
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára 
Székelyudvarhely



SETÉTSÉGET, GYÁSZT,'S FÉLELMET OKOZÓNAGY ECCLIPSIS:
Melly ,ERDÉLY Nemes Provinciára siralmason,és az igaz Haza' Fiainak reménségek 's várások ellen , következettNEHAI MÉLTOSÁGOS LIBER BARO.HADADIVESSELÉNYIISTVÁN,Nap módjára szélesen mindenfele sugározott,meg betsüllhetetlen Haza' Fia 's Őr-allója, es soktényekkeI életében ragyogott URI FÉRJFIU Ő EXCEL LENTI AJ A' EL-ENYÉSZÉSÉVEL.KOLOSVÁRATT, Nyomtt   1734   Esztendőben.
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I-is,  ámákr egy verbol teremtetett  legyen 
az egész Emberi Nemzetség;  a'  sárt teremtő,  's 
azt hatalommal bíró, s fabados  tetjíése  szerint 
formáló,  bőlts  és hatalmas ISTENnek  kegyelmes-

ségéből, eredetet  vött,  mind ATYAI  mind ANYAI  Agakon, 
Nagy  Hivatalokban  's Tekintetekben,  rf'  Véres  Mars  me-
zején, mindá'  személy-válogatáft  ki-rekefctö  IGAZSÁGnak  Tör-
vény fcékiben  gyakoroltatott  URl  Szüléktől.  Kiknek  tekintetre  l'ótt 
első lépések jóllehet  a' mofloha  hírek miatt  elrejtetett  Inftrumen-
tumokból méltóképen ki nem világosodhatik;.  mindazáltal  bizo-
nyos a' hiuJesjegyzészkböl,  már 15694$' VESSELÉNYI 
MIKLÓS '/tó Tő-Mejhr  lőtt  légyen.'  Ugyan  azon Százban, hallha-
tatlan  nagy Nevü  Vitéz  Fejedelem  'f  azután LengyelOrfági, 
« Afo  kedves hírű Király  BÁTHORI ISTVÁN w^//, mind bá-
tor Vitézi  JEivéib  vnindmeszfte  látó twgy elméjét.,  gradusowte' 
ki-tündőköltette  VESSELENYI F&RENTZ. Vitézi  jeles reme-
ket adván, BATHORIISTVÁNnak  ama'/öld?  Jepréjéből  gaz-
dagságra rs méltóságra hágott  nevez&?s  BEKES GÁSPÁR  ellen 
lőtt  hadakozása'  alkalmatoszágával.  \ Ki  d kitvártdarótzot  Feje-
delmi Sagummai. Vitézi  veres bftfjóny'paláflal,  §s a'parajt 
kézben illő górtsösbotot  Fejedelmi  buzogánnyal , wólyfös  fel-fu-
valkodásból igyekezvén el-t ser élni; fejét,  farkát,  karját,  jó Fe-
jedelme ellen fel  emelni vakmerőképen bátorkodott;  de ISTENnek 
igaz Ítéletiből,  Ny  árad-tó és Sz Pál kőzött,  gyűjtött  sok Katonái 
éles Rabjával le-arattattak,  réfxk  Maros  örvényeiben sűüye-
dett:  több válogatott  Vitézekkel  VESSELENYI FERENTZ-ij 
rf'  meg-bódült/okaságot  űzvén, 'j  vakmerő nyakokat nem tompa 
vassal tsapkodván: hűségének jutalmában Fő  Béjárói tiftejség 
adattatván,  Minekutánna  pedig mindenfelé  ki-tűnd'óklőtt  hírű 
BÁTHORI ISTVÁN  Lengyel Örszági fényes  Királyi  fcékben  hely-
heztetett  volna \ hozzá- tsatolván  magát VESSELÉNYI FE-
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RENTZ, mind ay Mupka Tzár,  mind a% Dantzkai híres, de a' 
Királynak  meg-hódolni nem akaró Refpublica  ellen folytatott  erős 
hadakozásokban, nagy tanát  sát  }s fényes  fegyverét,  állhat ato/an 
9s hafno/an  annyira tündököltette;  hogy gtzáxisonkint  tekinteti 
9s méltósága a1 Király  előtt  nevekednék. Ugyan  is tétetett  Lands-
koronai és Lipniciai erös Várakban  Kapitánnyá  : azután magas 
és /Zéles  elméjéén \y experientiájá^V/ Tanáts-Urrá  választátott: 
's nevekedvén érdemei, 1582 ben BARO/ Titulusí<sz% Méltó-

sággal fokaknái  feUyebb  maga szt altat  ott.  Ey jeles VRnak  Fiai 
váltanak  VESSELÉNYI ISTVÁN , és VESSELÉNYI PÁL . 
kik BÁTHORI 'SIGMOND boldogtalan  Fejedelem  idejében, ne-
vezetes Nagy  Emberek, Sirmiai  és Meteltei  Kapitányok  volta-
%ák\ és osztán  BÁTHORI GÁBOR  Fejedelemtől\  1612-ben HA-
DAD Várára  Privilégiumod nyerteink;  ISTVÁN  Tanáts-Ur  és 
Közép  szólnok V.  Megyei  Fő  lfpán  , PÁL Fő  Kint  s tartó  lévén. 
VESSELÉNYI ISTVÁN,  nyert IST  ENt'ől  Házajsági  ajándék-
ban két igen jeles Fiakat,  FERENTZet és ISTVÁNT; FE-
RENTZ Uri  Famíliájának  méltóságát  Nemzetünkben  első tekin-
tetre  emelé ; mert ö ama? híres, és BETHLEN GÁBOR  's 
l RÁKOTZI  GYÖRGY  Fejedelmek  idejekben 11FERDINAN-
DUS Fels.  Római Tsászár  és Magyar  Or/íági  Király  mellett  vitézül 
forgódott  PALATÍNUS.  Ennek Teftvér  Ötse VESSELENYl 
ISTVÁN,  kőté maga mellé kedves Hites-Társul,  néhai M.  L B. 
LONYAI 'SIGMOND™' közelebb jelentetett  Felséges  Tsászar 
Tanáts  Ur  Hívének  édes Leányát, LONYAI ANNÁT:  kik-
nek ágy ok gyümöltsözék,  Aga /égvén  FERENTZw^, a' VESSE' 
LENYl  Házat  egy szkrátska által el-alunni nem engedő VESSE-
LÉNYI ?ÁLban: maga az édes Atya VESSELÉNYI lSTVA\r, 
jeles Ifjú  Férjszú  korában, a1 Hazának  zJólldellő  reménsége ellen 
me g-h alván, ys e l-h agyat ott  Uri  Özvegye, néhai, /ok ütközete-
ket 's próbákat tütt,  sőt Tatárok  közt f  ogságot's  rabi vasat vi-
Jiltt  KEMENY JÁNOS Fejedelemhez  Sz. Háza/ság  által köttet-

A 2 tet-
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tetvén.  Ez Fejedelmi  bölts Anya neveié egyttlen-egy  féltő  kintiéi, 
VESSELÉNYI PÁLT, a' bartzot  sy kardot kedvellö nyughatatlan 
MARSnak  igen igen sok szerentséken megfordult,  de ISTENtöl  ö-
riztetett,  ys végre APAFI  MIHÁLY  M.  Fejedelem  idejében, Fő 
Generalisságot  ért Vitéz  Fiját.  Ki,  [hogy  Uri  Famíliája'  fővét-
neke viszont lángot vetne; ISTENi  igazgatásból,  Hites-Társul 
magához kőté, Néhai  Uzoni  BÉLDl PÁL , Tanáts  W  , édes 
Leány át  lBÉLDl 'SU'SÁNNÁT:  a? ki kiváltképen való Égi jóaka-
ratból  , 167 3-ban, Auguflus  holnapnak 21 -dik Napján,  ó̂/dfog 
órában, 'j  ha fíabad  úgy fcólanutik,  fzerentsés\tstllag  alatt,  /tó 
VESSELÉNYI ISTVÁNT,  kinek szomorú EcclipüsfV,  mo/lan 
mindenigaz Haza  Fiat,  Köny  hullatájokkal,  's jövendő go-
nojZtól  rettegő  f  ivei kefergik.  Jobb  vala ez a\M.  VESSELÉNYI 
WKLban  tiz  szaknál-is; rf'  kinek öfve-barátkozott  "s ölelke-
zett  Virtus$ai,  w^jy elme, /rfwi/í,  ISTENi  félelem  , epe 
nélkül valóság'  feeltdség,  józanság, szorgalmatosság , pujfadá/l 
ki-rekeftö  Uri  alázatosság,  Emberség, buzgóság, fáradhatatlan 
munka gyözés, hűség, V  /.  Nem  öt, ww hat, külön-külön 
Uri  Férj  szakat kedvesekké 'J  boldogokká tehettek  vólna, úgyhogy, 
el-lehejsen azt felöle,  hiba '5 wrffcoí  hizelkedés nélkül a? Poétával 
mondanunk: In te mixta fluunt,  & quae divifa  beatos esszciunt; 
Colle&a tenes. Idejének  huzalkodásával együtt  nevekedvén benne 
a' Virtufok  , kitsínységétől  fogva  nagy reménségre szágúldott, 
'í mindenkor magához hajónló lévén , a1 Kegye/ség'fép  Scholá-

yito /ö7//^jgyalultatása  után; LEOPOLDVS  Fels.  Tsászár 
idejében, ' FiíiWi  Várnak  meg-f  állásakor, önként magából 
ki-ragyogtatta,  hogy a' jámborság és tsendes erkölts mellett, 

Pogány ellen a' kardot-is  rántani: melly hűségét a 
Fels.  Imperátor A'. Szolnok V.  Megyei  Fö  Ifpámkggal  jutalmaz-
tatá,  1699-ben ; & tszy/tfw  sz.ép f  árnyakon ki hírhedett  kedves 
Virtussal  okozák, /fogy  tfwaz,  élö és meg Jem  halható Nevű  Mél-
tóságos Gubernátor, Lolontzi  BANFFl GYÖRGY  G. ö Excellen-
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tikja  , kedves és édes Leányát'  M.  B Á N F F I K A T A  G. Kis-Asz-
feonyt,  nagy reménség alatt,  Házas-Társúl  nékie adná, 1700-ban, 
Júniusnak  22-dik vidám Napján.  így Jerdüle  fzerentséje1  Napja 
e" Méltóságos  Férj  szúnak, dz Napnak  folyása  férint  feÜyebb 
feüyebb  lépék, Uralkodó  FELSÉGES  HÁZban-is  Jugározáft 
tündöklenek melly szerint,  bizonyos lévén sok Virtussai  között, 
győzhetetlen  hűsége \ Fels.  JOSEF  Tsáf  ártól, Erdélyben,  Hazát 
igazgató M  Deputatiow^ Pr$fesj&w  tétetett:  és a' Felségesen 
Uralkodó  VI-  dík KAROLY  tol M  Gubernium fel-düit  tatásakor, 
1713-ban Tanáts  Uraságra,  /jrfflwr  1715 ben N. Erdély-
Országának három Nemzetekből  álló Statussának, Praeíiden 
kegyelmesen méltóztatott:  & Felségtől  belső Status 
Coníiliariuso' közzé fámláltatott,  1729-ben Auguflus  holnap-
nak 6-dik Napján.  Ezen Méltóságos  terhekhez köttetett  Reform. 
Ekléíiász»rssz , Collegiumo/bw/(r Scholátosz-/í terhek, tf1 

Fy Curator/ iwrgy Mto, ISTEN  előtt  ditsöséges  Titulus &/o/-
gtfrág  : mellyet miképen ékesített,  V  'j  nappali gondal foly-
tatott  légyen; tudva vagyon az ISTENnél.  Kedves  Hites-Társa 
épen méltóságához alkalmaztatott  Égi nagy ajándék , V  Karbun-
kulus árrát felyülhaladó  drága Clenodium, és mintegy Nap  mellé 
köttetett  ti  szt a Hóid  vala : Kit  ö l-is fármaztanak  rész /érint  á' 
Mennyei  kertbe által plántáltatott  kedves Virág-szálak  , KLARA  , 
KATA  -BORIJÁRA  , & KRISTINA,  Kis-Aszfconyok:  Y&RIWÍ  TFRF-
g)iobb-?iagyobb remémégre húzalkodó Tekintetes  Fiatalok  VESSE-
LENYI FERKNTZ M. Iffjú  Ur  , és VESSELENYI ISTVÁN , M . Ka-
pitány Úrsz:  VESSELENYI MARIA  M. L. B. Bran. JÓSIKA MÓSES 
Ur  ö Nagysága'kedves  Hites-Társa  , és VESSELENYI 'SU'SANNA , 

K. Sz. K G. Sz. TELEKI ÁDÁM Ur  ö Nagysága'Remeinek  gyönyö-
rűsége. így áldattarott  vala meg mindenfelöl  ez Iflenjétö  FÉRJ-
FIU  ! e romlott  's homályban forgó  Magyar  Nemzetnek  vidámító 
kies NAP  ja, /ok és nehéz terheket  vijeít  magas OSZLOPja,  Mél-
tóságos Uri  Házának  egyetlen-egy ritka FENIXe  , válaszott  édes 
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Hites-Társa  sztvének FELE  , Uri  kedves Magzatinak  diszé 's n-
rnénsége. De meg-elcglé ay Nap  felett  és alatt  lévő minden dolgok-
nak módot adó \í határt  tzirkalmazó  Felséges  ISTEN  e\jeles NAP-
nak futását,  és laffanként,  nékünk igen fíomorü  , de magának 
igen örvendetes  Ecclipíisr' V elenyéfésre  juttatás  ezen Emberi el-
mébe nem ötlött  romláfokat  , szk felé  Európában szült  decretalis 
1734-dik Értendőben  f  Április holnapnak 27-dik zyáfos  Nap-

ján. Mind  az Ég, mind a' Föld  bűntelenül szorgalmaztatott,  és 
a' könyörgés "s kiáltás az ISTENfüleibe-is  fel-hatott,  ezen, egy 
Seculum alatt  is nem fíületéndó  Nagy  Elő fának  meg-hagyatta-
tása iránt \ de tsak a1 Mennyei  tanáts  állott-meg:  melly szerint  a' 
mi fülveszes  Egünkről eltűnt  fép  NAP  a' Mennyben derült  fel. 
Meg-alázza  magát, V  tf'  hallgat erössen, ftbes  lelkű 
édes Özvegye; ke[eregnek  kedves Gyermekei; gyászol az Ekléíia ; 
óhajt nak a1 Fő  Rendek ; hánykódik Jok  féle  gondolattá  habjai 
kötött  az OrJZág  ; és szralmas Ver  [éket  refcketö  pennával ir , 

akadozó nyelvel buzog, 

a' MAROS-VASAR-HELYT  Kegyelem 
alatt éld R E F O R M A T U M 

N E M E S C O L L E G 1 U M . 
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Emes Magyar Nemzet a' fagyos  Északrólf 

Eredeti szerint szép Nap-támadatról, 
Asiának meszsze függő  határáról 
Ki-jővén; híres lött sok jeles dolgáról. 

A' Földnek Nagy URa fogta  vala kezét, 
Tanította böltsen fel-vetnie  tegzét, 
Szerentséssé totte tiz száz sok ezerét, 
'S Európán folytatta  gazdag vizü erét. 

Király, Nép, Tartomány, előtte megromlott, 
Fenn nem maradt egy Vár mellyet meg-oft  romlott, 
Szintén Galliáig mint árviz ki-omlott, 
Rendi, szíve, Kardja, mind addig nem bomlott. 

E' jó Földet ISTEN néki meg-nézte volt, 
Attól fogva,  honnan buzog a' febess  Olt: 
'Siros hantja gyümölts-termö, és nem meg-hólt, 
Fő a' Földek között, nem meg-vetendő fólt. 

Melly okon-is reá sok Nemzet ásított, 
Bánván hogy fors  nékik illyent nem hasított, 
Köröm ízakadt érte, 's kard kardot tanított, 
'S igen sok helyeken halmot fokasított. 

De Magyarnak efett  hatot vető kotzka, 
Izzadt érte homlok, Hát, és Vál-lapotzka, 
Nyak szakadt, Vitéz kar tsonkult, és lőtt kotska, 
Nem kardélyban áll hát ez állapototska! 

Akkor a' Nemesség nem sárga lován járt, 
Vitéz legény tőrrel öklelt Török 's Tatárt, . 
Nem othonn nyújtózott; oltalmazott határt, 
'S Virtusért nyert Kaftélyt,  Armalist,  és fzép  Várt. 

E' Vitéz Scbolából kőitek sok HeŰorok, 
Kard végire termett 's Sárkányt öltt Bátorok, 
Sok Uri Ház-népek, kiknek idős korok, 
'S Mars  mezején efett  Eleiknek torok. A' 
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A' Keresztyénségnek így nött-fel  Báftyája, 
Jordánig villogott élesült Szablyája, 
ANDRÁS  Királynak ezt tanítja példája, 
Kivel Nílusig ment Magyarok Dandárja. 

Meg-vötte a' Török a' hires Driuápolyt, 
Tsászár lakó-helyét nagy Konstántzinápolyt, 
Scánderbég Földéig Epirusig elfolyt, 
Rátz 's Bolgár-Országban sok szemeket ki-tolyt. 

Kandia, Velentze, érzett Pogány fegyvert, 
Olaszok közzül-is melly sokakat meg-vert, 
Siciliánális vér festette  Tengert, 
Török Magyaroktól de vad-almát sem nyert. 

Kedvén ült's kényére sétált Német-Ország, 
'S tsak hallotta, Magyar feles  Törököt vág, 
LASZLO Király Hada sok hegyet völgyet hág, 
MATYAS-is  izzadoz, Kit esmért e' Világ. 

Sok vére el-folyván  osztán erötlenült, 
Szegény Magyar, s' száma igen meg-kevesült, 
Még-is ijettében rejtekben bé nem ült, 
Míg Moháts mezején LAJOS el nem merült. 

Azután Vitézi szarva meg-hanyatlott, 
Inat-ütött lova bénnaságot kapott, 
Napkelet, Napnyugot rajta nagyot tsapott, 
Karja rab-szijra költ; szralmas állapot! 

De mégis vég-képen téjjé nem vált vére' 
Maradt veséjénél egy kevés kövére, 
Tekintett rosdáfult  tunya fegyverére; 
Ne jútna vég-képen hogy Pogány örvére. 

Sok változás után ISTVÁNt tsemetéze, 
BÁTHORI fényes  HÁZ, kire sok szem néze, 
Természetnek vala Ez Szentelt-Vitéze, 
Kit észszel 's erővel jelefen  intéze. 
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Fejedelmi fényben  Ez mikor öltözött, 
Sok hervadt szíveket, mint harmat, öntözött, 
El-oszlott kezeket mert öszve kötözött, 
Nemzete' javáért forgott  tűz ys viz között. 

Paraszt, durva Törsök adta BEKES GASPARÍ, 

De Nagygyá lött, 's fajzott  Nemzetének nagy kírt; 
BÁTHORI diszének ez ember fokát  árt, 
Nem érvén kontzával, Fö Méltóságot várt. 

Sok gyűjtött Hadával Szent-Pál 's Nyárád között, 
BÁTHORI ISTVANnal végre meg-ütközött; 
De rettent ferege  Marofíal  küszkodött, 
Mellyet bal Izerentse 's Örvény meg-kötözött. 

VESSELÉNYINEK  itt nem henyél szablyája, 
y üzi BÉKÉSt, a' mint futhat  paripája: 
i, Nézi Fejedelem, Hivének próbája 

Mint esik, zöldellő hogy légyen pálmája. 
BÁTHORI tsak hamar, Lengyel Király lészen, 
S Urát VESSELÉNYI el-késéri készen, 

Kitől Fö Bé-járó Méltóságot vészen, 
Fö Kapitányságot, fcerzéft,  ahoz téfzen. 

Tündöklik Virtussa Muszka ellen osztán, 
Kit méllyen febhedett  volt BÁTHORI ISTVÁN, 
Dantzka-is rettegett, ne maradna pusztán; 
Kemény nyakára- az Király-kardját  húzván. < 

VESSELÉNYI FERENTZ Tanát' Uraságot', 
Sok hartzai után nyere BARoságot, 
Vér szinnel fedetett  fényes  Méltóságot; 
Mars' mezején Virtus' pontyára úgy hágott. 

Ugy terjede osztán Uri Háza fénye, 
'S a' Magyar Nemzetnek onnan költ reménye, 
Tanáts-házban 's Mezon Fegyvere 's Törvénye, 
Szerentsének nem vólt mert tsak jövevénye. 
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VESSELENYI FERENTZ Palatínus, nagy hirt 
Lobogtatott, fzámos  Töröknek ásat űrt; 
Mind Arsa 1, mind Marsa  1, mivel jelefcn  birt; 
Enyészésén a' két Schola fokáig  szrt. 

VESSELÉNYI ISTVÁN teílvér Ötcse ennek, 
LONYAl ANNÁért ö Követi mennek, 
PÁL Úrsz lármázván, öröm támad bennek; 
Annál inkább ÁGA hogy szegett FERENTZnek. 

VESSELÉNYI PÁLban buzgott a' Mars'  vére, 
Fö Generálisz Méltóságot ére, 
Sokszor hat, fokszor  vak vólt kotzkája bére; 
De még is tsak vágyott Katona kenyérre. 

De látván Törsökben hogy tsak egyedül ál, 
Sok próbán forogván  kard élire talál, 
PÁLnak, mint PÉTERnek nem kedvez az Halál, 
Meg sem kérdi, Pajtárs! te ki sza valál ? 

Azért gondolkodék élete'Párjáról, 
'S jó hirt hallván jeles BÉLDI 'SU'SÁNNÁróI, 
BÉLDI PÁL, Tanáts Ur, édes Leányáról; 
Uzonig bé-méne Hadad Vár tájáról. 

Szívének 's szemének tettszék a' kegyes Szűz, 
Mind kettőben egymás iránt gerjedett tüz, 
ISTVÁN tündöklése tölök H bánatot üz, 
'S remény lántz fcemeket  bokrofon  öszve füz. 

Ugyan-is olly vala mipt egy Angyali kép, 
Homloka, ortzája, kellemetes és szép, 
Tététől mind talpig frissen  gyalult és ép: 
Engedelmes, szelid; mondták ez nagyra lép. 

Tündökölni kezdett a' mikor elméje, 
Olly vólt mint egy galamb, mellynek nints epéje 
Nem komor, nem szilaj, vidám kedvetskéje, 
Szüléit vidító módos nyelvetskéie. 
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Kedves vólt elottok miként szemek fénye, 
Uri régulák közt hogy nőne reménye, 
Ne szeplösítené Világ téteménye; 
Mint nem-is motskolá-meg az erkölts kénye. 

De mivel Nemesnek a' tudomány' disze. 
Fényre lépett Háznak a' böltsesség ize, 
Hitvin Nemes kit nem öntöz Musák' vize; 
Mert ha szól, ki tettszik hogy balgatag szíve. 

Azért jó idején Virtufok  kertében, 
Plántáltatik, nőne UR esméretében, 
Uri Lélek laknék, szép Uri tettében, 
'S úgy lenne Fö, nem fark  édes, Nemzetében. 

Jó Anya Kolosvár, 's Virtufok  műhelye, 
Salaktól ezüftöt  tisztitó tégelye: 
Onnan van , hogy foknak  jól kent a' tengelye. 
Kis VESSELÉNYJnek ott adaték helye. 

Jeles szép elméje ottan fényesüle, 
Nemzete javára naponként készüle, 
Hív Tanítóihoz ragada 's hevüle, 
ISTEN Törvényéhez buzgón melegüle. 

Végre Valtx  monda nyájas Minervának, 
Fogadván örzöje leszsz intő havának: 
Ofetán  Várad alatt szolgált Vitéz Marsmk, 
\S hire fülébe  ment LEOPOLD Tsászárnak. 

Szólnok Vár-Megyében hűsége' jutalma, 
Fö Ifpánság  lön, mint első arany alma: 
De mivel munkához nem tetfzett  unalma, 
Lassanként hegygyé nőtt Virtussai' halma. 

Az Un Ifjaknak  eleven példája, 
Magát módban tartó fokaknak  tsudája, 
Feslett erköltsel nem fedetett  táblája; 
Nem izzadt szüntelen kezében kupája. 
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Azért mindenfelé  szép hire terjede, 
VESSELÉNYI Háznak FENIXq  erede. 
Hozza szép Szüzeknek fzívek  ereszkede, 
Tsak épen meg kérni hogy nem mérészkede. 

VESSELÉNYI arról de tsak ISTENnek szólt, 
Mikor titkos helyen ISTEN 's maga közt volt 
Pár volt a' kit ö kért, nem tsak valami folt 
Tiszta kegyességben kit nevelt záros bolt. 

Jó Leányt nem szükség Vásárban ki-tenni, 
Commendáláüxz  kúfár  nyelvet venni, 
Nem illik piatzon annak jöni 's menni: 
Ha betsi van, róla jó hitben kell lenni. 

Gubernátor  BÁNFFI GYÖRGY  Gróff  szép Szüzeket, 
Az Égből nyert, mint meg-annyi Eftereket, 
Természet munkáit igen ékefeket, 
Kik tudják az Uri rendes fenyitéket. 

VESSELÉNYI ISTVÁN oda vonta Ivét, 
Hogyha találhatná BÁNFFI KATA  éívét, 
ISTENnek jelefen  formált  keze mivét, 
Ugy nyerhetné Égből kedve szerínt Hívét. 

ISTEN igazgatta, 's a' nyila jól jára, 
Nyeré a' Koronát, kit óhajtva vára, 
Szivében mint drága Kárbunkulust zárai 
ÍGY vigyázott az Ég e' BARO javára. 

Mert Méltóságának, e1 lön nagy fegéde, 
Bölts mint Abigail, fontos  a' beszéde, 
Rendben van Udvara és minden Tseléde, 
Nem rongyos, nem koplal van illő ebéde' 

Nem-is meddő; termett Uri gyümöltsöket > 
Asztalt ékesítő szép Olaj veszszöket, 
Kiknek difeül  adta ISTEN erköltsöket, 
Tekintetben tartja az Haza-is őket. 
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Feslett Fiú '$ Leány motsok a' nagy Házban, 
Nintsen gyönyörűség bennek, mint rút vázban, 
Sok nagy Famíliák így borúinak gyászban, 
'S hevernek betstelen gyalázatos mázban. 

Kényén nőtt gyermekek szüléiknek roszszal, 
Fizetnek; de bizony érdemlett gőnoszszal: 
tía te meg nem vered, meg-vér ö odorral, 
Absólon módjára illet sok boszszúval. 

VESSELÉNYI Házban nem fért  ez a' métely, 
Erköltstelenségnek itt nem adatott hely, 
Melly illy Virágokat nevelhet, boldog mely; 
Illy drága példára sok Uri Ház fel-kel^ 

VESSELÉNYI szarva fellyebb  emelteték, 
PrászdensvX  Ország' elibe ülteték, 
Tanáts Urasággal Bétsböl tisztelteték, 
Belső Tanáts közt is széki le-téteték. 

JOSEF 's KAROLY  Tsászár jó hirét hallotta, 
Hív, tanátsos, okos, minden azt mondotta: 
Mértékletes, jámbor, terméket úgy hozta: 
Illy sok Virtus diszét ez Urnák okozta. 

De készitette vólt BÁNFFI GYÖRGY  Scholája, 
Ott izzadt nékie műhelye 's próbája, 
Sokat látott, hallott, mert bölts vólt példája; 
Irt fokát,  nem hevert tajnúló pennája. 

Fel-vötte 's értette Ország állapotját, 
Vi'sgálta Törvénynek kitsinyét és nagygyát, 
Ki szívta VERBÖTZI velejét és fagygyát; 
így gyújtott magának igazgató fáklyát. 

A' tudatlan Biró tsak falra  fedett  kép, 
(: Mint egy Bölts mondotta:) vak ott az egész Nép : 
Fö Ifpán,  Tanáts Ur, Titulus  igen szép; 
De tsak ott, a' holott tudomány van, ?s ész ép. 
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Vajmi nagy Gámadás Magiflratus  dolga! 
Mert ö ISTEN alatt nem Ur, hanem szo!ga, 
ISTEN1 Népét hogy ha jól nem igazgatja; 
Kemény ítéletnek oftora  meg-hatja. 

Az Ekkléíia-is VESSELENYIre néz, 
O nagy gond 1 a' mikor az idö illy nehéz: 
Jó széiben kormányos lehet tudatlan kéz, 
De nem mind édes az, a' minek neve méz. 

E' nagy Oszlop- Embert e' gond farafcrtotta'. 
Törödöt lelke, könyv szemét apasztotta, 
Ezerszer nyúgalmát félben  szakasztotta, 
Jó kedvtől ortzáját 's szívét meg-fosztotta. 

Mindenfelöl  Reá, mint viz, panasz tódúlt, 
Tudni kellett Néki, ha hol ki meg-bodúlt; 
Ő helyt tartott Örrül, ha más tovább lódult, 
Szív szoritó búban tsuda hogy meg nem fúlt! 

Mikor más jól alutt, ö akkor dolgozott, 
Vagy diktált, vagy irt, vagy buzgón imádkozott 
Nyavalyájában-is másról gondolkozott, 
3S naponként mint fáklya  el-is fogyatkozott. 

A" munkás elmének szükség megpihenni, 
Erövel-is néha vidámságot venni, 
Mozgásból a' tsendes nyúgovásra menni; 
A' Tudósok bizony így szoktanak tenni. 

Többet izzad feje;  a' ki máft  igazgat, 
Mint annak ki eftig  barázdát hasztgat,, 
Vagy kaszát és kapát pöröllyel lapitgat, 
Gutta ütés nem sok vaskos kovátsot hat. 

A'  kapás, a' kaszás jói iszik, jól eszik, 
Nem sok elme törés a' kapát mint teszik; 
De a' kik elmével 's tettel munkát veszik» 
Azoknak a' jó is jó izún nem eftk. 
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Ez Uri-Embert-is munkának a' foka  > 
Meg-hatá, 's lön benne Ecclipszsnek  oka: 
üté, vágá kínnak mind éli 's mind foka; 
Tététől mind talpig látszott a' nyomdoka. 

. ízetlenné válék étele 's itala, 
Nem jól efett,  ha tsak kevéft-is  bé-fala: 
Kedves Társa azért búval hogy nem hala; 

- Mert maga főzte-is  tsak kedvetlen vala. 
Szemétöl-is bútsút vött vala az álom, 

Pahaszlott, nyugalmom' imé nem találom! 
ISTENem! éjtszakám' vigyázva számlálom; 
Vgy érzem, ez ágyban világtól meg-válom. 

Mellyét-is lélegzés nehézsége fogta, 
Sziv szorúlás tüze sürgette, forogta, 
öszve fereglett  kín ugvan meg-koholta; 
De ISTEN1 vcísze\e  vólt, a' melly fujtolta. 

Értelmes Orvofok  a' mit gondolhattak. 
Patikai szerek között találhattak, 
Szorgalmatos gondal futottak,  fáradtak; 
De a' romlott teftben  tsak nem használhattak. 

Lelki Patika-is meg-vólt, 's illatozott, 
Kit ISTEN Szolgája szüntelen áldozott: 

. Egész Eklésza buzgón imádkozott; 
De az Ég ugyan-tsak még-is hadakozott. 

Kérlelték, tenné-le febhetö  veszszejét, 
Ne idézné perbe moft  Szolgája fejét, 
Mint Ezekiásnak nyújtná esztendejét, 
Nagy Fánknak tövére ne vetné fejszéjét.' 

Gondolná, hogy szíve tiszta vólt Urához, 
JÉSUShoz ragadt, mint ditsö Váltójához, 
Hív vólt, 's forrott  lelke az Ekléíiához , 
Romlik az; ha xnoftan  reája düléft  hoz. 
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Kedves Hites-Társa és kedves Gyermeki 
Kiáltnak ISTENhez ; kegyelmezzen néki t 
Follyanak hasznoson tovább még kereki; 
Mert ö Izraelnek lova 5s szekerei. 

Maga-is a' Beteg irgalmas KRISTUShoz 
Kéréssel, jött és ment, várván flaftromot  hoz: 
Fogadván, még buzgóbb lészen Szent Házához; 
Ha mi jót tött, fokkal  többet tóid még ahoz. 

Végre bizá magát egészen JÉSÜSra, 
Lelkeket éleiztö 's gyógyító Mirtusra: 
Légyen néki Ut 's Ok a' Mennyei Jusra t 

Örök ditsöségben tündöklő Virtusra. 
Szóla JÉSUS: enyim VESSELÉNYI ISTVÁN, 

Ki nemes edényem énnékem, nem hitván, 
Vért ontottam érte, mint Kezes , Kerelztfán, 
Efedezéfekkel  ö-is engem kíván. 

En adtam vólt néki léteit 's valóságot, 
Jeles elmét, 's azzal Földi méltóságot, 
Már meg-tettszik, hogy ö nem hitt hazugságot; 
Mert adok nékie mindjárt boldogságot. 

A' ki engem1 tisztel, Atyám azt tiszteli, 
En érettem szintén az Égbe emeli, 
Engemet meg-vetö Poklot helyül leli, 
Örökké égö tűz kínait neveli. 

Rendeld-el hát Házad', Fiam, VESSELÉNYI, 
Életed és munkád szintén elég ennyi, 
Lépésed' meg-mértem, tudom légyen mennyi; 
Diszed már nem Földi,, hanem leszszwMeqpyei. 

E' kegyes válaszért nagy hálákat ada 
A' Beteg , 's szivében nagy öröm támada, 
Mint Mósesnek Éája áldásra fakada; 
Mellyet halljatok - meg, melly bőven árada. 
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F6 gond annak övét adni a' ki felső;  • 
Nékem pedig ISTEN után a| leg-elsö 
Felséges Tsászárom ; azért ajtót leső 
Szómat innen kezdem én majd porba eső. 

Ugy vagyon, a' reám FELSEGETÖL fűzött 
Tisztségekben, egyrik nehézség máft  űzött, 
Soklzor rotyogtato-képen ugyan főzött 
Gondok heve, 's néha tsak-nem meg-is gyözött. 

Mindazáltal minthogy táguláftól  üres 
Nem vólt éltem , hanem frií  ulö vér-eres; 
Lennék háládatlan lelkükkel egy - szeres, 
Ha tiltanám, a' mit a' Nap-féi  y ki keres. 

FELSEGENEK tehát buzgóan körönöm, 
Hogy sok tisztességtöl nyomatni küszöbom' 
Méltóztatta» 's nem-is parantsola szünnöm 
E' jóktól, söt fellyebb-fellyebb  hagya nönöm. 

Ezekért fzolgálnom  a' míg vala szabad, 
Nem kéftem;  de ollyas vizem immár apad: 
No! nyelvel hát hozzá, a' míg le nem tapad; 
Ne jusson HATODIK  KAROLYNÁK  süllyedt pad. 

Ne hibázzak véle, ha kérem FELSKGET , 

Hogy , mint én éltemig Hazánk' félüegségét 
Nem örülé, hanem kívánatos végét 
Szabá; úgy ezután derültesse Egét. 

Mert én példámmal-is FELSEGE hiheti , 
Hogy Nemzetünket - is hűségre viheti, 
Ha mint szokott, lészen rendi, hava 's heti 
Terhének, 's a' jókat illő jó követi, 

Főként FELSEGERE bizom árva Házam; 
Tégyen többet mintha sok ezerem 's százam, 
Maradna; e' remény tselekszi, hogy rázzam 
Gondom fokát  rólam, és kevésbé .fázzam. 
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Olly•magasról alább és közelebb jővén, 
Vég-beszédem ered kedves Házam révén, 
Kinek tudom igen fojtós,  hogy imé Én 
Hanyatlék, egyébként még élhetös lévén. 

Tiüggedezö kedves Párom, BÁNFFI KATA, 
Esztendőknek kettő hiján harmintz-hata, 

El-telék, miólta kettőnket meg-hata 
Az igaz tüz, 's köz vólt velünk béke 's tsata. 

Az alatt melly sok szép íúgáfl  jövének 
Reánk a' Mennyei Erő jó kedvének! 
Tiszteltek mindenek, ifjak,  Nagyok, Vének. 
E' légyen moftani  búnk enyhitö Ének: 

Okos kegyességnek 's kegyes okosságnak 
A' kik forfosai,  nem tsak oda hágnak, 
Számot vetvén, mennyi gonofcit  Világnak 
Vették, de adnak-is helyt a' másik ágnak. 

Így Mi meg-forgatván  elménkben mind kettőt, 
Onnan a' jól tetszöt, innen a' ki vetőt, 
Mennyi tért és völgyet , annyi hegyet 's tetőt; 
Tompíthatjuk nagyon a' sértegető töt. 

Azonban, eszméllyünk arra-is, hogy, bátor 
Tzifrázott-is  földön  laktunk, de tsak sátor: 
Meg dúllja ezt Mennyben egy szoros szkátor, 
Oda jútás végett örvendetes a' Tor. 

Azt a' máíik Hazát 's Váróit bóldogló UR, 
Szabad akármikor akárkit ha ki-fzúr 
Ez élet' rendiből, 's mint sárt minket úgy gyúr, 
Kivált mitől fogva  a' bün erre réft  fúr. 

Vagyon azon Urnák arra-is hatalma, 
Társúl adván ahoz magát nagy irgalma, 
Hogy ha engem földbe  zár-is Sírom' halma, 
Tágúllyon rajtatok még-is veszély gyalma. 
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Bánat örvényébe mélyen ne merülly hát 
Midőn látod velem hogy nem számlálsz több mát; 
Keferü  vizedbe vess timporáló fát, 
Melly egyszer'smind légyen azt tartóztató gát. 

Nem kétlem, hogy némelly jó dolgokban a1 mint 
Eddig Nálam nélkül el-jártál, a' szerint 
Magadra lévén-is emberkedel meg-int, 
Nem hatsz rajtunk efni  kedvetlenítö tsint. 

Segéllyen-is minden jóra ISTEN' Karja, 
Hozzám hü voltodért javadat akarja, 
Ne engedje, hogy bú férge  szörnyen marja 
Szívedet; későre Lelked' hozzám zárja. 

VESSELENYI FERENTZ és ISTVÁN, Fiaim; 
MÁRIA,  WSÁNNA,  Leány Zálogaim: 
Négyen fö  nyilakkal megrakott íjaim, 
El kékült Atyátok Titek' szólitlak im: 

Mindnyájan egyeztek ebben , hogy enyímek 
Vagytok, 's én diszemre ki-varratott hímek: 
Mindenitek mint meg annyi tsinos remek, 
Ha külömböznek-is párofon  a' Nemek. 

Azért a' mennyiben így egy sorba edek, 
Néktek azon-féle  éinnel intéd fedek: 
Ne légyetek tsupa tsak lelkesült tedek; 
Hanem nyomdokomként Virtust' nem redek. 

Ki-dültem En, de Ti helyemben álljatok, 
Jó ügyet, hogy allyas , meg ne utáljatok, 
Légyetek szorossan egybe kaptsolt tsatok; 
Igézet és átok ne fogjon  Rajtatok. 

Tiszteteknek ne azt tartsátok, hogy síráft 
Tégyetek felettem  szertelent ; de írád 
Adjatok felöle,  hogy a' jó hir bírád 
Kedveilitek,  's ama' jól forgódott  Gírád. Luk. 19. 
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A' mennyiben pedig vagytok különösök, 
Ki egy, ki más-féle  formán  kéfciltösök  ; 
Alkalmatosságtok fzerint  ösztönösök 
Lésztek; nézvén, mint hoz ágakat a' Tör'sök, 

FERENTZ, Ki idővel vagy nagyobb, 's Gazdának 
Következel,  ATYÁD  hü tartalékának 
Ki-fejezöje  légy , hafenálj  a1 Hazának 
Észszel, éível, izóval, ne kedvezz munkának. 

Napok hoszszúsága adassék Magadnak, 
Ugy Párodnak, 's Töle eredő Magodnak, 
Reménlem , Érttem-is lésznek, Kik forgódnak 
Jódra, 's a' gonolzok fogai  fogódnak. 

ISTVÁN, Ki kedvének kelle az Hartz és Had, 
Kezdett ferénységed'  emlekezetben hadd, 
Egész Kegyességed' 's Hűséged' hozzá add, 
Hogy URADtól nagyobb-nagyobb béred kapjad. 

E' lévén éltedet ISTENem terjeszsze, 
Hogy minden jóságban így mehess nagy meszsze; 
Es, mint kinek h'elyén van szive és esze, 
Sok Tisztesség felöl  ezt hallhassad: Nesze. 

MARIA,  egy jó Rész Néked már ki-jutott, 
Hogy JÓSIKA MOSES keblébe vagy, futott; 
Az el sem vétetett még Tőled; de fujtott 
Hozzád-is a' bal Sors, hogy Rám tüzet gyújtott. 

Mert egyik fényletöd  Én valék más felöl, 
El-vitetem pedig immár szemed elöl; 
De minthogy kárt-vallott ekként nem tsak TE löl, 
Enyhülhetz, tsak betsüld JSTENt kivül belől, 

'SU'SANNA, ^árnyadra repittetett madár, 
Az URnak Törvénye, mint tzirkalmas határ, 
Légyen bé-nyomatva Szívedbe, 's így jól jár 
Árva Fejed, tódul Rád nem sár, de szép ár. 
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Tsak TELEKI ADAM' Kezéből tágulnod 
Ne történnyen, '$ ujjabb gyászodba borulnod 
Míg tellyes erővel lehetne újúlnod; 
Tűrhetőbb leszsz, hogy moft  Érttem kell búsúlnod, 

Tartsa-meg hát ISTEN azt a' Kezet Értted, 
Tartson Tégedet-is, 's tellyefedjen  kérted; 
Midőn a' Kegyesség útát híven mérted, 
Adassék Tisztesült Nagyok közzé férted. 

Mind két FÖ VEJEIM, Kiket már neveztem, 
Follyon úgy dolgotok, a1 mint Én eveztem; 
Mint fel-tött  fö  tzélom másként nem tévedtem, 
Ugy Irántatok-is ne érkezzen vesztem. 

ERDÉLYben KIRÁLYI  Méltóságos TANÁTS, 
GUBERNIUMI név alatt intéző Ats, 
ítéld-meg, illőé, hogy gyászlóra kiáts, 
Midőn Tag-Tárfodat  rekelzti erös ráts? 

Nem voltam ugyan-is Köztetek tsak árnyék, 
Hanem a' dolgokban ferénykedö  szárnyék; 
Terhekből Énnékem jutott egéfz  környék, 
Mégis nyomtak, mint nem Izél hajtotta pernyék. 

Nem reftellem  vala tovább-is munkámat, 
Ha Rám hadgyák vala forgatni  kotzkámat; 
Sajnallom Miattam hogy tsonkaság támatt 
Rendetekben; de Más okozta hibámat. 

Jelesben, ah! Nálam Szerelmes FÖ, VALLIS, 
Mind a' mennyiben e' Rendben Principális, 
Mind a' mint Orizágos Fényes Generális; 
Mint fáj/hogy  Irántam tsorbát lát-is, hall-is! 

Melly igen gerjedez vala indulatja 
Hozzám: fokkor  vala merő Éltem Lantja, 
Nagy szeretetinek terjedő illatja, 
Szivemet nagy mélyen hatotta, és hattja. 
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Méltó hát ex ARANY  FÖTÜL szakadáson 
Búsulnom, 's kívánnom, hogy sok időt lásson; 
Hibáimról, hogyha eftek,  meg-botsásson. 
Légyen Nemzetünket lágyan fedő  Bárfon. 

Nem külömben Azon FÖHÖZ tartozandó 
TAGOKAT-is  kérem, engedni hajlandó 
Szívet viseljenek Hozzám, ha halandó 
Kovász miatt történt valami vádlandó. 

Meg engedek Én-is , és kivánom , teljen 
Üres helyem Ollyal, a' Ki oda iljen > 
Az eddig tartott jó-mód tovább-is keljen, 
Rajtatok új febet  veszély későn szeljen. 

A' mi Tisztetekhez alkalmatos formát 
Lelhettek példámban, tartsátok mint normat. 
Ezt kivált: hogy jobban verhetni-el kormát 
HAzáNKnak  fzeliden  , mint törvén tsak tormát. 

NEMES egész ORSZÁG'  STATUSl,  Kik előtt 
Idejekor ültem: elöletek el-lött 
A' febes  nyil» 's épen állapatom úgy lőtt 
Mintha lettem vólna leg-régebbi Szülött. 

Mentül izefebb  vólt Nékem tekintéftek  , 
Felém fejjel-is  tött rá-hagyó intéftek, 
Sokszor Amen, 's áldás-mondással hintéftek  ; 
Annál nehézb, hogy Gyász' Poftái  nem kéílek. 

Akár HAZÁNK',  's akár magános Személyek' 
Bajai fordúltak-elö  , bátor mélyek; 
Valamelly valóban kivántam, hogy élyek 
BÉTSBEN; úgy forgattam  hűséggel mit félyek' 

Még is Salamonnal nem egészen érő 
Elmém, valamikor ha vólt balra térő; 
Botsánatot erről vagyok készen kérő ; 
Lehet jóságtokban mérget ölö erö. 
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Parantsoljon ISTEN, 's KEGYES KIRÁLYATOK 
Mid ollyat, Ki által még jobbban áljatok, 
Köz Jóhoz, 's Egymáshoz közelebb száljatok. 
Nehézségitektől szaporán váljatok. 

ATYÁMFIAIRA  elmémmel ha kelek, 
Hlyeket közelebb BÉLDI HAZban lelek : 
Ezek Felek, noha érték a' vad Szelek; 
Jussanak oda-is szeretetes jelek, 

így az hajdan fényesb  Nemzet , LONYAI HÁZ, 
Azokféle,  Kiket Szóm áldással ruház, 
Mint Véreket: Rajta az enyészett fö  máz 
íissön-ki viszontag ne férjen  hozzá Váz. 

Egyszer'smind SOGORSÁG jussán közel-lépett 
Igaz Méltóságos egy-néhány HÁZ-NÉPet, 
Kiket-is bal hirem éivekben meg tépett , 
Szólítok, és szabok rájok képet, szépet. 

BÁNFFI GYÖRGY  és BETHLEN ÁDÁM Grósz Urak, itt; 
Kikhez indulatom forrólag  viszen 's vitt; 
Ugy Árva GrófF  BÁNFFI MÁRIA  Aszszony, Kit 
GrófF  GYULAI FERENTZ mellé tett vólt az Hit. 

Tartottatok Velem Ti merő majd frigyet, 
Nem tsak el-múlólag vetvén Rám szem-igyet: 
Nem vifeltünk  Szívet Egymáshoz irigyet, 

^ Melly szép vala látni együtt illyet négyet. 
Köszőnöm-is példás Velem tartottságtok', 

Vérséggel érkező hü Atyaszságtok', 
Igyekeztem Én-is hajlani Hozzátok; 
Kedvezzetek már, ha miben meg rovatok. 

Kár hogy szép frigyünknek  meg-bomlani kellett, 
Tavatszal szenvedni borzogató Telet. 
De ÉLET URÁVAL  nyertefen  Ki perlert? 
Hajtsunk fejet,  's vegyük jó neven a"' mi lett. 
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Pedig hogy vagy elébb, vagy többünk dőltével f 

Nem készült ez efet:  mert egy fel-költével 
A' szentül alkutott kötés nem bomlik-fel; 
Ha a' maradiaknak Szivek nem olvad-el. , 

Kívánom-is az el-tsüggedés távozzon. 
Egyéb akármi-is kárt elébb ne hozzon; 
Minden Tsemetétek nöjjön 's virágozzon ; 
Nem vélt szegelet-is szerentsét okozzon. 

Kivülöttetek - is ha kik illyen szerü 
Just tartottak Hozzám; nékik-is böv erü 
Áldáft  hagyok ; a' mi Világban keferü, 
Légyen a' jobb Részre ösztön , és köszörü. 

De a' Tefti  külső Atyaszak mellett; 
Vagy, némelly tekintet szerint, azok felett, 
Látok másféléket,  kiknek-is igy; feslett 
Szövetségen, szemek (iráftol  vereslett. 

A' KOLLÉGIUMOK 's EKKLESIAK  ezek, • 
Kiket Atyaszság diszével nevezek; 
Ezektől másként-is a' fegitö  kezek 
Múltak , annál inkább hogy én el-evezek. 

Ezek közzíil hogy-ha talám mindenikre 
Nem ontottam egész esőmet mind egyre; 
Gondos törodésim ki potólták 's helyre 
Hozták azt , vettetvén szemek rám mint hegyre. 

Mint a' nagy fajdalom  szokta a kissebbet 
Homályosítani; 's hadjuk a' kis Sebet 
Nagyok közt; ugy ha mi bajt sérelmefebbet 
Értettem, kéntelen mellőztem, egyebet. 

Távol légyen panasz neven hogy vétessék; 
Mondhatom, hogy nékem tiz 's több részem esek 
A' belső bogokbúi, 's felest  meg-is nyesék 
Közzülök; a' többi máfokra  vettessék. 
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Kern, nehéz ISTENNEK állatni más«Strisát, 
Ugy meg-szentelni a' gyenge forgódását: 
O ! ugyan ez »dö annak bé-állását 
Kivánja-is; látjuk igyünk, hanyatlását. 

A' Cíveket mint viz-folyásit  úgy Hajtó " 
Légyen homály tokát meszszére szalajtó; 
Ne zároltassék-bé a' meg nyílt víg ajtó, 
Apadjon a' nőni kezdett fekete  tó. 

Galambi Szelidség, Kigyói Okosság, 
MESTERÜNKTŐL diktált farkalatos  Jóság.' 
Meg-légyen, 's egyszer'smind Szeretet, 's Buzgóság: 
így tovább bíratik az oftromlott  Jószág. 

Vagyon még-is helye a' bútsúzó Szónak; 
Mert miként felejtném  Nemes KÖZÉP-SZONAK 
VARMEGYÉMET?  nielly vad szelektöl mint tsónak, 
Hányatik, múltával a' Kormányozónak. 

Ebben Fö-ISPÁNSÁG' vállamon fektének 
Esztendei harmintz öt számra telének; 
Az alatt Sokan sok bettsel Ületének: 
Ditsértem, 's ditsérem, a' Kik illyetének. 

A' Kik itt egy vagy más nevű 's nemű Tisztet 
Vifeléndetek,  jól vegyétek-fel,  kísztet 
Arra En példám, hogy mindent, mint láng-lisztet, 
Ejtsetek szemefen,  nem kívánván vesztet. 

ISTENÉT ISTENNEK, TSASZARÉT  TSASZARNAK, 
Mindeneknek, a' mik Nékik méltán járnak, 
Adjátok-meg: légyen fogyta  epe-sárnak, 
Kedvetlen itallal igen tölt Pohárnak. 

Nem lehet remélni, 's kívánni, hogy Napja 
Földeteknek ollyan jöjjön , hogy ne tsapja 
Semmi szél a' Népet: elég ha harapja 
Módjával 's Ellenség prédául nem kapja. 
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Mert egy ex, hogy,HAZANK  védelmére kell fok; 
Mászk az, hogy másként, szilajkodó kofok 
Vólnának az HAZA-FIAKBOL,  ha hafok 
Tsak mind telnék: vagyon d? tűrésre szép ok. 

Ajándékozzon hát ISTEN tsendes Lelket, 
A' nyomorgó Népnek 's kevés jajú Telket: 
Jó intés, hü Tanáts bé-vételre süket 
Fülek 's Szívek meg-ne gátollyák ezeket. 

UDVAROMBAN  's azon kivül híven Izolgált 
TSELÉDIM, JOBBÁGYIM, Irántatok dagák 
Nem vifeltem,  vélem; Atyaképen dorgált 
Fenyitékefn,  mikor a' dolog arra vált. 

így édesfebbé  lön Veletek éléfem, 
Serénységtekkel majd fzárnyan  lett keléfem: 
Már egyéb Rajtatok való fegélléfem 
Nem leszsz, tsak követö 's áldó köszönéfem. 

Minthogy a' ki Urát 's Gazdáját tiszteli, 
Az azzal egyszer'smind ISTENET-is féli: 
Ö FELSEGE rakja kebeletek teli 
Sok jókkal, mig bövség fzükségteket  nyeli. 

De azt jól meg-lássa mind a' Kéz, mind a' Láb, 
Hűségében femmit  hogy ne hadjon alább; 
Hanem Viz'-meritÖ\ Pallér', és Porkoláb' 
Szeme előtt a' rosz légyen meg unt dib-dáb. 

A' van hátra, már hogy bé-foglaljak  Mindent, 
Valakihez Nevem 's fzomoru  Hirem ment; 
Fökent Vég Tisztesség' tenni Ki meg-jelent. 
Vagyon helye akar alatt, közben, vagy fent. 

Szívességtek ugyan Ennékem-is tetszö; 
De jútalmaztatáft  az éltemet Metszö, 
Nem enged máft,  hanem, a7 jóért ugyan Ö 
Kiván lenni, hiszem, tetéfen  szzető. 
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A' több jók közt ezt-is adja elmétekre 
Erössen, hogy földi  árnyék éltetekre 
Szükséges aY tsendes hü okosság ere; 
Kegyesség mindennek izeíitö szere. 

Egész NEMZETEMNEK Magyarán teftálom 
Példámat, a' miben helyesnek találom; 
Több igékkel Világ' dolgát nem számlálom; 
Azon légyen, Néki légyen Jó Vég-Alom. 

pL-bomlik éltünknek abronts karikája; 
''' Sok Kedves Pároknak gyászt hoz víg órája j 

Piros szint fel-váltja  az Halár sárgája, 
VESSELÉNYI ISTVÁN UR ennek példája. 

Ortzája el hagyta kláris pirosságát, 
Halál ragasztotta oda sárgaságát; 
El-hunt Napja, többé nem várja újságát: 
Sokaknak neveli ez szomorúságát. 

Későn kellet vólna Ennek szrbe szálai; 
De ISTEN' Tetszésén mindennek kell állni. 
Lelkének teftétöl  el-kelletett válni: 
így akarta ISTEN Szentekhez számlálni. . 

- Grófr  Bethlen Ádám, ütsz , Poéta. 

JAj a' zöld Laurufok  Cupressussá váltak, 
A' Férjes Aszszonyok Özvegyekhez áltak; 
Mert Halál Poftái  hozzájok bé-száltak, 
Meg-változhatatlan el-váláíl tsináltak. 

Ennek tomszédságát BÁNFFI KATA  tartja, 
KI KEDVES FERJÉNEK halálát sztatja. 
Az Ekkléíiáknak mély ezen bánatja. 
VESSELENYI ISTVÁNT ORSZAG-is fohajtia. 
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Örül Mennyben Lelke érvén kívánt Végét; 
Mert meg-fokafolta  ISTEN itt ínségét. 

" KEDVES ÖZVEGYENEK  köszöni hűségét, 
JESUS Orvofolja  nagy keferüségét. 

Gróff  Bethlen Miklós,  Úrfi,  Poéta 

p G y Fö-Épületnek ki dölt erösb fala, 
^ Mellynek a' régiség még nem ártott vala, 

VESSELENYI ISTVÁN a' mikor meg-hala. 
Ezt okozta Halár mérges viadala. 

Ez Ház forsát  Haza könyvezve fajnálja' 
Mert féltő  tzéljának ma lett akadálja, 
Véletlen hogy Halál' kaszája találja; 
Azért Hazánknak-is Napját felleg  álja. 

De ez akaratja Mennyei FELSEGnek, 
Lelke ki-vétetvén adassék az Égnek; 
így nyerje Pálmáját a' szép Kegyességnek. 
Az utolsó Nap leszsz he lye egyességnek. 

B. Korda  György, Úrfi  , Poéta. 

JAj! miként végyem-fel  Vers'író Pennámat? 
Miképen nyissam-fel  bé-szegzett Tintámat? 
Vallyon hogy kezdjem-el keferves  Nótámat ? 
Mitsoda Könyvekkel  ásztassam Ortzámat ? 

Reszket fel-vett  Pennám, és, a' mit egyszer ír, 
Le-törli, minthogy tseng köztünk e' nem várt Hír: 
MEG-HOLT VESSELÉNYI ISTVÁN. Olly igen sír 
Ezen HITES-PÁRJA,  hogy magával sem bír. 

Oh gonosz Szerentse! oh kedvetlen Ora 
Örömünket miért fordítád  Jaj-Szóra, 
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És víg Tavaszunkat Téli fagyos  Hóra ? 
Vallyon gyászos Időnk fordúl-é  már Jóra? 

Vajha bús Fejemet valaki Kút-fővé 
Tenné az Ég alatt, vagy terhes Felhővé 
És vinne olly Földre, melly puszta Mezövé 
Változott, vagy pedig fetétes  Erdővél 

Ott le-ülvén, Éjjel «s Nappal siratnám 
EZ URI EMBERT, és fel-szóval  jajgatnám : 
Kön>vemet, mint Zápor-eső, úgy hullatnám: 
Ortzáimat sürü Vizekkel ásztatnám. 

Bús Szívem mind addig nyúgalmat nem venne, 
Míg-nem Könyveimből  nagy Folyó-viz lenne: 
Hogy az Utonjáró , ki ott által-menne, 
Arra VESSELÉNYI Nevezetet tenne. 

De mi haszna tészen mád egy Panaszszára 
- Bús Szívem, és Égig ható Siralmára ? 
Mert, míg Panaszomnak érnék vég-pontjára, 
Szállana a' szép Nap Eftvéli  Házára. 

Panaszomat azért illendőbb le-tennem: 
Repülő Hitemmel jobb Mennybe fel  mennem, 
Ott Könyörgéfemben  ISTEN előtt lennem, 
És Töle hathatós Vígasztaláft  vennem. 

ISTENem! NEPEDhez ne légy illy moíloha: 
Frisselje-meg ugyan azt Tüzednek Koha, 
Míg le-hull darabos falakja  és moha ; 
De ne hagyd-el, ATYAM,  végképen azt foha. 

Essék-meg ATYAI  SZIVED már NEPEDen, -
Ne törj-ki több TZKDRUS - F A K A T  Szent HEGVEDen. 
Vifeljed  az ÖZVEGY - ARVÁT-is  SZIVEDen, 
Mondjad Néki: NE FÉLJ , ESMÉRLEK NEVEDEN. 

V É G . E. 
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