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Kötelezem magam a lehetőségig jó opera és dráma társaságot 
tartani, mely jelenleg annyival könnyebb, minthogy a pesti országos 
színháztól egyéneket, úgy szinte a legújabb franczia műveket, olasz 
operákat nyerhetünk minden díjfizetés nélkül. Kötelezem magam másod
szor téli pályaszakban legalább két vendég szerepjátszót Pestről hozatni,, 
úgy szinte díszes ruhatárral és más kellékekkel megjelenni. 

Ezen legalázatosabb folyamodásomat a tek. nemes tanács és min
den rangú t. t. Hazafiak kegyébe és pártfogásába ajánlva s kegyes 
határozatát mély tisztelettel esdve vagyok 

a Tekintetes nemes tanácsnak, Méltóságos, tekintetes Úri rendnek 
és az egész t. t. nagyérdemű közönségnek 

Kassán Mártius 28-án 1844 
legkisebb és alázatosabb szolgája 

Komlóssy Ferencz 
színész igazgató. 

Kh^l: Szabad királyi Kassa városa tekintetes Tanácsához, ugyanazon-
nemes V&ÍÚS Méltóságos, tekintetes Uri Rendéihez és az egész t. t. nagyérdemű; 
Közönséghez nyújtandó alázatos folyamodása a belülirtnak. 

Közli: KEMÉNY LAJOS. 

ÁNYOS PÁL KIADATLAN PRÉDIKÁCZIÖJA. 
Ányos Pálnak mindeddig csak költői művei vannak összegyűjtve 

a maguk teljességükben, a RMK. 23. kötetében — egy, később föl-
födözött versét közli az Irodalomtörténet, 1912: 390—393. 1. Prózai 
művei szétszórtan jelentek meg: két elmélkedése — egy erkölcsi é& 
egy társadalmi — két előszava vers-gyűjteményeihez, négy prózai levele 
a RMK. id. kötete függelékében olvasható; 1783-ban Abán tartott prédi-
káczióját Csaplár Benedek tette közzé 1888-ban; ugyanő adta ki két 
vallásos elmélkedését az Egyházi Közlönyben 1889-ben (önállóan is meg
jelent); végül egy ötödik levelét én közöltem az IK. 1907 : 360—361. L 
Nyomtatásban eddig két prózai dolgozata nem jelent meg. Mind a kettő 
prédikáczió; közülük az elsőt Nyitrán, az 1782-dik év Szentistván-napján 
mondta, ez azonban elveszett, a második ránk maradt ugyan, még pedig 
a költőnek sajátkezű fogalmazásában, de ennek viszont sem a rendelte
tését, sem a keltét nem ismerjük. Ezt az utóbbi művet, melyet maga 
Ányos Beszéd az Örök kárhozatról czímmel látott el, közöljük alább, az. 
Ányos-család nagyesztergári levéltárából. 

Közlésünk természetesen betűhív; a sietve, gondatlanul írt eredetit 
minden helyesírási fogyatkozásával, pontatlanságával, következetlenségé
vel, sőt tollhibáival együtt adja. 

A beszédnek pusztán irodalomtörténeti értéke van; jelentőségéről 
Ányos többi theologiai dolgozataiéval kapcsolatban Ányos-életrajzomx 

202—203. lapján röviden megemlékeztem. 

1 Ányos Pál, Budapest, 1912. 
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Beszéd 
Az örök kárhozatról. 

Megkötözvén kezeit és lábait, vessétek őtet a külső setétségre; ott lészen 
sirás és fogok tsikorgatása. Sz. Mát. XXII. 13. 

Ugyan meg-esett ennek a szegény legénynek a menyegző. A kirá
lyi ember azt parantsolá felőle szolgáinak, hogy ragadyák-meg, kötöz
zék meg kezeit, és lábait, és vessék nem közönséges fog házba, 
hanem olyan mélly tömlöczbe, melyben oly nagy a méllység miatt a 
setétség, melynél már nagyobb nem lehet; a kinok miatt pedig a sirás-

x x nak, jajgatásnak, fogok tsikorgatásának szünete, nintsen: meg kötözvén 
-v. 13. kezeit és lábait, vessétek őtet a külső setétségre; ott lészen sirás és fogok 

tsikorgatása. Mit vétett szegény, hogy a királyi ember a menyegzőben, 
az ő fiának menyegzőjében illyen keményen bánik véle ? talán hogy 
szegény lévén bé mert menni a menyegzőre ? de hiszem a király szolgái, 
a király parontsolatjából állitaták meg az utón, és nem tsak hittak 
hanem kénszeritették bé menni. Talán meg itta magát, és valakit illetlen 
szókkal vagy más boszszusággal illetett a vendégségben ? de lám tsak 
most lépet bé, és a többiekkel együt tsak most telepedettle. Más 
•érdemét arra a kemény büntetésre az Évangyeliom nem emliti, hanem 
hogy menyegzős ruhája nem volt. Egy szegény, egy utazó ember, a kit 
-a király szolgái kénszeritettek be menni a menyegzőre, azzal hogy 
menyegzős ruha nélkül be ment, mi képen érdemiette meg azt a setét 
tőmlötzöt ? Az első hivatalasok, kiket a király nem tsak szolgái által, 
lianem maga személye szerént hitt a menyegzőre, még se jöttek, sőt 
•a királynak szolgáit boszszúságal illetvén meg ölték, hogy meg érdem
iették a király haragját, a ki el küldvén hadait el veszti őket, és a 
várasakat fel gyújtatta, ezt én látom és értem; de ama szegény a meg 
Tíötöztetést; a külső setétséget, a sirást, és fogok tsikorgatasat, mint 
érdemiette, emberi és világi mód szerént, meg vallom, nem tudom, se nem 
-értem. 

Ah igen is lélek szerént jól értem mert lélek szerént a királyi 
•ember az Isten, az Isten fiának jegyese az Anya sz. egyház, a 
menyegző azok a maiasztak, és ajándékok, melyek az Anya sz. egyház
ban találtatnak. Az első hivatalasak voltak a zsidók, a kik a menyeg
zőre hivó szolgákat, a Prófétákat és a Kristus tanítványi közül is 
némellyeket, sőt magát a Jesus Kristust meg ölték, azért a Romai 
Tiadak által az Isten őket meg ölte, és Jerusalemet tűzzel és vassal el
pusztíttatta. Az utolsó hivatalosok a Nemzetek, kiknek javát és roszszát, 
az Apostalak, és az apostoli férfiak az anya sz.-egyházba bé gyűjtötték 
Ezek közül az Évangyeliom egyet emlitt, de sokan voltak és vágynak 
-a kiknek menyegzősruhájak nintsen, mert az ártatlanságnak köntösét, 
melyet a sz. keresztségben vettek, a vétek által meg motskoltak, és el 
szaggaták; és hogy a penitentzia tartás által az Isten kegyelmébe viszsza 
térnének, s' a' szentelő maiasztal, mint menyegzős ruhával lelkeket is-
még fel ékesítenék, nem szorgalmatoskodnak. Azért, hogy a király őket 
^menyegzős ruha nélkül találya, az ő vétkek, melyért azt, a mit a külső 
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setétség, a sirás és fogak tsikorgatása jelent, az örök kárhozatot meg 
érdemlik. 

Az örök kárhozatot, sokan a keresztények közül vagy nem hiszik 
vagy nem örömest hiszik, mert nem örömest félnek tőle. Igaz, hogy az 
•örök kárhozat, olyan ágazatya a keresztény hitnek, a mely a szivet 
félelemmel, és rettegései bé tölti: de ebből nem következik, hogy nem 
kell hinni. Akár mit beszéllyenek, akár mint mesterkedyenek némely 
emberek, ők az örök kárhozatot el nem bonthatják, mert azi hinni 
szükséges, félni méltó; és ez a mái beszédnek tárgya, hogy az örök 
kárhozatot I. Hinni szükséges; II. Félni méltó. 

/. Rész. 
Az örök kárhozatrói némely emberek, a kik a hithez tartozó 

•dolgokat nem á Sz. léleknek, hanem a testnek, és a testi kívánságoknak 
vezérlése által tanulyák, azt szokták mondani; hogy ez tsak a' Papok köl
teménye, melyei meg vakítván, magok hatalma alatt tartyák az. 
együgyű köszséget; holott az örök kárhozat se jóságával az Ur Isten
nek se igazságával meg nem egyez. Lám ugyan a Papok magok 
tanítják, hogy az Isten a világát ugy szerette, hogy az ő egyetlen egy 
fiát adná érette; az Isten Fia pedig emberé lett kínt halált szenvedett, 
hogjr az embert az ördög hatalmából az örök kárhozattál meg vál
taná ; és az ő kínszenvedésével, és halálával meg rontotta az ördögöt, és a 
halált, a bűnért eleget tett, és azt eltörlötte; hogyan illennek, hogyan 
férnek ezek öszve az örök kárhozattál ? Igazsága is az Ur Istennek azt kiványa, 
hogy a büntetés a bűnnel meg egyezzen, az örök kárhozat pedig a 
bűnnel meg nem egyez. Mert a bűn meddig tart ? ha sokáig, az ember 
életéig; közönségessen pedig egy nap, egy óráig, söt talán tsak egy szem
pillantásig; egy nap, egy óráig, egy szempillantásig tartó vétket pedig, 
söt ha az emberek életéig is, hogy az Isten örökkön örökké bün
tessen, hogyan egyezne az meg igazságával ? így szolnak, így pró
fétálnak, mikor a testi és világi kívánságoktól, leg-gyakrabban pedig 
mikor a bortul meg hevülnek, és a prófétálásnak neki bőszülnek. 

Mikép egyez-meg az örök kárhozat az Isten jóságával és 
igazságával, ennek meg fejtésére nem minden elme alkalmatos, sőt ha 
senki meg nem tudná is egyeztetni, abból nem következnék, hogy az 
•örök kárhozatot nem kell hinni, hanem azt kellene gondolni, a mi irva 
vagyon: mely meg-foghatatlanok az ő Ítéleti, és meg vizsgálhatatlanok Rom. XI. 
az ő útai! E mellet azon kellene meg nyugodni, hogy az örök 
kárhozatrói bizonyságát tesznek a Próféták, az Évangyeliom, az Apos-
talok, a sz. Atyák és a keresztény Anya sz. egyház. Az o Testamentom-
ban ugyan valamint az örök élet, ugy az örök kárhozat is, oly nyilván 
oly közönségessen, mint az újban nem hirdettetett, de akoris mit 
mondott az örök kárhazatról Isáiás Profeta? Ezt monda: Ki lakhatik^sa.xxxiii. 

v. 14. közületek az emésztő tűzzel ? ki lakik közzületek az örök hévsegekkel ? 
ennél pedig világossabbat mit mondhatott ? A miket az Évangyeliom-
ban Kristus Urunk mond az örök tüszről, és kárhazatról, a miket Kristus 
Urunk után az Apostalok, az Apostalok után a sz. Atyák, és az Anya 
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sz. egyház tanitottak mindenkor, és tanítanak oly közönségessen tudva 
vágynak, hogy azakat nem számlálni, hanem azt kell belőlök észre 
venni, hogy az örök kárhozat hitünknek azon ágazati közzi tartozik, 
melyek leg több tanuk, és leg világossabb igék által, minden hamály 
nélkül ki nyilatkoztattak Ezt tudván a jó tanult és jó lekű keresztény, 
meg nyugszik; ha pedig nem, vagy tudotlanságának, vagy gonoszsá
gának bizonyos jele. 

Az illyen nyughatatlan elméknek kívánván eleget tenni, a Sz. 
Atyák és az Anya Sz. egy háznak más tanítói meg mutaták, hogy az örök 
kárhozat az Isten jóságával és igazságával meg egyez, s' mikép egyez 
meg. Leg első volt amaz nagy ugyan, de igen maga hitt elme Origenes, a ki 
sokkal irgalmassabbá akarván tenni az Istent, hogy sem az ő jósága 
szenvedye, vagyis a mint sz. Ágoston mondja irgalmassabb akarván 
lenni az Istennél, azt tanította, hogy idővel a kárhozattak büntetésének 
vége lészen. Ellenben Tertuliánus azt tanította, és igazán hogy az Isten
nek jóságához tartozik a bűnt utálni üldözni és büntetni. Mert kitsoda 
ugy mond a jó, és a jóságnak kútfeje, hanem a ki ellensége a gonosz
nak ? és ki elensége a Gonosznak, hanem a ki annak üldözője ? Ki ül
dözője pedig, hanem a ki büntetője ? Tanuld meg annak okáért, to
vább így szoll, tanuld meg oh ember mi legyen a jó Isten. A jó Isten 
természet szerént gyűlöli a bűnt, és ugy utálya, és üldözi hogy ha nem 
utálna és üldözné, se jo nem volna, se Isten. Jóságához tartozik ugyan 
tűrni, szenvedni a bűnt; a bűnösnek ajánlani kegyelmét a meg térésre, 
és meg térése után várakozni; de ha a bűnös az ő jóságával nem 
gondolván, a bűnben meg-átalkodik, jóságához tartozik a bűnt büntetni. 
Es meddig, vallyon meddig kiványa az ő jósága, hogy a bűnt büntesse ? 
mind addig mig a bűn meg marad, a bűn pedig mely ez életben peni-
tentzia-tartás által el nem töröltetett, öröké meg marad; azért az Isten
nek jósága kiványa, hogy öröki büntesse a bűnt, és a bűnösnek kár
hozatya öröké tartson. 

Ezt a ki érti, láthatya azt is, miképen egyez az Isten Igazságá
val az örök kárhozat. Mert jo lehet a bűn rövid idő alatt, gyakran 
egy szempilantásban követtetik el; de a bűn mely penitenzia tartás 
által el nem töröltetik, nem egy szempilantásig, nem rövid ideig, hanem 
örökké tart, azért örök büntetésre is érdemes. Az Isten igazsága hoza 
magával, hogy a büntetés a bűnei egyenlő legyen, egyenlő pedig ha 
valaha meg szűnne, hogyan lenne? A bün soha meg nem szünnik, mert 
a bűnösnek akaratya nem volt életében, holta után pedig módja nintsen, 
hogy az ő bűne meg ne szűnne; söt mivel éltében penitentziát tartani 
nem akart, akaratja volt öröké bűnbe maradni; azért igazság szerént 
más büntetései nem büntettethetik, hanem az örök kárhozattál. Ha ki 
talántán elméjével fel nem érhetné, miképen egyez meg az Isten jóságá
val, és igazságával az örök kárhozat, nyugodyék meg azon, hogy azon 
sz. Lélek, a ki minket az Isten jóságáról, és igazságáról a Profeták, az 
Evangélisták, az Apostolok, a sz. Atyák,- az Anya sz. egyház által bizo
nyosokká tészen, ugyan azak által nyilván tanitja és bizonyítja az örök 
kárhozatot; azért az örök kárhozatot, hinni szükséges, félni méltó. 
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// . Rész. 

Az örök kárhozatot azért méltó félni mert az örök karhozatban 
minden gonosz vagyon, jó semmi sints. Az örök kárhozatot tűznek 
mondja közenségessen a sz. írás, tűz is, ollyan tüz, mely nem tsak a 
lelket égeti, hanem a testet is. A tüz e világon tsak a testet égeti, 
még is mely iszonyú ? tsak egy szikra is mitsoda szörnyű fájdalmat okoz ? 
Menyivel legyen pedig ennél a más világi tűz kegyetlenebb abból itéld 
meg, hogy az még a lelket is, nem tsak a testet, hanem még a lelket 
is égeti. Ezen a tűzön kivül ha semmi más gonosz ne volna is meg 
érhetni vele akár ki; de ezen kivűl az örök karhozatban, mitsoda gonosz, 
kin és gyötrőlem nintsen ? valami gonosz e világon vagyon mind 
a bűn hoszta a világra; véled-é pedig hogy ezeknek valamelyike a 
bűntűi a más világon elmaradna ? Meny bé a betegek házába, a töm-
lötzökbe, a szűkölködők, a gyalázatot szenvedők, a kétségben esetek 
közzé, és valami nyavalát a betegek házában, valami nyomaroságot 
a tömlöczben, valami Ínséget a szűkölködők közöt, valami keserűséget 
a gyalázatot szenvedők közöt, valami háborúságat a kétségben esetek közzöt 
találsz, mind szedd öszve; nem egy varasban, nem egy országban, hanem 
az egész világon, mind szedd öszve, és mind ezeket a más világon együtt egy 
tsomóban, egy el karhozatban fel találhatod, s ha penitentziát tartani, ha 
bűneidből ki tisztulni nem sietz, fel is találod. Kérded mikor ? talán még 
ma; és ha holnap is, vagy azután, s akár mikor; jaj ha holnap, jaj 
ha azután, jaj akár mikor kell az örök kárhozatra menned! 

Az örök karhozatban minden gonosz kívül az is vagyon hogy ott 
semmi jó nintsen, tsak anyi sintsen, a menyit egy tsepp vizben találtatik. Egy 
tsepp vizben kevés jó vagyon, de az örök karhozatban tsak anyi sintsen. 
A Dus gazdag el temetetvén pokolba, tsak azért könyörgött Ábrahámnak, 
hogy küldene el Lázárt, hogy mártsa vizbe az uja végét, nem az egész Luk. XVI. 
uját, hanem tsak az uja végét, hogy az ő nyelvét hivesítse me, mert v ' " 
gyetröttetik a lángban. Az uja végén menyi vizet hozhatott volna 
Lázár ? és ha anyi vizzel a menyit az uján hozhatott volna meg 
hivesitette nyelvét mitsoda könyebségre lett volna annak, kinek nem 
tsak nyelve, hanem egész teste kínoztatott a lángban ? Még se nyerte 
meg, tsak ez a parányi könyebséget se nyerte meg, mivel pokolba 
semmi jó sintsen. Más kinok között ha semmi jó nintsen is, reménység 
vagyon. Reménysége a betegnek, hogy vagy meg hal, vagy meg gyógyul: 
reménysége a rabnak, hogy vagy meg ölettetik, vagy meg szabadul; 
reménysége a szűkölködőnek, reménysége a kesergőnek, reménysége 
mindennek, hogy vagy így, vagy amúgy bajának vege szakad; a pokol
béli kinok között pedig reménység sintsen, mert a kinok öröké tarta
nak. Ki számlálhatya meg az égen a tsilagokat, a mezőken a fű szála
kat, az erdőken a fák levelit, a tengerben a viz tseppeit, a tenger 
fenekén és partyán a fövényeket ? mégis a menyi tsilagok az égen, 
a menyi fű szálak a mezőben; a menyi levelek a fákon, a menyi 
tsöp viz a tengerben, a menyi fövények a tenger fenekén és partján 
vannak, annyi és még több esztendők elmulta utánis az öröké valóságban 
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mi leszen ? tsak kezdete, annyi, és több esztendők utánis tsak kezdete, 
mindenkor tsak kezdete lészen az örökkévalóságnak, vége soha sem. El 
múlt már ezer nyoltz száz1 és több esztendő, miolta Júdás az örök kán 
hozatra vetetett, és még most is az egész öröké valóság hátra vagyon -T 
Lutzifer az ő társaival még előbb vonatattot-le az égből a pokol 
köteleivel, és néki is az ő társaival együt az egész öröké valóság hátra 
vagyon, s még annyi: tiszer annyi, szászor annyi, ezerszer és ezerni 
ezerszer annyi ideig is egészszen hátra lészen, tsak egy szempillantás
héja se lészen. 

Ezekrül gondolgodván sz. Dávid, nem alhatott, meg háborodott, 
Solt. szollani nem tudott. A vigyázást meg előzték szemeim : meg háborodtam 

v. 5—8." és nem szollotam okát ezt adya mondván : gondolkodtam a régi napák
ról, es az örök esztendők voltak elmémben, és elmélkedtem éjjel szivem
ben, és gondolkodtam, és meg söpröttem az én lelkemet vallyon örökké-
el vet é az Isten, és nem lészszen é még kegyessebb ? így töprönkedett, igy 
busullt, igy kesergett, noha lelkét söprötte; a ki nem tsak lelkének 
söprőséről nem szorgalmatoskodik, hanem szaparitja inkább bűneit, mit 
várhat ? Sz. Hieronymus barlangba rekeszkedett, és ott mellyét kővel 
veri vala, az örök kárhozattól való féltében, mely hogy eszéből valaha 
ki ne esne, a barlang ajtajára ezt irta: »A pokoltól való féltemben kár-
hoszttam magamat e barlangra.« Éltében a Dus gazdag nem félt, mikor 
pedig már benne volt, féltette atyafiait, s kívánta volna, hogy mivel ő 
nem félt mikor félnie kellet volna, félnének azak még a félelem idvös-
ségekre szolgálhat, azért könyörgött Ábrahámnak, hogy küldené el ho-

Luk- ^X1- zajuk Lázárt mondván: Kérlek téged atyám, hogy küldyed őtet az atyám 
házába, mert öt atyafia vagyon, hogy bizonyságot tegyen azaknak, hogy ne 
jőjenek ők is a kinok helyére, és monda néki Ábrahám; vagyon Mojszesek 
és Prófétájak, hallgassák azokat, vélvén az elkárhozat gazdag, hogy ha 
valaki a halottak közül fel támadna, foganatosabb lenne annak szava 
az ő atyafiainál, hogy penitentziát tarttanának, tovább is folytata könyör-

Ott. v. 30. gését mondván. Nem Atyám Ábrahám, de ha a halottak közül hoz-
zájok mégyen penitentziát tártnak. Monda pedig néki: ha Moysest és 
Prófétákat nem halgatják, ha valaki a halottak közül fel támadis> 
nem hisznek. 

Befejezés. 

Moyses és a Próféták most is azt hirdetik, a mit akor, hogy az 
örök kárhozatot hinni szükséges, félni méltó, akár mit beszéllyenek annak 
okáért, a kik az örök kárhozatrol Moysessel és a Prófétákkal nem egy
éránt szollanak, mi maradyunk Moyses és a Próféták mellet, s hidyük 
az örök kárhozatot, mert szükséges, féllyük mert méltó. Ugy hidyük 
pedig, és ugy féllyük, hogy hitünknek és féllyelmünknek a penitentzia 
tartás, a bűnök tartoztatása, az Isten parantsolatinak meg tartása legyen 
gyümöltse. 

1 így! Ányos valószínűleg a XVIII. századra gondolt, s ez tévesz
tette meg. 
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Ha gyümöltse az lesz, se hinni se felni az örök kárhozaíot meg 
nem unnyák, mert tsak azok szokták unni, a kik penitentziát tartani-
s' ä bűnt tavosztatni nem akarjak. A penitentzia tartók pedig az örök 
kárhozatol való féltekben azzal bátorítják magokat, hogy őket az Isten, 
a ki nem kiványa a bűnösök halálát, hanem életét, és idvösségét, az; 
örök kárhozattól meg szabadítja, a mint bizanyal is az igaz penitentzia 
tartókat meg szabadítja, s ha azok leszünk minket is a többiekkel együtt 
megszabaditt. Amen. 

Közli: CSÁSZÁR ELEMÉR. 

CSOKONAI EGY KIADATLAN VERSE. 

A Magyar Nyelv 1913. évi novemberi számában Mátyási Józsefről, 
a XIX. század elejebeli orthologusainknak egyik kevésbbé ismert, de épért; 
nem tehetségtelen alakjáról szólván említettem, hogy Csokonaihoz is-
barátság fűzte, a kivel a Semminél több valami ez. művének megjelenése után 
1795-ben ismerkedett meg. Ezen személyes megismerkedésnek emléke az. 
a verses levél, melyet Csokonai 1795 május 10-én írt Mátyásinak. 
Csokonai e versének az eddigi kiadásokban csak töredéke jelent meg, 
a kisebbik fele, ez is nem csekély változtatásokkal. Közlöm tehát teljes 
egészében e költeményt, megjelent feléhez pedig a variánsokat, Csokonai-' 
sajátkezű írásából, mely Mátyásinak a Nemzeti Műzeumban 1132. FoL. 
Hung, jelzéssel őrzött Levelezése és egyéb iratai között található egy félíven~. 

Mátyássi József Urnák Csokonai Vitéz Mihály 
Az örökös Barátságnak kézfogását! 

Ezért is sok hálát nyer tőlem Ketskemét, 
Hogy kinek eddigis tiszteltem érdemét, 
MÁTYÁSY Barátom, 's Bátyám Apollóba' ! 
Véled o állított legelőször szóba. 
Én ugyan bár eddig Veled nem is szóltam, 
De hidd-el mindenkor hív tisztelőd voltam, 
így tett barátoddá, Édes Hazámfia ! 
Eggy néma, de legjobb Correspondentia. 
Vgy vagyon ! a' kedves Poéta nevezet 
Fogatott szívembe legelőször kezet. 
Bolts GRÓFod' lábánál Múzsám addig jára, 
Hogy eggyszer rá akad egygy újabb Múzsára ;_ 
A' Tiéd volt, — 's mindjárt előtte meghajolt, 
Vetvén eggy tisztelést petsétlo Capriolt, 
És mivel tetézett érdemeit látta, 
Honnjában a' Tisza partjánn túl imádta. — 
Hányszor óhajtottam, hogy szemlélhesselek. 
Tiszteletem felöl tudóssá tegyelek ! 
De hála az Égnek! megvan a' mit kértem, 
Megvan ; Személyedet mivel megesmértem ; 
's Még nem tsak az, 'a mi utánn sóhajtoztam,. 
Mert ebédeltem is Veled 's tarókoztam. — 
Pestreis eggy kotsinn mint szerelmes Hazánk 
Hív fiai eggyütt örömmel útazánk. 
Azólta hány szíves beszédek valának, 
Mellyek szánkból költsön szívünkből folyának!: 


