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Méltóságos Gróff Tarotzkó Szent - Györgyi T0ROTZKAI
'SIGMOJXD Ur ő Nagyságának * a' Ts.
és Kir. Apoftoli Felség Arany-Kóltsos Kamarás Hí
vének és a' Nagy-Enyedi Kerülethez tartozó Réf
Ekkléfiák' InSpektor fö Ciirátorámak tiSzteletére, mi*
áön J 789-dik Efztendőben, Júniusnak 21-dik napjá
ra egybengyiüt Genzr. Syn^dufi: ö Nagysága To?.
Szent - Györgyi örökös jó/zágában őriként való Grátziájából el-hivta és gazdagon tartotta volna.

M

iként Ohed Édom* üdvara* Környékei
Az Ur' Ládájának volt nyugovó Széke: 2 Sam*
ó : 11*

[ Midőrí, a' ki Sátor módra fci-terjefztetf
Üvegen a' napnak palotát függeCztetty
Űton-)árok'' nyomán egy kagu-nyiláfon
Bé-férvén, mulatott jövevény SzáíláSotö;
Midőn egy 'fámolyhoz ereí'zkedett alá ?
A' ki Székét egek' felett magafztalá}
Serafimok' hellyett kisérvén Léviták f
Menydorgéfek hellyett -hasfogváfl• tromfeitáfc ;A* midőn egy Gazda jó Szivet az égnek
Szent hajléka gyanánt nyitott e' Yendégaek-i
A' Vendég-is a n n a k , aT ki bé-fogodta >
Magát leggazdagabb nyereségül adta,

í*
j Ráday Gyűjtemény

Mext'
Jelzet: 0,2632/2

Mert meg-nyitott keze vetvén marak magot $
Aratott utánna derekas afztagot GaL 6. 9*
Így Gróf Torotzkai önként nem Sajnállott
Határain midőn a' Láda meg-állott i
Amaz Obed után talált még egy másra $
A* ki bájdöftában fogadta Szállásira*
Söt* tsuda! Obednel itt látunk nagyobbat $
Jó fzivü 'Gazdánál fzivefebbet 's jobbat
Mert ama' fzálláft ád a' bé-kéredzőnek,
Kaput nyit* mikoron a' Léviták jönek:
É" pedig még mefzfze eleibe raégyen*
Ke^fzeriti mint Lót<> hogy vendége légyen.
Alkalcaaíoíságot vásárolt nagy árron, Efes^i i&
Hogy láfson Frigy - Ládát Szent-Györgyi határoti,
„Ti nyakas kő-Sziklák5 idős Kopdfzfzai*
A' temérdek* hegyek' merő'SzakaSzfzai !
lm* fejet hajtások le-gorbefztett.nyakkal*
Hogy az Aron-fizk nyomjanak talpakkal
Mondván; Itt légyenek a' Sión9 íitai,
Forrjanak meg Sújtott köfzikU' kutai*
, T i tornyos tetővel fel-nyúlo kő-fzálak*
A5 Fellegek' Várát tartó erős Vállak \
Ört-állátok, mint a' Libanui tornyai *
Szokdöftetek* mint a' Básánnak bornyai.SSÜU 29:
6, í 14* ó* Jé
Koíüí-fekvö Hegyek í hávaíbk* jegyei!
Moft lettetek méltán Iftentíek hegyei, 9Séli $6: p
líem vagytok a* Tábor hegyre már irigyek*
Mert et Hegyekiiek is lett Iftennel frigyek.
JUent - Györgyvalál gondos gazdálkodó Mártái
Ki &* Szent Serégét tal|íöü-állva várta %
Á*
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JS Köx-nép engedett, az Ur mindent akarta
A* mi rneg-tifztelje a* tanityányi k a r t ;
Jíe tsak fzaggafsanak gabona-fejeket,
Haneni ingyen költsék b o r o k a t , *s fejeket* Ef&0..
55- *Ti Kapuk! Igafság' kapui valátok, SőlL n 8 ; lj>» • '
Magaísan fel.'emeítt fövei meg-qyiláíoke
Ti tágas Paloták, 's Szobák* fzorofsai!
Mint Salamo^ ágyas-házáaak máSsai?
Voltatok, érkezvén a' Lévi 5 Feléig
A5 bá-fogadásnak nyugvó kebelei,
Ajtók! kj-nyihatok, a* küízöb rendülvén^ Éfa, & 4.
Sarkok ! fordultatok, a' Kerub repülve*!
J/Iert öröm-olajjal a' Szenteknek Szenté E> zárokat és .a5 Sarkokat meg-kente
A* jó Szivei-látás, mintegy ajtón-álló*
Nyájas ajánlásán ujjuk a' bé-fzálló,
Az ajtóknak vidám Szemöldöki felett
Hlyen iráfáal tett táblát V tifztelet;
Ide jöjjetek-bé Iflennek Aldotti 1. Mos* 24: g u
A' Szentséges. Hellynek fel kentt váíafztotti
A' Láda meg-ny-ugfzik hegyek' közepette %
Az Ur' ditsöfsége tündöklik felelte."
Fel voqatik kies lieUyen, a' mekkora *
A' Gyülekezetnek Szentséges Sátora.
Meg-gyúlad a' tömjén, égnek az-Oltárok
Zengenek angyali hangon a' 'Sóltárok a
Az Apoftoloknak erős bizonysága %
Mint-egy Arany Gyertya-tartónak Világa*
Fénylik a' Setétben az Ur* Haza' falán, .
Világol az Ige Hirdetés* afztalán«
h 2
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Ainaz Apoíipii Hatalom 5 ereje,
Mellyben m a virágzik az ^ro/s* VeSzfzeje,
A ' F ő - K o r m á n y t vitte törvényes láb nyompny
Az egySzer felvetett nagy Fudamentomon,
A* Szeiit Edgyefségnek meg*ujjitván erét,
A* Vallás-tételnek ki-tette tzimerét*
Élef béliedének ott lévén Mannája»
Mellette bizonyság torvény két táblája,
Ezekből, mert ez a' Szent Sikluji mérték,
Az Ügyet a* Törvényt-iilők meg-esmérték
Végre kik len-rűhát ujjon#an öltériek,
| | Azokra kenetnek olajját töltenek, ,
De kemény visgálás' piáttzán tett próba
Elébb őket fontban vetette valóba,
Hanemha ütötte ki-ki próba-kövét
Ne kötne külömben Szent Szolgálat5 övét.
3íe légyen a* Szentek között tiSzteletes j
A9 méltatlan , félSzeg, és nem tökélletes 3 üfox,
5 2 1 : 1 7 -.— 1 9 .
9

Oh Kegyelem Széke, Szővettség* Szekrénnyé!
Hlyen volt mcg-jelentt djtsöséged fénnyé*
Meny-orSzág' kóltsával biztos e' Kö vénség*
Te vagy hát a3 L á d a , yélled a' Szövettség*
Kegyes GróS! a* kinek Öíi Hajlékokban
Szóigált a* P a p i - R e n d hó-Szin győlts Efodban,
Eiöl-jártál, mintegy Efodban öltözött 2 Sám. 6. 14,
f Dávid, örvendezvén a* Szent Sereg között.
JEgy Benidminnák ujjonnan ki^mettzett
Szerelmetes Képe jte-benned ki-tetSzett. 5 Mos. 33: i? t
' Midőn a' Kegyelem* Széke nyugodt nállad ?
Sullyának alája vetetted két vállad.
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3öt Edgyetlen-Egygyed, ama' te Kebeled5 (*)
Szerelme-is virelt egy Szint 's Szivet veled.
Ennek tudománnyá, ajakai, 's nyelve
Voltának méz és téj follyamattal telve,.
Fdínak tanítvánnyá lévén a' Vallásban,
Apollósé pedig a* nyelvben 's Szollásban?
,
Vetélkedett fontos Tudó fokkal Sorban;
Példa volta* isátán, záfzló a' Táborban;
A' próba-adásnak Ifjait visgálván,
Tudós KérdéSekkel véllek Szembe- Szállván*
Hogy a* Görög nyelvnek 'fengéjét kóflolta,
Ebbén-is tsudát tett mindenre kéfz volta,
Visgálta, ha vallyoq kút-főböi ifznak-é?
Jráít magyarázni olly nyelven tudnak*é ?
Mellyből Apofíoli Saját író-kéznek
El-törölhetetlen betűi kinéznek ?
Itt volt hát a' Fáinak, ki a" pállyát fuSsa?
Irás-magyarázó kis 'Timotheufsa ;
Jjtt Szolgált Urirnos Papokkal egy karban
Ifjatska Sámuel belől a9 pitvarban,
í m h o l , Kegyes Atya! Fiadnak illatja
Tömjén, mirha, nárdus Szagnak folyamatja*
J£sméred-é lenni e\ uimert Grófinak ?
E' ruhákat Fiad' faját ruháinak, 3 Mos. 37: 32*
Mert e9 lea-gyóiis ruha a5 -Lévi' tzimere;
Illy fzággai illatoz tsak tömjén'fiiSzére.
Ugy-van! a' Szent Heilynek Sajátját esméred ?
Kinek az Oltári t\íziQÍ meleg véred.
A' Valiáft és annak ha betsülöd Fejét %
Nem ,
í » ) Gróf TorotiUi
Ráday Gyűjtemény

P^íJrfi.q Nagysáp.
Jelzet: O 2632/2
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Ném fzégyénled 4' Szent Hivatal' műhelyét
Szeretet tsókjait, melleket hintettél,
A* Nagy Konjiántinus* ajakiról Szedtél.
Egy vak Pafnutziuft tsójkolni nyájaSon
Nem efik Szivednek 's Szádnak únalmafon. (**)
H á t még kövérséggel meg-rákott aSztalod*
Környékéhez e' Szenf Rendet magaSztalod.
$ a g y Számú Sereg ez nállad öt nap a l a t t ,
Még-is volt mind eiég, mind kövér a* falat
Ki ád ennyi népnek kiyántsi Szájában 4 Mos, 11:13,
Bőséges eledelt e* mái puSztában? Mát, 15. 30
Könnyeri azt kérdenék Sokan a' Mófefsel;
T e pedig azon v a g y , bőséget köveSs^el.
Száz fontnyi nárduís.al Mefteredet kelted, Ján* 19:39.
Ka titkos teltében boy kezed jelented.
Ennek lábaihúz javaidat tetted*
|lqgy azok'an te légy U r , el-felejtetted r
Á' te kő-fzikláid' ime' hafadéki
Egy nyögő Galambnak valának hajléki. Ének, 2.14,
Söt hogy az éieSzto vidámságtól még is
Üres ne lenne tsak egy érzékenység-i§:
Meg-zendültek ékes Mufika - fzerfzámok %
Fülbe-máízó hangot ajánlók, vidámok*
$? Templomban hangzott az Orgona-Szózat,
Meliy moít lett általad ujj fel-vitt áldozat;
Kivül

(**) Egy PaphnutiusnzvüKsrefatyén
Piifpöknek jobb.
Szeme hellyét., midőn az üldözők a' fzemeí onnan
ki-vájták, gyakran nyájas öleleSek között tsókok
gatta ama 1 Hagy Conjiántinus TsáSzár.
Ráday Gyűjtemény
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Kívül a$ világi mufikák jelentek,
Mikor a? Szerit dolgok fullyai pihentek *
Ézekrtol frifsültek ebédek, vatsorák,
Nyájas berzéííéfek* és több üres órák;
Í3e Semmi hiVságös Szív közben nem járult*
Léhaság* piáttzán vigságot nem árult.
ártatlan toldalék! az illendőt mérte.
L á m á' Ládát Sereg Mufikás kise'ite. í Kroriik4
Az Ur* torriátziban nem volt Szeritség-Szegés
A' tsekéiy ve.réb-fzó > és fétske-tsevegés;
'Ső/ii&Jn
A* Kontzert* mint ékes hangoknak 'finatja,
Egy Szerit 'Sinat' fülét méltábban mulatja
Ma nem talál az iiiy ott tilalmas vétkei $
Mikor k ó í b l kedves izü italt 's étket }
fia fzabad a5 Szemnek Színekkel betelni h
A' Szaglásnak kedves illattal legelni:
Ki parantsolt Sovány böjtöt az egy fülnek §
A! mikor a* JubáF fogáfi zendülnek ?
Kegyeá Gróf! ebben-is gazdálkodó Tettél:
Mikor fzemeti inyct, Szaglált vcndjéglettál %
Azt-is eié-hozá jóságod* hatalma,
Valami a* fülnek kivántt lakadalma.
Midőn pedig végre a5 bövségben merüitt
Népnek hálá-adó pohár Sorban kerüliAz Agyuktíak néhány hármas dördüléfi
Voltának az Hegyek* virzfzáltt éneklek
Ezek a* levegőt liafnó Káüfjrok,
Lévéri a* hány lövés > annyi riieg-nyilt torok*
* A' Gróf Torotzkai Neveket az égig
Emelték IiavaSak' tajtománriyán végig..
Óh
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Oh ti Torotzkai völgyeknek térségi,
A* kö-fziklás,. begyes Jucidnak vérségi!
Azt a* fényes Ködöt, hol örök Felség ü l t
Te-is láttad tsendes SzálláSon vendégül.
Jól vagyon! mert köves hegyek' közepette
E v Felség "hajdoa-is mulatni Szerette.
Ö még parantsolhat az oftoba kőnek
Mindjárt Ábrahámnak abból fiak nőnek* Mdtgin.
T i Tubáíkainnak Mivei! a' mellyek
- BékeSségV Efzközit kéSzitő mühellyek, "
Holott ásó 7 kapa 7 és fzántó-vas Szerek 1 Sam. ig19, 20.

Békefség' igéjét jelentő tzimerek. E/a, 2: 4,
Ez hegyéken, a' kik örcm-mondáft fzólltak,
Azoknak lábaik oh mely Szépek voltak! Efa.$fc 7,
Ügy illett; a' Szállás Vendégét példázza %
Szállását a' difzes Vendég magyarázza,
Mufám! vedd eSzedben, irn5 a' jelenlévő*
Küfzöbig kisért-ki ama' Gróf Jói4évö,
Fordulj-vifzfza, bár tsak áldá fid a t Szórjad*
Hálá-adó Szívnek kivánságit forrjad,A' melly áldás régen gazdag volt Oböderi?
Örökösödjék-meg, Kegyes Grófi fejeden.
Vas és értz légyenek fel-kötő Saruid. 5 Mos. 33: 25*
Békefségy kilmtse zárja-bé kapuid'.
Grófi Házad légyen, ama' mind két ."Nemnek .
Ágain, Sionja a* Magyar Sálemnék.
Kiknek Magva foha meg-ne fogyatkozzék,
ííapjok le^ne menjen, Hóldjok. ne. változzék*
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