bezárom , 
Tudom, miilyen nagy Terii nyomja moh 

fzívedet,
Hogy illy’ nem reményivé elvefzted h ér* 

jedet!
Azt a’ jó Férjedet, a’ kinek hűsege 
Bizonyithatáfa volt gyönyörűsége;
Azt a’ jó Férjedet, a’ k i, mint telhetett, 
Ér’tted minden dolgot híven elkövetett! 
Azt a’ Férjet, a’ ki, dolgától ürülve,

J T fak
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Tfak a’ T e  kebledbe íietett repülve!
A zt a’ Férjet, a’ ki nélkül ha T e  éltél,
A ’ világonn mindent kietlennek véltél! —  
MoPús az utolsó Orfzágos Gyűlésre 
Felgyűlvén a’ Haza némelly rendelésre, 
Több Fijai között énis jó Hazámnak 
Elmenvén, fzolgáltam ez édes Anyámnak! 
M elly igen láttattál bánkódni menttemenn, 
Mert kívántál mindég engem tart’ni íze- 

menn;
De ugyan tfak abban könnyen megeggy- 

eztél,
Hog}  ̂ elmenjek, ámbár bánatot éreztél; 
De a’ meíly bánatod, ’s könnyed, m elly 

kitsordultt,
Hamar ismét tellyes örömödre fordultt: 
Mert viíTzajöttömmel Tárfodat meglelted, 
Es Fzeretö Párod’ fzívböl megölelted.
’S íme midőn immár azt vélnéd, hogy bírod, 
’S örömödet hoíFzú CalculuíTal írod; 
Midőn fzerentsédnek Ege R ’ád mofolyog, 
’S nem látfz femmi felhőt rajta hogy té- 

bolyog;
Akkor hírteleniil bévonódik az É g ,
M elly úgy látfzik, hogy a’ villám’ lángjá

tól é g ,
’S a’ zúgó fzélvefzek irigyelvén pályád’, 
Eggyfzerre elnyelők fzép repülő gályád’. —  
Ugyanis a’ minap vágyván Szombathely

re
Elindultam, de nem érkezhettem helyre; 
Mert a’ bennem lévő nyavalyának mérge,
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Elkezdvén eggyfzerre rágni titkos férge, 
Tl'ak hamar utamat kereí'ztül állotta ,
’S fzándékomat hozzád viffza fordította.
A’ nagy fájdalmak köz’tt úgy tetfzett eny

hültem ,
Midőn, Szerelmefem ! hív öledbe dűltem; 
De mind nagyobbodván a’ fájdalom’ fulyja, 
Melly belső réfzeim’ két hetekig dúlja,
’S nem hafználván femmit fém a’ fok or- 

vofság,
Sem a’ mindent híven megpróbál» okoTság, 
Még elfem tölthetvén véled öt efztendöt, 
A’ mellyben fzámláltam az édes jövendőt, 
íme az utolsó kín fzúrja teltemet,
A ’ melly kifzakafztá belőlem lelkemet. —  
Nyugodj-meg, Kedvefem! ez Ifién’ tet- 

fzésénn,
’S az ő mindenkor bölts végű rendelésénn; 
Vígafztalódjál-meg, Szememnek világai 
Mert a’ T e életed ’s egéfzséged drága! —* 
Nem mondhatok több jót a’ T e  hűségedért, 
Mellyet elkövettél mindenkor Férjedért, 
De kivált e’ végső terhes nyavalyám ban, 
Mint ezt: hogy az Ifién azt mind vegye 

fzámban.
Jutalmazza-meg az Ég fáradtságodat,
A ’ melly 1 yel dajkáltad beteges Párodat, 
’S végre, ha majd Teis jutfz él’ted’ végére, 
Végyen-fel magához a’ Szentek’ helyére!—*

2 . Kálmán és Lídia Gyermekeitől
Kálmán és Lídia, fzerelmes pár M agzati

 A ’



A ’ kik fz em címnek, mint fénylő Tfillag2at„ 
Házamnál legnagyobb gyönyörűségeim 
V  oltatok ’s ízívembe béfoglaltt Kintfeim! —• 
Oh az Atyai Név vélem sírbe zárva 
Lévén, tínéktekis Nevetek már Árva! 
Árva —  mert elhagyott az a’ jó A tyáto k , 
A ’ kinek bölts gondja lett volna réátok! 
Szegények! —  ti még mólt azt nemis vélitek, 
Annyiva'lis inkább hát nemis érzitek, 
Mitfoda keferves kár efett rajtatok ,
Édes Atyátoktól hogy elmaradtatok! —  
De —  a’ mi kártmoítan vallótok én bennem, 
Hifzem , kipótolja azt az én Ifienem ,
A ’ ki leííz, —  ’s légyenis, kérem, ti Atyátok, 
’S vigyázó izéméit fordítía reálok! — 
T fak  tí Öt féljétek, leíízis r’átok gondja, 
Mert Árvák’ Atyjának önnön magát mond

ja-,
’S tfak Aflzony Anyátok fzavát köveísétek, 
’S engedetlenséggel ne keferítsétek ; 
Megáld a’ jó Ifién, hifzem, mint íijait,
’S reátok terjefzti A tyai fzárnyait. —
A z Ifién fegéíjen títek’ minden jóra,
’S ne jöjjön r’átok eggy fzerentsétlen óra; 
És ha pályjátokat tíis kifutjátok. 
Mennyben várjon kéfzen ditsö Koroná

tok ! —-
3. Édes Atyjától, Nemzetes Vitéziéi 

Alsó-Szopori Nagy János Úrtól.
Kedves Uram Atyám ! Neved’ mint emlí- 

tfem,
Hogy

14



Hogy azzal kevésbbé fzíved’ keferítfem ? 
•Mint ízóllítfalak-meg, hogy a’ bánat’ fulyja 
Tefiednek erejét épen feine múlja? — ' 
Atyám! ki olly’ lókat tselekedtél ér’ttem , 
Hogy nem kíméllettél femmit, lia mit kér- 

tem ,
’S eggy legjobb Atyának követted nyom

dokát,
Mellynek jó Szívedben találom fel okát. 
.Mennyit nem fáradtál ’s költöttéi érettem, 
Miolta a’ M úzsák’ Barátivá lettem,
Szóval nem mondhatom, de lzívemben írva 
Lévén, mólt említem köfzönelteí ’s sírva! —  
Gondolád, —  hogy bennem örömödet leled, 
Valahányfzor elömenttemet képzeled;
’S fáradtságidért így fzeded az Uzforát,
’S ezzel éliefztgeted élted’ éltes korát:
De ím’ mikor ennek tellyefedni kéne, 
Minden reménységed a’ femmibe méné; 
Eldőltem — , váráfod, mint fiift, elenyéfzül, 
’S a’ fzív’ tépő Bánat marad’tt Néked réfzül! 
Nyugodj - m eg, jó Atyám ! az Ifién’ tet- 

fzésénn,
Ne törődj olly igen él’tem’ enyéfzésénn; 
Találj a ’ Vallásban enyhültt nyúgofztaláít, 
Mellybol a’ jó Ifién ád majd vígafztaláfi! —  
Kedves hív Pároddal, a’ k i, nékem noha 
Nem volt fzülo A n yám , még fém volt 

moftoha;
Mert anyai fz íw e l hozzám vifeltetett,
’S mofiis eljöttével megörvendeztetett, —  
E’ kedves Pároddal, mondom, még fokáig

F oly-
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Folyjon-le életed utolsó pontjáig;
Addig pedig az Úr legyen életeddel,
Járjon minden nyomonn kedves fzeméíy- 

eddel;
Ha pedig elértek a’ megteűnö végig ,
A z Úr emeljen a’ ditsöfséges égig! —

4. T e ílv ére itő l —  külunöfen T ifzt. T ü 
dős és Nemes A lső -S zo p o ri N ag y  

Pál Úrtól.

Szerelmes Tefivérem, legkedvefebb nálom* 
Tífztelendő, Tudós Szopori Nagy Pálorn! 
Tudom, hogy e’ Válás, hahírt vélte e’ felöl* 
Gyölreni fogja a’ Bánat fzívfed’ belöl!
Mert ha Benjáminnak bánatja lehete,
Midőn kedves Bátyja’ JŐZÍefnek efete 
Fülébe elhatott;—  bizony a’ T e  fzíved 
Sokkal inkább vérzik, hogy méghalt jó 

H íved!
Megdöbbente, jól tudom, azonn a’ nagy 

káronn,
A ’ melly tudtod nélkül történe Sárváron»; I 
’S ez á1 hely, melly eddig néked öröm vala* 
Gyáfzos lelte ezutánn, hogy Véred meg

hálál
Kedves Uram Ötsém! ki máit vígatetalni 
Szoktál még akkoris, mikor megkell halni, 
Vígftfztal’d mólt magad’ ’s fzíved’ báto* 

rítfad,
Orvos vagy — , hát febed* T e magad 

gyogyítíad!
Ked*



Kedves volt Tárfatnat,és két gyermekemet, 
Kiket úgy, fzerettél, mint fzintén engemet, 
Bízom mofi teíivéri fzeretö Szívedre,
’S kénízerítkk Mennyben lakó Iítenedre, 
Hogy őket helyettem még inkább fzereffed, 
És mindeniketbölts tanátstfal vézeífed! —  
Véri fzereteted’, a’ melly hozzám égett,
’S mindenkor kibuzgott igaz lelküséget, 
Köfzönöm és kérem mennyben literiemet; 
Áldjon - meg érette Téged’ jó Véremet!
Az U r, kit napéként olíy buzgón tudfs 

kérnij
Engedjen Tenéked hoíTzabb időt érni,
O lly időt, a’ inellynek legkiíTebb Szakahs* 

fza
Virágzó Szerentséd’ félbe ne fzakáfrzá! 
iS ha majd levetkőzöd á’ Tettnek Sátorát; 
Mennyben találjad a’ Szenteknek Tábo~

Több Teftvéreimis, kik azt fajriáljátok; 
Hogy elvált Tőletek eggyik jó Bátyátok; 
Ki vétetek többé femini jót nem téfzén, 
jinié itt Tőletek végső bútsút véCzen: —
Az Itten áldjon - meg Titeket ’s fzerehen, 
És fzép állapotra bennetek’ vézelfen: 
LáíTon fzerelitséték mindennap újuláít,
’S végre találjatok Mennyben boldogít

ják! —

5. A’ Sárvári Meltúságos táraságoktól-
Miként tódul a’ Bú hidegültt fzívémre, 

Viíí'zanézvén elfolyt» rövid életemre!
" B h ta
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Látok itt nagy fzívü kegyes Jóltévőket, 
Engem’ érdem felett igen fzeretöket.

Jüzek között elsők Ö nagy Méltóságok, 
B/ Sárvárt moft bíró Földes Uraságok, 
Nevezet fzerént ö Excellentiája 
Gróf Ballavichini, kinek grátiája 
R ’ám igen háromla, ’s Báró Brentanóval, 
Viíeltettek hozzám fzámtalan fok jóval, 
Nem külömbben a’ jó fzívü Szolinacot 
Említem, ki reám bízott fok munkákat,
’S kiben a’ fzeretet változáíi okozott > 
Mert az barátsággá fzinte elváltozott! 
Méltóságos Urak! kik Ifjúságomba’ 
Megnem vetvén, vötök e’ hivatalomba,
’S majd majd példa nélkül engem fzeret- 

tetek,
Helyben hagyván, miként vifeltem tér

hetek’ ; —
Úri Grátiátok’, lévén nagy öfztönöm, 
Mólt hideg nyelvemmel itten megköfzö-

nöm,
’S bátorkodom azért buzgón efedezni, 
Hogy, ha látjátok jó Tárlómat könnyezni, 
Regyefségtekböl öt meg ne utáljátok, 
Hanem inkább néki tanátstok’ adjátok!
Én helyettem pedig az Ur oily’ hív fzolgát 
Adjon, ki hívebben tegye, mint én, dolgát; 
Úri fzemélyetek’ az Itten éltette,
’S a’ Szerentse’ fzárnyánn mind addig ve

zette ,
Míg nem bémehettek az ö orfzágáig,
De a’ melly haliadjon még igen fokáig! —

6.



6. Méltóságos Gróf Tolnai FeftetiU  
Imre o Nagyságától.

Méltóságos Uram, G róf Feítetits Imre!
Ki fokfzor mutattál kedvet befzédimre;
Ne légyen moftanis Nagyságod’ terhére, 
Hogy hív fzolgád véfzi nagy Neved’ nyelv

vére !
Méltóságos Grófom! tudom, hogy ked

veltél
Mert több Szolgaid köz’tt engem kijeleltél; 
Énis érezvén ezt, mutattam hűségem’,
De már nem mutatom, mert eljött a’ végem. 
M egvallom, hogy Tőled olly fok jókat 

vettem ,
I Hogy azokat ingyen megnem érdemlettem;

Mégis bátorkodom még többetis kérni,
I Melly felől magamnak merekis ígérni, 

Hogy, Kegyes Grófnéddal, elhagyott 
Tárfom at,

’S eggy pár neveletlen Árva Magzatomat, 
Kegyes Grátiádban méltóztafs’d tartani, 
így nem fog e’ károk nékik úgy ártani! 
Nagy fzívűségteket, melly reám kiterjedőt, 
’S mellyért bennem fokfzor háláadás ger- 

jed’t t ,
A’ mennyei nagy Ú R bőven jutalmazza, 
’S drága életetek’ bútól oltalmazza! 
Nagyságtokat foha femmi kár ne érje, 
Hanem kézen fogva az áldás kísérje, 
Mellyeknek utánna, ha eljö ama’ V ég , 
Jutalmok légyen a’ mennyei Ditsöfség! —* 

B 2 7-
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7. Báró Révai Miklós Ó Nagyságától

Nagyságos Báró ű r Révaii Mentorom! 
Kegyes Gratiájú és nagy Fautorotn!
A ’ ki méltóztattál engem’ jó kedvedbe, 
Sőt, mondhatom, fzinte völ fzeretetedbe. 
Énis, ha parantfolt a’ hív kötelefség, 
Törekedtem arra, a’ mit a’ fzívefség 
K ívánt, ’s a’ mennyire a’ dolgot vihettem, 
Kötelefségemet énis jól megtettem. 
Azonban, ha mégis, mint ember, hibáztam, 
’S kötelefségemre talám nem vigyáztam, 
Kérem gráuádat, hogy abban kedvezzen, 
’S mólt vegemben minden hibát elfedezzen, 
Kegyes FaUtorom! ki fok jókat tettél 
Velem életemben, mert engem fzerettél, 
Köfzönöm Grátiád- és nagy fzívöséged’ 
M elly léerefzkedve hozzám vonfza Te* 

ged’,
Helyettem Tárfomat továbbis fzereífed,
’S kedves Árvájimat ér’ttem meg ne veíTed; 
Mert abban találják ok vígafztaláfok’, 
Kegyes Gráfiádban ha leílz maradáfok! —  
Nagyságos Jó Uram! nintfen máft mit 

tégyek,
Én a’ Halottaknak forába elmégyek;
De azt kívánom a’ magas Menny’ Urától, 
A ’ kinek minden függ végező fzavától, 
Hogy még nagy későre jöjjön-el az óra, 
Mellyhen Nagyságod, eggy parantfoló 

fzóra,
Leg-

20
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Legnemefebb Lelkét a’ Jézufnak adja,
Kiis azt, kívánom, magához fogadja! —r

8. Tekintetes és Nemzetes Kartfai Sá
muel Táblabíró Úrtól.

Kedves Jó Barátom, Kartfai Sámuelem! 
Tudom, hogy fájdalod, hogy lefoiya delem; 
Barátságos fzíved fzinte megfebhede, 
Hogy engem’ előled a’ föld’ gyomra fede. 
Énis, Barátságod’ kívánván fizetni,
Nem fzüntem-megTeged igazán fiseretni —  
Igazán fzeretni, és nem tfapodárul,
Mint ki Barát névvel álnokságban járul! 
Köfzönöm, Édefem ! hív Barátságodat;—- 
Továbbis Táriamhoz tartfd fenn jóságodat; 
Tudom, hogy az Ifién jutalmat fog adni, 
’S magához elvégre a’ Mennybe fogadni!—r-

9, Tekintetes és Nemzetes Takáts Fe-
rentz Bíró úrtól,

Nemes TakátsFerentZ,Bíró Úr, Barátom! 
A ’ ki fzép időtől fogva vagy fajátom; 
íme eggy Barátod, a’ kit, mint az él’ted. 
Úgy Izerettél, megholt, a’ mikor nem vél

ted. —
Drága hív Barátom , köfzönöm Hűséged’, 
Mellyei gyulladozott hozzám l’zívefséged. 
Köfzönöm, és kérem az Égnek irgalmát, 
Adja-meg helyettem ennek bő jutalmát. 
A’ Szerentfe, a’ m elly felvéve fzárnyára, 
Emeljen fel magasbb Tifztefség’ poltzára;

B 3 'S
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’S mikor majd világi pályádnak leflz vége, 
Adafsék - ki Mennyben Lelked’ öröksé- 

g e ! —

10. Tekintetes Nemes Vasvármegye 
Úri Tagjaitól közönségeién.

Ezen Tekintetes'Megyének Tagjai, 
Kiknek velem voltak akármi dolgai,
Mofi itt eggy fummában vég bútsúmat

vegyék,
’ S kérem fzeretettel, hogy fzivekbe te

gyék. —
Melly kedves Hir vala ’s kötelefség, 

mellyre
Békellett közzétek’ menni Szombathely

re!
De melly keferü ez, hogy, Síromba fzál- 

ván,
Tőletek örökre elvagyok már válván! —  
Tudom, Köz’ttetekis olly jó Szívek vágy

nak ,
Kik ezt mondják: Kár volt még meghal

ni Nagynak!
Tudom irígyimis, kik reám tőrének,
Más vélekedésre immár megtérének,
’S váratlan es’temet azokis fájlalják,
’S hogy hibáztak, magok magoknak meg

váltják!
No hát, Tekintetes, Nemes fzép Úri Rend! 
Kik között Személyem már többé nem 

örvend,
Tő-
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Tőletek itt, midőn földről elenyészem, 
N agy meginduláflal vég bútsúmat vé- 

fzem! —

11. Úri Kísér ojit'öl.
Tekintetes, Nemes Úri Gyülekezet! 
Hajdani Barátim —  oh édes Nevezeti 
Kik holtomban engem megnem Citáltatok, 
Sőt nemes fzívüleg meglátogattatok. 
Köfzönöm e’ hozzám mutatott hűséget, 
M ellyel tSontiaimnak, adtok tiSzteSsé<xet, 
’S kívánom, hógy az UR nyújtfa élteteket, 
Hogy még foká —  foká érjétek vég’teket, 
’S mikor eléritek, adjon örökséget 
A z  Ur Jézus mennyben ’s illy megtifzteltt 

véget:

B é r e k  e f z t és .
Elménél hat tőlünk, érdemes' Barátunk* 
’S mi többé Tégedet e’ földönn nem látunk, 
Elménél —- s ama’ jobb kies helyekenn 

járfz,
A ’ hova minketis magad utánn elvárfz! 
Vedd-fel tőlünk már mólt e’ végtifzteletet, 
A ’ melly mindnyájunktól Teftednek téte

tett.
*  . *, _ *

En pedig, ki voltam Ennek tifztelöje,
’S ritka Érdeminek igaz betsfdője,
Végtifzteletemnek teljesítésére,
E ’ Sorokat írom.

Ko-

j
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t e

K o p O f S Ó k ö v é r e :

Itt nyugfzik Nemzetes Szopori Nagy 
János,

E ggy Tudós Hazafi, bölts és nem hi* 
jános.

Ezerhétfzáz őtvenkilentzben írának, 
T íz ’s kilentzedikénn October’Havának* 
A’mid'ön Tápió-Bitskénn fzülettetett* 
S íme moft Sárváronn főidbe temette- 

tett.

Nagyra törekedett, jólis elhaladott*
’S íme mindentől ttiélly hamar elmara

dott!
Ember! ki ezt látod "s olvafod, elme- 

hetfzs,
És ezen példából már bőltfebbé le*

hetfZi






