
ADATTÁR. 

EGYLEVELES NYOMTATVÁNY 

Gróf Toldi Borbálának 1774. augusztus 26-án történt haláláról. 

A levelet szegélyező széles körzetben, fölül castrum doloris állr 

mely felett jobbról tömjénező, balról tartóban égő gyertya közt a Toldi 
család czímere, a czímer felett szárnyakon lebegő szív, melyen cserépből 
vagy pohárból szétágazó virág. Mindezt a Castrum aljában végződő 
hosszas kör övezi. Ennek tetején a levelet szegélyező körzetet megszakítva, 
legfelül nyolcz ágból sugárzó csillag. A hosszas kör jobb oldalán ez 
olvasható: Jöjj Eg-felé Langal lobogó tiszta Szív, Ez Hajnal Csillag
hoz im' J.esusod most hiv. Bal oldalán ez: Nagy 's Kisded egyaránt 

jut Halál Horgára Mint Kisded Virág-Szál gróf Toldi Borbára* 
A hosszas körhöz simulva jobbról pálma ágat s koszorút tartó angyal 
s alatta angyalfej; balról a Halál kaszával s felette angyalfej. Ezektől 
távolabb, a körzet szegletei felé két trombitás angyal lebeg. A jobboldali 
jobbjában lebegő szalagon: Trombitálnak megyek; a'baloldali baljában 
lebegő szalagon: Hogy Jutalmat vegyek. A castrum mögül jobbról is, 
balról is virágdísz hajlik ki. Ennek magassága iránt kezdve a három 
első sor a castrum által meg van szakítva. Azontúl a czím a levél 
szélességében következik. A próza két, a versek négy kolumnában van
nak nyomva: 

KEDVESEN ILLATOZOTT 

DE A NYÁRI MELEGNEK HÉVSÉGE- MIATT KIS ASZSZONY HOLNAPJÁBAN 

HIRTELEN EL- HERVADOTT 

EGYETLEN EGY VIRÁGOTSKA 

NÉHAI MÉLTI GROFF NAGY SZALONTAI 

TOLDI BORBÁRA 
SOK SZÉP VIRTUSAIÉRT MINDENEKTŐL KEDVELTETETT 

KIS ASZSZONY. 
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MElly Virág-Szálatska nem tsak igen régtől-fogva jelessen virágzó Méltó
ságos Uri Famíliákból, mint meg-annyi virágos Kertekben lévő Gyökerek
ből nőtt és származott vala-ki, hanem a jó-féle és hasznos Virágoknak 
tulajdonságok szerént, tsak rövid ideig tartó épségében, minden-féle Virtu
sokkal nem külömben illatoz és ékeskedik- vala, mint a Virágok mind 
drágalátos szagjaikkal, mind pedig külömb-külömb-féle tsudálatossan festet 
színekkel az Embereket és egyéb élő Állatokat gyöngyörködtettni szokták. 
A' mi azért ennek az el-száradott Virág Szálatskának, Groff TOLDI 
BORBÁRA Kis: Aszszonynak régi Gyökerét és Tövét illeti; a már 1290. 
tájban. III. András Király idejében (a ki a' férfiai Ágra nézve, leg-utólsó 
Király vala a' régi Magyar Schithiai Gyökérből szármozott Királyok 
között) a' szomszéd Magyar Országban, mint valiamely nagy virágos 
Kertben, szépen virágozik vala. Mert az említett András, és az utánn az 
1300nak elein uralkodott Venczeslaus Otho, és Robert Károly Magyar 
Királyok alatt, virágzott már Nemes Bihar Vármegyében TOLDI LŐRINTZ 
Ur, Nagy-Falu: Told- és más helységeknek-is Ura, a' ki maga ugyan a' 
Halál által ki-vágatott, de ugy hogy a' maga Tövein szépen virágzó két 
Fijakot hagyna. Úgymint TOLDI GYÖRGYÖT, I. Lajos igen hires és hatalmas 
Magyar Királynak belső Tanatsasát, 1345. tájban, és TOLDI MIKLÓST, 
a kinek vitézsége és testének tsudás erőssége ma-is emlékezetben vagyon. 
Melly TOLDI MIKLÓS Ur, a' miképpen vitézségre, ugy a' maga méltó
ságos Famíliájának tovább-való terjesztésére-is termett-vala, születvén ő 
nékie II. TOLDI MIKLÓS. II, TOLDI GYÖRGY és TOLDI JÁNOS Fiai; kik 
közzül ismét Györgyött kell leg-inkább meg-jegyeznünk, úgymint a' ki 
áital tovább ment és-nevekedet e' ditsőséges Toldi Uri Nemzetnek szaporo
dása. Annakokáért II. TOLDI GYÖRGYNEK Fijai voltának TOLDI LÁSZLÓ és 
TOLDI P Á L ; Lászlótól származott Unakái pedig4TOLDI TAMÁS és Attya 
Nevét viselő II. TOLDI LÁSZLÓ. ÉS ha szinte az említett Toldi Tamás 
Urnák Leány Ágon lévő Maradékí sokáig virágoztak-is 1500nak vége 
feléig; mindazáltal azokat mind el-halgatván, illő lészen elménket Lászlóra 
függeszteni. Ugyan-is: ez a' II. TOLDI LÁSZLÓ Ur három Nemes fiúi 
Magzottal volt Istentől meg-ajándékazva, kiknek neveik III. TOLDI GYÖRGY, 
TOLDI LUKATS, és III. TOLDI LÁSZLÓ. Ezek között (hogy a' két utolsót 
ismét félre tegyük) III. TOLDI GYÖRGY, tsak egy Fijunak TOLDI MmÁLYnak 
lőn Attya, de a' melly egy Fiju által, háram Unakái lettének ő néki 
TOLDI FERENTZ, II. TOLDI MIHÁLY és ama nagy emlékezetű TOLDI ISTVÁN 

Ur, Bátor Erdélyi Fejedelemnek belső Tanátsossa, a' ki sok 
és nagy érdemiért az említett Fejedelemtől mind Erdélyben, mind pedig 
Magyar Országonn ujjabb Uri Jószágokkal megajándékoztatott. Ezen TOLDI 
ISTVÁN Ur, maga méltóságához illő nagy Famíliából vévén magának 
Házos Társul Lossontzi Bánfi Klára Aszszonyt. Ez ő néki szűlé IV. TOLDI 
GYÖRGY nevezetű kedves Fiját, a' kinek szerentsés házasága ismét három 
nemes Tsemetékkel virágozék, mellyek valának III. TOLDI MIKLÓS, II. TOLDI 
ISTVÁN és V. TOLDI GYÖRGY, és így mivel a két első maradék nélkül 
tsak hamar oda lön, egyedül V. TOLDI GYÖRGY Úrra szállá e' Méltó
ságos Uri Nemzetnek mind e' mi mostani időnkig el-nyuló terjesztése. 
Választván ugyan-is magának Feleségül a' közelebb említett V. TOLDI 
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GYÖRGY Ur, Lossontzi Bánfi Drusiána Aszszonyt, néhai Méltóságos Lossontzi 
Bánfi Sigmond Tanats Urnák, és Nemes Fejér-Vármegye Fő-Ispányának 
Leányát, ezen boldog házassági élet, hat Uri Magzatokkal gyümöltsözővé 
tétetek Istentől, kiknek jóllehet hárma, MIKLÓS, LÁSZLÓ és FERENTZ, 
még virág korokban el-hullattak is; de a más három, III TOLDI ISTVÁN, 
III. TOLDI MIHÁLY és VI. TOLDI GYÖRGY, Méltóságos Uri Nemzetekét 
három-felé szakasztván mind e' mai napig le-botsátták. Mert ugyan-is a' 
mi ezek közzül az elsőt, III. TOLDI ISTVÁN Urat illeti a Méltóságos 
Torotzkai Házból választvan magának, életét meg ujjitto 's örvendeztető 
kedves Párt hagyta maga Méltóságos Nevének emlékezetére IV. TOLDI 
LÁSZLÓ Urat. A' kinek is maga Virágzó életében; lett örvendetes és igen 
gyönyörűséges Páros Élete által, születtetett, még mostanis Életbeu lévő, 
és sok szép Virtussokkal ékeskedő V. TOLDI LÁSZLÓ. Úrfi és három már a' 
páros Életben ékesen virágzó Leányok. A' második pedig úgymint 
III. TOLDI MIJÍÁLY Ur a' maga Életének leggyönyörüségesebben virágzó 
idejében találván magának tettző 's Házának is mind a' gondos szorgal
matosság, mind az igaz hivség által Ékességére lévő kedves Párját a' 
Tekintetes Szalántzi Házban, megörvendezteté Isten Házassági Életét: 
VII. TOLDI GYÖRGY ÚRRAL és TOLDI DRUSIANNA Aszonyal. Ezen VII. TOLDI 
GYÖRGY Urtol hogy a Mélt: Toldi Ágtól ne távozzunk, ismét születte-
tetett Mélt: TOLDI JOSEF UR, a' kinek is szomorú esete után jóllehet 
maradtanak két jo reménségü fiai. Méltóságos, nagy Szalontai IV. TOLDI 
MIKLÓS és VIII. TOLDI GYÖRGY Urak, de a Méltóságos VIII. TOLDI 
GYÖRGY még virágszál korában fel-váltván a' halandóságot halhatatlan
sággal, a' nagyobbik úgymint IV. TOLDI MIKLÓS Ur, mind a' mai napig 
szépen virágzó Élettel ékeskedik. Utollyára osztán a' mi nézi a harma
dikot, úgymint az elébb emiittett VI. TOLDI GYÖRGY Urat, ennek elete 
kedves Párjától Néhai Méltóságos Nalátzi Klára Ur Aszszonytól születte
tett volt a Néhai Méltóságos Nagy Szalontai TOLDI ÁDÁM Ur, a' kinek 
szelid és alázatos maga viselése és ártatlan' élete még ma-is emlékezet
ben és tsak nem szemünk előtt forog. Meg-is jutalmaztatott-vala Istentől 
ennek a' Keresztyén Uri Férjfiunak példás jamborsága, hosonlo hires 
Társai Méltóságos Romai Sz. Biradalombéli született Groff SZÉKI TELEKI 
KRISTINA Aszszony ő Nagyságával, ama már most majd 25. Esztendők
től fogva Özvegységet viselő, Kristusra mutató, Nevének valósággal meg
felelő Magyar Izraelbeli nagy Anyával; a' ki által meg-is virágozott-vala 
az ő Méltóságos kegyes Uri Háza három ékes Plántákkal, Méltóságos 
Groff II. TOLDI ÁDÁMMAL, Groff TOLDI SIGMONDAL, és Groff TOLDI 
BORBÁRA Ur Aszszonyal, és ezektől nevekedett jeles Unakakkal. Mert 
Néhai Méltóságos Groff Nagy Szalantai II. TOLDI ÁDÁM Urnák Méltó
ságos Groff Tantsi Földvári Sára Aszszonytól levének most-is életben 
lévő Leányai, Méltóságos Groff Toldi Mária, Méltóságos Horvát Dániel 
Urnák Felesége és Méltóságos Groff Toldi Sára Aszszony, Méltóságos 
Romai Sz. Biradalombéli Groff Széki Teleki Lajos Ur élete Párja. Néhai 
Méltóságos Groff Toldi Borbára Aszszony pedig, Méltóságos Groff Betléni 
Betlen János Ur ő Nagyságától mint kedves Férjétől Annya volt Méltó
ságos Groff Betleni Betlen Ádám, Kapitány Úrfi ő Nagyságának és ennek 
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Leány Ágonn lévő Testvéreinek, úgymint először Méltóságos Groff Betleni 
Betlen Kristina Aszszonynak, Méltóságos Groff Malomvizi Kendeffl Elek 
Ur, a' Tsászári és Királyi Felség Erdélyi Méltóságos Guberniumbéli, nagy 
tudományú és böltsességü Belső Tanátsossa kedves Házas Társának, és 
másodszor Méltóságos Groff Betleni Betlen 'Súsánnának, kit hosonlokép-
pen a' Méltóságos Bartsai Lajos Ur nem régiben Feleségül véve magá
nak. Következik immár Testvérei közzül életben tsak egyedül maradott 
Mélt: Groff Nagy Szalontai TOLDI 'SIGMOND Ur ő Nagysága, ki-is 
minek-utánna a Sz. Házasságra adván elméjét, magának Párul vette-
volna a' Néhai Mélt: Groff Betleni Betlen Ferentz Urnák Groff Dániel 
Kristina Aszszonytol született Leányát N. Mélt: Groff Betleni Betlen 
Thérésiát, ettől mint édes Annyátol származott és nevekedett-vala, ezen 
egyetlen egy Virág-szálotska, a' Néhai Mélt: Groff TOLDI BORBÁRA 
Kis-Aszszonyka, a' ki jóllehet egyedül hagyatott-vala már Méltóságos 
édes Attya és Nagy Aszszony Annya vigasztalására, mindazonáltal azok
nak Uri Házokat, ideje felett-való rendes, szép maga-viselésével, tsudára 
méltó eszes, okos és nyájos beszélgetéseivel mint drágalátos Illatokkal 
•egészszen bé-töltette-vala. Ugyan-is, vallyon kitsoda szemlélheti és halgat-
hattya-vala álmélkodás-nélkül e' kilentz esztendős Kis-Aszszonykában, a' 
Sz. írásbeli Históriáknak tudását, azoknak olly készséggel, és minden aka
dozás vagy tétovázás nélkül-való elé-beszéllését ? Már pedig a' Kátékésisben 
befoglaltatott Keresztényi Hitnek és Vallásnak Fundamentumát, elméjében 
úgy bé-nyomta vala hogy akár mely Nagynak idvességére, az ő Sz. 
Tudomány ban-való épüiete elégséges lehetne. Sőt oh vajha sok meg-
élemedet Keresztyének a' Mennyei Böltsességnek Titkaiban, illyen jára
tosok volnának ! Egy szóval ugy látszik, hogy az Isteni bölts és hatal
mas Kéz, e' választott Gyermeket, illy előre azért ruházta-vala-fel ezen 
drága Mennyei ajándékokkal, hogy annál hamarébb ő magához vehesse, 
ne-hogy e' Világi hijábanvalóságok-által ez ő drága Virtussai meg-ele-
gyednének, miként a Virágok le-szaggattatván az Emberektől és más 
külömb külömb Füvekkel egyben köttetvén, az ő tulajdon illatozásokat 
gyakorta el-vesztik, vagy leg-alább azokban változást szenvednek. De mint
hogy a' Virágok három-félék, vagy ollyak, a' mellyek jó száguak ugyan, 
de minden szin nélkül-valók, vagy ollyanak ellenben, a' mellyek külöm-
böző Szinekkel festettek ugyan, de semmi jó illatot nem botsátnak, tsak 
a' külső tzifrasággal vágynak, vagy pedig utollyára ollyanok, a' mellyek-
ben a' jó Szag, a' külső szép szinekkel egyben vagyon köttettve, a' 
minémüek leg-drágábbak és kedvesebbek, úgymint a' mellyek több érzé
kenységeket gyönyörködtetnek egyszersmind, ezenn utolsó rendű Virágok 
közzé lehet méltán számlálnunk ezt a kedves Liliom Szálat, Gróff TOLDI 
BORBÁRA Kis-Aszszonykát a' kinek drága illatozása szent tudományára 
•és jámbor erköltsére-nézve, mind az Egekig fel-hatott-vala, de a' mel
let meg-vóltak ő benne a' külső szép szinek-is, a' mellyekre lehet vin
nünk, először, az ő Deák Nyelvben és Tudomanyokban-való elő mene
telét, mely is mennél ritkább dolog, annál nagyobb külső ékességére 
szolgál vala ő néki másodszor az ő testének és ábrázattyának szép és 
kellemetes Formáját, a' melly éppen ollyan a Színekben, mint a' Virá-

5* 



ÖS ADATTÁR 

gokban a' külső szép Szinek és természeti tzifraságok, úgymint a' mellyek 
jó Illat nélkül ha szintén kevesset érnek-is, de ha azzal egygyütt talál
tatnak, miképpen e' Groff Kis-Aszszonykában, valóságos ékességé válnak. 
Utolsó, de a' melly már elég szomorú hasonlatosság, a' jo-féle Virágok 
és ez idvezült Groff TOLDI BORBÁRA KIS-ASZSZONYKA között, ez; hogy 
ő mint közönségessen a' leg-drágább és szebb Virágoknak-is Sorsok, hogy 
a Nyárban uralkodó Napnak hévsége miatt el-lankadván egészszen oda-
légyenek, nem külömben ezen folyó 1774-dik Esztendőben Augusztus, 
vagy Kis-Aszszony Holnapjában a' Hideg-Lelésnek hévsége miatt fonnyadni 
kezdvén, az emiitett Holnapnak 26-dik Napján Reggel, le-esék és egész
szen el-enyészék, rövid és kedves életének Kilentz Esztendei, 's 
mint egy három Holnapi-Korában, és igy Mélt: Groff édes Attyának 
és Istenfélő Nagy-Aszszony Annyának egymásra tódult Keserűségét éppen 
meg-tetézé. Illy nagy Szomoruságánn ezen Mélt: Groff Urnák mint jo 
Patronussanak, és Mélt: Groff Nagy-Aszszonynak mint régi jól tévő és 
kegyelmes Pátrona Aszszonyának, méltánn meg-indulván a' Maros-Vásár-
hellyi Nemes Kollégiumban tanuló egész Iffiuság-is e' szomorú Esetenn 
lett Bánattyát siralmas Versekben foglalván ez Emlékezetül készíttetett 
Táblára alázatossan fel-irja. 

Tavaszí Virágnak illatos szépsége, 
Mindeneknek tetzö kellemetessége, 
Hirtelen el-hervad ki-nyilt ékessége, 
Mihellyen a' Napnak meg-süti hévsége. 

Tavasz az Embernek gyermeki élete, 
Illatozásának ekkor van kezdete, 
Kivált ha beszéde 's maga viselete, 
Okossággal nyilt-ki 's nyájos természete. 

De itt sem bizhatik senki Tavaszához, 
Akkor nyilni kezdett virág-szál-korához, 
Mert itt is léphetik szinte határához, 
El-hull mint Virág, Szél ha fuvall Szárához. 

Példa e dologra Gróf Toldi Borbára, 
Ki nem rég nyilt vala Élte Tavaszszára, 
De nem virágozék ö igen sokára, 
Mert tsak hamar juta a Halál torkára. 

Nézd-meg ! itt a Tavasz Gyermek a' Kis-Aszszony, 
O-is a Virágszál, mert van illatoson, 
Okos, ékes, kedves, beszel is nyájoson, 
A' Tudományban-is épül ez hosznoson. 

Szent Históriákat könyv nélkül-tud sokat, 
Olvassa, tanullya örömmel azokat, 
A" Sz. Bibliából Idvesség Titkokat, 
Visgál, tanul mind több és nagyobb dolgokat. 

Majd kezd Deák Nyelvhez 's e' sints unalmára, 
Tanullya a szókot, várjállya magára, 
Casus, Tempusokra szabja Regulára, 
Résolval, disputál van ujulására. 
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A' Deák Verseket felesen számlállya 
Azokat szép rendel, jó móddal scándállya ; 
Minden szó mit tegyen, majd ki-is talállya, 
Valaki azt halja bámulva tsudállya. 

Ekképpen örvendnek Szüléi ö benne, 
Kivánnyák e' Virág, vajha nagygyá lenne, 
Hogy több-több örömet 's illatozást tenne ; 
Mert jó reménséget illyröl ki ne venne : 

De imé melly hamar juta hervadságra, 
Tsak gyenge, de lépik még-is árvaságra, 
Meg-hal. Aszszony Annya jut szomorúságra, 
Sir, s minn gondolkodik : a' méltó tsudára, 

Itt hervadni kezdvén nem is sokáig él, 
Azt kezdi mondani: Imé a' Hideg léi, 
A' Doctor 's Orvosság jö, mégyen, jár és kél, 
Mert el-hullásától Ur Attya retteg s fél. 

És mivel azt tudta : Főbb, orvos az Isten, 
Könyörgéseinek ezért száma nintsen. 
Búsong, eped szive illyen drága Kintsen, 
Nintsen bus Szivére ki öjrömet hintsen. 

De az Halál ellen ez is nem használa, 
Söt kilentz Esztendőt a' mikor számlála, 
Testétől a' Lelke Virradkor el-vála, 
Kegyes Jésussának Jobbja-Felöl álla. 

Oh szörnyű nagy Eset! e' nagy Méltóságon, 
Groff Toldi Sigmondon, ki egygy azon Agon, 
Egygye vala ez-is 's már nints e' világon, 
Meg-eshetik Szived illy szomorúságon. 

Mert Hetven-háromban a' mikor imának, 
Tsak az első Napján Kis-Aszszony Havának, 
Halála esek Gróf Dániel Kristinának, 
Mint ezen Méltóság kedves Napájának. 

Ezt mikor temetné Élte kedves Párja, 
Gróff Bethlen Trésia Ezt betegség járja, 
Hetven-négyre virrad 's az Halál el-zárja, 
így tódul e' Groffra keserűség Árja. 

Már szemei néznek csak Borbárájára 
Ki egyedül vagyon vigasztalására, 
De majd mikor kerül Kis-Aszszony Havára, 
Ez-is hirtelen jut a Halál horgára. 

És igy Árvaságban tsak nyoltz Holnap mula, 
A' mikor hervadás naponként ujjula, 
A' Halál mérgétől végre el-sárgula, 
Mint Tavaszi Virág egészszen el-hulla. 

Mellyel a' Bánathoz Bánatot idézett, 
És két nagy Bánatot Bánattal tetézett 
El-fogyott szántában ki e' Groffra nézett, 
Mert nem látott soha illy keserűséget. 
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Illy szomorú Idő vala ez hirtelen, 
Esztendő három Gyászt szerze reméntelen, 
Vö, Pár, Édes-Atya kesereg szertelen, 
Találod mindhármat még-is egy Személyben. 

Nézz még egy kesergő kegyes Nagy-Anyára, 
T E L E K I KRISTINA ez: Szivét Bu járja, 
Tsak-nem el-borittya könyv-hullások árja, 
Keserűség szinte Koporsóba zárja. 

Mert már régtöl-fogva az volt gondolaltya, 
Hogy ö temettessék 's mind ugy igazgattya, 
De ő temet, mellyért Szivét Bu szaggattya, 
Menyét 's Unokáját zokogva sirattya. 

Sokat temetett már nagy keserűséggel, 
Da most vagyon Szive nagyobb epetséggel, 
Menye 's Unokája volt melly kedvességgel, 
Temetvén temeti olly kedvetlenséggel. 

Sok 's nagy nyavalyája magán erőt vészen, 
De ez meg-hatotta bus Szivét egészszen, 
Búsul, gondolkodik, gyakor sírást tészen, 
Minthogy erőtelen tsak nem hóltá lészen. 

Hlyen nagy siralmat 's bánatot okozott, 
Gróf Toldi Borbdra ki porrá változott, 
Teste nyugalmára Sir halmát halmazott, 
De lelkét bé-fogta az Egi Boltozat. 

Kovdts Pál a' Mell. Udvarnak 
Lelki-Pásztora a' kis-Aszszony Tanítója, 

Kedvesen mosolygó szép Tulipantokhoz, 
Hirtelen változó Tavaszi Napokhoz, 
Szépen illatazo kerti Virágokhoz, 
Fél Órát sem tartó kis bubarékokhoz. 

Hosonlo ez Élet mind mosolygásával, 
Mind igen kedvetlen sok változásával, 
Mind keveset tartó illatozásával, 
Mind hamar enyésző múlandóságával. 

Groff Toldi Borbdra im ennek Példája, 
Kit immár bé-zára Koporsója fája, 
Nem rég kezdett-vala rogyogni Fáklyája, 
Még-is már le-jára Élete órája. 

Tsak kilentz Esztendőt s három Hónapokat, 
Még talán egy-néhány toldalék Napokat, 
Tölte e' Világban, de fájdalmasokat, 
Kostolván Párkáknak mostohaságokat. 

Attyának az Isten ezt tsak meg-mutatta, 
Sokká szeme előtt nem virágoztatta, 
Virágos kertében tsak most plántáltatta 
'S már (oh váratlanság) Halál le-aratta. 
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Oh szomorú Példa, oh kegyetlen Halál! 
Fene tigriseknél sokkal fenébb valál, 
A' hói sok van prédát miért nem találál, 
Ez egyetlen Egynek békét mért nem hagyál. 

Hiszem még az ize szádban Nagy-Annyának, 
El-nem rothatt Teste még Edes-Annyának, 
Mért nem kedvezel hát bár-tsak Leányának, 
Vigasztalására szomorú Attyának. 

Fel-tett szándékodra hiszem igy sem értél, 
Ámbár erőd felet itt kegyetlenkedtél, 
Mert e' kis Angyalka, kit ide temettél, 
Szép Virtussaira nézve örökké él, 

Lelkét által adta kegyes Jésussának, 
És már lakossá lett Isten Országának, 
Részessé Meny-Ország vig boldogságának, 
Várván Napját Teste Fel-támadásának. 

Tsiki János Koll. Seniora. 

Mikoron Silénust Midás meg kérdette 
És e' nehéz kérdést eleibe tette, 
Mi jobb az Embernek mindennek felette ? 
Nem sokára illyen feleletét vette : 

Leg-jobb az Embernek, ugy mond, nem születni, 
Vagy minél hamarrább a Sirbe tétetni, 
Azt a' DitsÖsséget mert igy el-érhetni, 
A' mellyben boldogul örökké élhetni. 

Igaz-is ugy vagyon e' Földről el-menni, 
E' testi Sár-házat, mint málhát le-tenni, 
A' fényes Ég-felé utozását venni 
Leg-jobb az Embernek a' Kristussal lenni. 

Örvendek én azért Groff Toldi Borbára, 
Mert hamar el-jöve életem Határa, 
A' kegyetlen Halál kevés időt vára, 
E' földi hajlékból hirtelen ki-zára. 

Ki-zára, 's jol esek, mert kis Angyalává, 
Levek Jésusomnak szelid Galambjává, 
Mennyekben udvarló hiv Szolgálójává 
Boldog ! ki mint . . . lett Kristus Mátkájává. 

Pápai István Koll. Adsessora. 

Az Ég Mátkájának 's Isten Aszszonyának, 
Saturnus Annyának a' Nagyobb Vesiának, 
Talám Templomának benn tüzet tártának, 
Kit köszönt Numának Roma Királlyának. 

Mellynek őrzésére, 's gerjesztgetésére, 
Vesta örömére 's engesztelésére, 
'S a' szent Palladium rejtegetésére, 
Szüzeket neveltek szent tiszteletére. 
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Kik bizonyos számmal előbb Királlyoktol, 
Az után pediglen a' Nagyobb Papoktol, 
E' Sz. Hivatalra nem menvén magoktol, 
Néha erővel-is vitettek Attyoktól. 

Tsak hogy nagy vigyázás volt abban ezekre, 
Nemes és nagy Nemből vett eredetekre 
Minden hiba nélkül lévő ép testekre 
Vérségre, időre, és több egyebekre. 

Mert hat 's tiz Esztendők között kellet lenni, 
A' kit e' Seregbe bé'-lehetett venni 
'S Vesta titkainak részesévé tenni, 
Többre ez Időnek nem szabad volt menni. 

Szabad-é Mesében-valot keresgélni 
Ha szabad, ezeket lehet itt szemlélni, 
Tsak Nevét azoknak, kik meg szűntek élni, 
Szükség változtattni, 's illő meg-tserélni. 

Mert Bethlen Trésiát az Ég el-jegyzette, 
Aranyos Templomát Sionon hellyhette, 
Leg-szentségesb Tüzét abban gerjesztette 
S Gróf Toldi Borbarát őrzőjévé tette. 

Nem tsuda : mert ebben mind fel-találtatott 
E' Sz. Hivatalban a' mi kívántatott, 
Ugy-hogy hibát benne Momus sem kaphatott 
Jóllehet tsak kilentz Nyarat számlálhatott. 

Test, Elme, és Erkölcs volt ebben igen ép, 
Nem lehetett ennél szebb az Angyali kép, 
Nem hiszem Heléna hogy lett volna illy szép, 
Noha tekinteti volt Szivet fogó lép. 

Romai Törvénnyel tsak ez ellenkezék, 
Hogy Attya hijába sira, 's esedezék, 
Egygyettlen Egygyét-is mert tsak el-jegyezék, 
Mennyei Végzéssel, de ez igy egygyezék. 

Nagy Joseph Koll. Adsessor. 

Égnek forgásait böltsen kik el-nézik 
'S annak bóltozattyát szemekkel intézik 
Mellyen a' Nap és Hóid járásokat teszik 
Vénus Tsillagárol eszekbe rég veszik. 

Hogy ha most Nap előtt rogyog járásában 
Majd közelit 's lészen annak aránnyában 
Melly egyezés miatt el-fogy virágában 
Szem előtt el-tünik akkor mozgásában. 

Azután Fébustol uttyát távoztattya, 
Hesperussá magát által változtattya 
Fosforusnak fényét most nem villagtattya 
Est-Hajnal Tsillag-is mellyel azt mutattya. 
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Groff TOLDI SiGMOND-is kedves Leányának, 
Kit Kereszt-Nevéről hívtak Borbdrdnak, 
Tartya vala méltán éltét Magzattyának, 
Házát közelítő Hajnal-Tsillagának. 

De szemei elöl hamar el-véteték, 
Mennyei Udvartól mert igy végeztetek, 
Szentek Hajlékában Lelke bé-viteték, 
'S ama leg-föbb Nappal ott egygyesitteték, 

Testét pedig Földnek noha most engedte, 
Mellyből Eredetét minden Ember vette, 
Ez által a' Bűnnek 'Soldját le-fizette, 
Hogy Porrá ne légyen el-nem kerülhette. 

De ama nagy Napon az Urnák szavára, 
Ki jő az Életnek fel-Támadására, 
Lelkével vitetik Istennek Jobbjára, 
'A fényes Egekben lészen erős Vára. 

Holott mint Hesperus örökké követi, 
Az Igazság Napját vigan kísérgeti, 
Élet Forrására melly ötét vezeti, 
'S Élet-Kenyerével bőven legelteti. 

Kelemen Pál Koll. Adsessora. 

Midőn e' nagy Mindent elmémmel visgálom, 
Mellynek Határait soholt nem találom, 
Sem számmal soksagát egybe nem summállom, 
Vertumnusi Sorsát bámulva tsudállom. 

Ha nézem az Eget, sok Testeket látok, 
Némellyek tüzesek, homályasok mások, 
Mellyeknek ma vagyon fényes rogyogások, 
Holnap leszsz a' széles Tengerbe szállások. 

E' Kerék Abrantsrol hogy ha alá szállok, 
És a' forgó Földnek egy Pontyára állok, 
Ha ki-nyilt szemekkel mindent meg-visgalok, 
A' miket tsudállyak eleget találok. 

Imé most szemlélek vidám Kikeletet^ 
Melly. a' zöld Plántáknak hozót ujj Eletet, 
A' Viz, melly a' Téltől jéggel bé-öntetett, 
Széllyel alván megint folyóvá tétetett. 

Tenger habjaitol most egygyik veretik, 
Másnak jó Szelektől Sajkája vitetik, 
Boldognak 's élőnek ki ma neveztetik, 
Káron Hajójára holnap vezettetik. 

Jobb hát ez Életböl_ más Életre menni, 
Életnek Urától ujj Életet venni, 
Mannát nagy örömmel Jésusunknál enni, 
Mint itt e' Sár-Házban félelemben lenni. 
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Toldi Boridra is ezt jobbnak tartotta, 
Hogy mulandó Eltét Isten változtotta, 
Romlandóság alól fel-szabaditotta, 
S' Mennyben ujj Élettel meg-vidámitotta. 

Détsei Pál Koll. Adsessora. 

ERőm el-szakada jaj ! Tagaim iáznak, 
Mélységes Bánatnak gyötrelmei ráznak, 
Szemeim a' Könyvnek Özönében áznak, 
Jaj Gyönyörűsége oda van ez Háznak! 

Mint a' kit hirtelen el-hagyott a' Lélek, 
Vagy kit az Égi-Tüz ütött, úgy itélek, 
Mert ollyan változást Házamban szemlélek, 
Mellytől mint a' részeg tántorgok, nem élek. 

El-esék Koronám Fejem Ditsössége, 
El-hulla Virágom kertem Ékessége, 
Egygyik Életemnek kedves Felesége, 
A' másik Leányom Napom Fényessége. 

Mint bús Gerlitzének, Szivem el-fáradott, 
Mert az egygyik Ár-Viz, még el-nem száradott, 
El-boritásomra megint más áradott, 
Melly miatt két vidám Ortzám meg-hervadott. 

Ugy maradtam mint a' Pusztán hagyott talló, 
Mellyet Nyár-középben el-metszett a' Salló, 
Nints Toldi Borbdra, nyelve már nem szólló 
Nem lát és nem érez, két füle sem halló. 

Száz nyoltzor az Égen mig az Hóid változott, 
Mig fejünkről a' Nap kilentzer távozott, 
Viszsza jövésével Nyárt meg annyit hozott, 
E' Világban köztünk tsak addig lakozott. 

Azután Szivemnek ujjabb keservére, 
Akada Halálnak meg-fogó lépére, 
Melly miatt el-ére Éltének végére, 
De Jésus Lelkének lön Mennyei Bére. 

Musnai Josef Koll. Adsessora. 

Mint vizi Buborék változandosága 
Ollyan ez Életnek minden Boldogsága 
El-mulo Szellöhez hasonló Vigsága, 
Romlandó Jég hátán épült Urassága. 

Mellynek ha ma fénylik tündöklő sugara, 
Ürmös Örömének leszsz hónap határa, 
Ha most vig Szellő fú Élte sajkájára. 
Majd akad az Halál kegyetlen horgára. 
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Szegénynek, Gazdagnak, Koldusnak, Nemesnek, 
Egy sorsa vagyon itt, Rútnak és Ékesnek, 
Maradandó szállást híjában keresnek, 
Ifjak és Öregek a' Sirbe le-esnek. 

Groff Toldi Borbára lett ennek Példája, 
A' kinek tündöklött Élete Fáklyája, 
Nem sokkal ez előtt, de már Palotája 
Lett Tetemeinek a' Koporsó szája. 

Egyedül maradt volt vigasztalására, 
Bánatos Attyának vidámitására 
Famíliájának fenn-maradására, 
De véletlen juta Élte határára. 

Lehet mindazáltal öröme Lelkének 
Mivelhogy szemléli szinét Istenének 
Menyország az hellyé már Ditsösségének 
A' hol nem leszsz vége soha Örömének. 

Imre György Koll. Assessor. 

Tündér színnel feddik Világnak szépsége, 
El-mulik véletlen minden ékessége, 
Változik e' Földnek egész kereksége, 
Hirtelen el-hervad fényes ditsössége. 

Itten ha ma vagyon pompás mulatságunk 
Holnap változhatik minden Boldogságunk, 
Ha most vagyon nékünk kedves vigasságunk 
Holnap Föld gyomrában lehet rothadásunk. 

Groff Toldi Boridra eztet igy próbálta 
Kinek Halál mérge Éltét le-kaszálta 
Mellyért Attya Szivét nagy Bu, Bánat szálta, 
Isten országában hellyét de találta. 

Szabó György Koll. Assessora. 

Viselt a' Régiség égy Gyürüt kezében 
Mellynek ez öt dolog volt metzve kövében, 
Pillangó, Mák, Kerék, Veder környékében, 
'S egy Émber-Kaponya éppen közepében. 

Az elmés Régiség itt mit akart légyen 
'S a rajzolt öt Dolog mire mutat 's mégyen, 
Mint hogy ránk tartozik visgalni nem szégyen 
Hald-meg azért rendel meg-mondom mit tegyen. 

Az Ember-Fö, melly itt a közép hellyt vette, 
A' mint Apuléus ezt régen értette, 
'S Aristoteles-is néki meg-engedte, 
A' szegény halandó Embert jelentette. 

Pillangó (mell vévén reggel eredetet, 
Estve Eletének mint mondják véget vet), 
Hogy az Ember-Fönek felibe metzetett 
Ezzel hamar-muló Éltünk jelentetett. 
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E' Főnek továbbá jobbja-felöl álni 
Látunk egy Mák-Szálat Mák virággá válni, 
Mellynek ha értelmét akarjuk visgálni, 
Kevés Napjainkat kell itten számlálni. 

A' Kerék, mellyet e' Fő alatt forgani 
Látz, meg-fog tégedet arra tanítani, 
Hogy nem lehet egy helyt sokáig állani, 
Hanem Koporsóba kell hamar szállani. 

Végre a' Vederre vetvén szemeidet 
Ismerd olly rejteknek, melly Tetemeidet 
Hirtelen bé-nyeli és két Kezeidet 
Meg-kötvén, hamuvá teszi Veséidet. 

Tehát ez öt Dolgok Summáson ki-tették, 
Az Embert, és rövid Éltét le-festették 
Nagy nyavalyásságát nyilván jelentették, 
'S hallandoságárol bizonyossá tették. 

Eztet bizonyittya Groff Toldi Borbára 
Ki alig lép vén-ki Világ Piatzára, 
Kegyetlen Halálnak akada horgára 
'S . rövid Eletének juta vég pontyára. 

Oh gyenge Virág-Szál ! ki nem sok idővel 
Ez előtt, ugy mint tsak kilentz Esztendővel 
'S három Hónapokkal ujjito Szellővel 
Ki-nyilván fénylettél majd egész erővel. 

De most a kegyetlen Halál rád ta'ála 
'S semmit nem kedvezvén mindjárt le-kaszála, 
Ekként el-hervadván Élted Virág-Szála, 
Lelked is Testedtől tsendesen meg-vála. 

Oh nagy Eset ! oh meg sirathatatlan Kár ; 
Groff Toldi Sigmondnak puszta a' Háza már, 
Mert Toldi Borbára abban többé nem jár, 
Mivel lakó hellyé lett a' Mennyei Vár. 

Simon János Koll. Assessora. 

Oh! melly nagy fájdalom sebheti Szivemet, 
Melly nagy keserűség bádgyasztya Lelkemet, 
Homály boritá-bé tündöklő Egemet, 
Midőn el-szalasztám egyetlen Egygyemet. 

lm Toldi Borbára féltöb Kintsem vala, 
Ki sok bánátimban Engem vígasztala, 
Tsak ö benne Szivem örömet talála, 
De jaj ! oh fájdalom ! melly hamar meg-vála, 

Mert mikoron élne virágszál-korában, 
Kilentz Esztendőkig volna folyásában, 
Kegyetlen Halálnak akada horgában, 
Mellyert majd meg-hasad Szivem banattyában. 
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De tudom magam-is innét el kell menni, 
E' földi Sár-Házat le-kell annak tenni, 
A' ki Jésussával szembe akar lenni, 
'S örök Idvességet Tölle akar venni. 

Azért hadd nyugodjék Jésussa ölében, 
Lelke, 's vigadozzék Angyalok sergében, 
Teste tétettessék a' Sir fenekében, 
Honnan ítéletkor fel-kéll ditsőségben. 

Sebestyén Sigmond Koll. Alumnus^ 

Az Atyának és Meg-Holtnak együt való Beszélgetések. 

ATYA. 

Édes Atyád vagyok, mért akarsz el-hadni ? 
Mért nem kívánsz nállam tovább-is maradni ? 
Nem szánsz-é illy hamar töllem el-szakadni, 
'S Engem-is' bánattal a Sirbe ragadni. 

Talám valamiben Én meg-sértettelek, 
Vagy kedvetlenséggel talám illettelek, 
Hát hiszem örökké téged szerettelek, 
Mint szemeim fénnyét hiven őriztelek. 

Hiszem a' melly kedves Időt velem ültél, 
Addig valahánszor elömbe kerültél, 
Mind annyiszor nekem meg-ujulást szültél, 
Még-is illy hirtelen töllem el-repültél. 

MEG-HOLT. 

Édes Attyám ! Soha meg-nem hálálhatom, 
Jó-tétedet hozzám fel nem számlálhatom, 
Azért el-válásom tolled sajnálhatom, 
De az Ostromot már tovább nem állhatom. 

Mert a' nagy fájdalmak ugy el-boritottak, 
Hogy minden Tagomban meg-haboritottak. 
És a' Vizek éppen Lelkemig hatottak, 
Végső pertzentésre engem szorítottak. 

Másként meg-is untam már ezt a' Világot, 
Mert nem találhattam benne Valóságot, 
Erről Édes Aszszony Anyám bizonyságot, 
Tett, a' kivel birunk örök Boldogságot^ 

Életem ág hegyen állott, mint fa-Levél, 
Mellyet sebességgel el-hord az Őszi Szél, 
De tudom az Halál engemet el-nem nyél, 
Mert minden bizzonnyal az én Meg-Váltom él. 

Drága Vőlegényem magának meg-kére, 
Mert azért omlott-ki a' Kereszt-Fánn Vére, 
Hogy legyek én az O Váltságának Bére, 
Menyegzőjébe már Lelkem béis ére. 

Péterfi László Koll. Alumnus.. 
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Az Atyának és Meg-Hóltnak együtt-valo Beszélgetések. 

ATYA. 

Meg sem gyógyulhatott vett Sebe Szivemnek, 
Nem vélt Halálából hiv Feleségemnek, 
'S im sebesít Este egyetlen Egygyemnek, 
Kit tarték világi Gyönyörűségemnek. 

Kedves Emlékezet Leányom Borbára, 
Jó hogy vágyik Szived örökös Hazára, 
De mond-meg Atyádnak paranssolattyára, 
Miért indulsz még most mindenek Uttyára. 

MEG-HOLT. 

Groff TOLDI SIGMUND Ur ! kitől Éltem vettem, 
Bánom hogy Szivedet újra meg-sebhettem, 
Magam az Haláltol de meg-nem menthettem, 
Nem kellett Kos ; 's egyéb Áldozat helyettem. 

A' mint kedvesebbek az ifjabb Virágok, 
'S inkább le-nyesetnek a' szebb 's gyenge Agok, 
így nagyobb volt hozzám Párkák kívánságok, 
El-metzvén Eltemet rut mostohaságok. 

ATYA. 

Ah kedves Leányom ! mint meg-háboritál, 
Hogy gyászos Házomban ismét Gyászt ujitál, 
A minap egy Szivet kétfelé hasitál, 
Oh Halál ! most félben bánatot inditál. 

Ha már a' Haláltól meg-nem menthetélek, 
E' tsalárd Világban mi hasznom ha élek, 
Ha Gyönyörűséget többé nem szemlélek. 
Vallyon miért élek keseredett Lélek ? 

MEG-HOLT. 

Groff Atyám ! meg-vallom elég Bánat ére, 
Ennél több nem jutott egy Ember Szivére, 
De ezért ne unjon senki Életére, 
Inkább minden dolgát bizza Istenére. 

Groff Toldalagi Farkas. 

Mint Kupressust ki volt Silvanus reménnyé, 
Egyetlen egy Kintse, s éppen Szeme Fénnyé 
Hálóba keritté Halál szövevénnyé, 
Ha igaz Poéták elmés költeménnyé. 

Mikor bánattyában Életét fogyatá, 
El esett Szarvassát mind addig siratá, 
Halálnak Silvánust de még-sem hagyhatá, 
Gyászos Tziprus-Fává, hanem változtatá. 
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És azt hátra lévő egész Életében 
Nem-tsak ö viselé mindenkor kezében. 
Holtak Istenének, söt lévén kedvében 
Halottas Háznak-is verek elejében. 

Groff Toldi Borbdra tsak-nem ekként jára, 
Mert Halál Annyára Bethlen Tresidra, 
Mint gyors Szarvassára lővén e* Prédára, 
Öt is nem sokára fel-füzé horgára. 

Az egyik Bánatnak igy jő más hellyében, 
Régi Seb igy ujjul Attyának Szivében, 
Mit mivelhet tehát illy nagy ínségében, 
Búnak s Szerelemnek fetrengvén tüzében. 

Udvarát egészszen Gyászszal bé-boríttya 
Halálnak Zászlóját abban meg-ujjittya, 
Angyalát mind holtig Szivében szorittya, 
'S hogy Tziprus-Fává lett ezzel bizonyíttya. 

Ifjabb Báró Szenlkereszti Sámuel. 

Mint a' virradó Nap Ég boltozattyára, 
Fel-kelvén el-indul a' maga uttyára, 
Siet, hogy eljusson, s érkezzék pontjára 
Nem szűnik, söt mégyen sebes-szél módjára. 

Toldi Borbárának élete órája 
(Ki vala Attyának szép Alakotskája) 
Olly hamar le-folya 's hervada Rosája, 
El-hunyék 's el-alvék éltének fáklyája. 

Kevéssé volt Szüzek között virágzása, 
Hirtelen oda lön, nints illatozása, 
Kivánt Napjainak kevés volt follyása, 
Nem vala Szerentse-kerekén forgása. 

Midőn életének fényesebb Egére, 
Lett volna kelése, 's gyönyörűségére, 
Méltóságos Uri Ház ékességére, 
Érkezek éltének végső Léptsöjéi^. 

Gróf Toldalagi Lajos. 

Tsak kilencz Esztendős Gróf Toldi Borbára, 
Még-is már el-készült Jegyessé számára, 
Tsak minap szállá ki világ' Piattzára, 
'S már a' Lakadalma rendeltetett mára. 

Édes Attya pedig sirató Estvére 
Mint-egy hire nélkül nagy Bánattal ére, 
Egyetlen Kintsének illy Menyegzőjére, 
Nagy fájdalom szállott meg sebhet Lelkére. 

Ugy hogy ha nem tudná az Urnák Utait, 
Javára intézett Tanátsa Titkait, 
Nem birván Szivének terhes fájdalmait, 
Tám pántalodással szaggatná szavait. 
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De mint-hogy a sok Bu tűrni tanította, 
Teremtője maga kezéhez szoktatta, 
Ámbár mindenétől immár meg-fosztotta; 
Még-is jó tettzésén Lelkét meg-nyugtatta. 

L. Báró Bánfi János. 

Ne bizzék senki-is ö Ifjúságában, 
Ne nagy erejében, és szép formájában, 
Ne bízzék valaki nagy tudománynyában, 
Ne sok vagyonnyában és gazdagságában. 

Mert a dühüsködö és prédáló Halál, 
Mindenkor mindenütt vigyázva Lesben ál, 
Akár ki 's mi légyen, ha egyszer rá talál, 
Királyt, Koldust, Ifjat egyaránt le-kaszál. 

Mert, oh ! bizonnyára, Gróf Toldi Borbára, 
Remélheti vala, hogy élte határa, 
Az Élők földében terjedne sokára, 
Ha az Halál nézne Zöld Ifjúságára. 

De (szörnyű fájdalom :) léve melly kegyetlen, 
E' szép Virág Szálhoz, és melly engedetlen; 
Mert miként egy Lopó jővén olly véletlen ; 
Le szakasztá, 's jaj ! le vágá reményletlen. 

De bátor az Halál Testét le mettzette, 
Lelkét ezzel még is jobb sorsra léptette, 
Ditső Meny-Országban mert azt által tette, 
A' mellynek Ajtaját gyakorta zörgette. 

Gróf Toldalagi Mihdlly. 

E Rövid Életet, ha ki meg-visgállya, 
Hasanlonak lenni Tengerhez talállya, 
A' mellyet valaki ha tovább járkállya, 
Nyomoruságit-is bővebben talállya. 

Az azért szerentsés, a' ki által-keli, 
Tengerét hamarább 's Rév Partyát meg-leli, 
Mert az a' nagy Buknak terhét nem emeli, 
Mivel a' sok Szélvész már nem érdekeli. 

Boldog hát, oh boldog ! Groff Toldi Borbára, 
A' ki ollyan hamar ért oly Rév Portyára, 
Mellyet itt bár éllyen valaki sokára, 
Még is meg-kelletik látni utollyára. 

Boldog bizonnyára Groff Toldi Borbára, 
Mert minthogy uttyában ö gyorson el-jára, 
Láttaték ö Tölle az Egeknek Vára, 
Mellyben örvendezve néz ö Jesussára. 

Groff Toldalagi Sigmond. 
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A' Meg Holtnak utolsó Szavai. 

Oh Én gyenge Virág a' ki kedves voltam, 
Ur Atyám Házában ki Örömet szóltam, 
Jaj hamar el-hulltam imé már meg-holtam, 
Atyám Háza hellyett Sir leszsz az én Boltom. 

Eddig Virág voltam, már Férgek meg-észnek, 
Mert a' Férgek-közzé majd Földbe bé-tésznek, 
De Tetemim oda mig tétetve lesznek, 
Meg-hült Szivem "a Nyelvem illyen Butsut vésznek. 

Atyám édes Atyám hüllve hozzád térek, 
Látom mint kesergesz, szólni nem is mérek, 
Ne sirj, halgass kérlek, engedelmet kérek, 
Mert im mindenekben szinte véget érek, 

Atyám, édes Atyám, ki szívből szerettél, 
Értem Fáradozást oh melly sokat tettél, 
Az Ur félelmére tanítván léptettél, 
Mit Jómra gondoltál mindent el-követtél. 

Atyám édes Atyám az volt gondalatom, 
Illy szeretetedet tám meg szolgálhatom, 
Szeretetem Hozzád Én-is meg-mutatom, 
Bánatra Szivedet soha nem juttatom. 

De jaj im Bánattal bus Szivedet sértem, 
Nagy Keserűségre még nagyobbat mértem, 
Mivel illy hirtelen Éltem Végét értem, 
A' Jésust Lelkemmel Mennyekbe kisértem. 

Istentöl böv Áldás szállyon Te Fejedre, 
Nyujtsa-ki Jobb-Karját Özvegyi Éltedre, 
Derítsen vig Napot bánatos Szivedre, 
Hogy jó Békességben még élhess kedvedre. 

» 
Tudom Életemben ellened vétettem, 
El-hidd szánt-szándékkal ezt nem tselekedtem, 
Gyenge voltam Én-is 's Bűn alá vettettem, 
Meg-botsáss, meg-botsáss már végső Szót tettem. 

Jó Aszszony Nagy-Anyám az Egek Királylya, 
Légyen Te Oltalmad Fejed Áldás szállya, 
Sürü Könyv-hullásid Isten meg-számlállya, 
Lelked Nyugadalmát az Égben talállya. 

Minden-féle Népek kik ide gyűltetek, 
Fö, Közép, Also-Rend, kik meg-tiszteltetek, 
Az Istentöl Ti-is meg-tiszteltessetek, 
Itt Áldást, 's az Égben Koronát vegyetek. 

Már többet nem szollok, mert magam nem birom, 
El-fogyott a, Szivem hallom készen Sirom, 
Kiált hogy siessek hogy szivja ki 'Sirom, 
Tudom Nyugodalmom leszsz gyogyito írom. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XVII. 
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Jövel Uram Jésus ne hagy-el Engemet, 
Jövel Én Jésusom fogd-meg Jobb-kezemet, 
Jövel En Jésusom vedd Hozzád Lelkemet, 
Jövel 's Föld Gyombrában nyugtasd meg Testemet. 

Kováts Pál, a' Méltosságas Udvarnak Lelki Pásztora 
és á! Kis Aszszonynak Taniioja. 

Szebenben nyomtattatott SÁRDI SÁMUEL által. 

BACSÁNYI JÁNOS LEVELEI ID. BÁRÓ RÁDAY GEDEONHOZ.» 
(Első közlemény.) 

I. 
Méltóságos Báró Úr ! 

Nagyságos Uram! 

Vettem Nagyságodnak betses Levelét, Zrínyijével eggyütt. — Még 
a' Múzeum II-dik Kötetének 2-ik Negyede nem jött-ki. Készen hever 
nállam, 's a' költséget várja. Oly szép darabokból álló Negyedünk, 
mint ez, még nintsen. Eleget vagyok rajta, hogy költséget talállyak reá. 
Nem méltóztatnék-e Nagysád-is valamely részben erga restitutionem elo-
segélyteni ? — Azonn vagyok, hogy postán kűldhessem-meg a' vevőknek. 
Annyi segélyto különös jó Társaink akadának, hogy minden fertály esz
tendőben adhatnánk-ki egy, válogatott darabokból álló Negyedet. Hama-
rább-is kelne postán, 's hamarább el-terjedne az Országban; a' pénzünk-is 
előbb meg-fordúlna. 

Consil. Aranka Úrnak eggy igen szép Statistica Dissertatiótskája 
vagyon kezemnél. Valami négy árkusra megy. ígéri, hogy a' Múzeum' 
számára újra ki-dolgozza. 

A' Tudós Társaságra való Candidatusokat Révai' kiadása szerént 
nem kétlem, látta már Nagyságod. Nagy vakmerő szélességnek tartyák 
sokan Révainak ezen tselekedetét. — Lessz-e már azon Társaságból 
valami ? Nékem igen tsekély reménységem van hozzá! 

Bétsben létemkor el-mentem Görög Úrral Alberti' Typographiájába. 
ígérte, hogy ugyan ki-tesz magáért a' Murányi Vénus nyomtatásában. 
Méltóztassék Nagysád Göröghez fel-küldeni Gyöngyösi azon darabjának 
második íz-béli kiadását felküldeni. Személlyesen akartam Nagyságodat 
e' végett kérni; de nem jöhettem Pest felé, a' mikor Pozsonyból vissza
tértem; a' mit-is nagyon sajnálok. Rájnissal barátságba léptünk. Mond-
gya, hogy még nem volt néki igaz egyenes baráttya, a' ki vele annak 
rendi szerént meg-ismértette volna hibájit. Henriásból 's Virgilius Éneis-

1 Hely s kelet nélkül. 


