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Jósvafő jövője – Jósvafő múltja 

Tisztelt Olvasóim, Kedves Barátaim! 

 

„Ez” a Jósvafő már nem „Az” a Jósvafő….Történelmietlen lenne 

egyszerűen csak „visszasírni” az 5, 10, 15, 20 évvel ezelőtti Jósvafőt. 

Hiszen óriásit változott a világ, és hogy mindez bevetítődik ebbe a kis 

völgy végi település életébe, ez természetes. Ilyen kevesen évszázadok 

óta nem éltek Jósvafőn, ennyi lakatlan ház sosem volt itt, ennyi új 

autót sosem láttunk errefelé, ilyen gazdag választék sosem volt az 

élelmiszer boltokban, ennyi házra sosem volt kiírva, hogy ELADÓ. 

Sorolhatnám azt is, hogy MIÉRT? Mert természetesen oka minden-

nek van. A sokat megért, legendás „Nagy generáció” többsége már 

eltávozott közülünk. Most döbbenünk rá, hogy nem kérdeztünk tőlük 

eleget, nem rögzítettük mindennapjaikat, nem figyeltük meg azt a 

hallatlan ismeretanyagot, amit csak ők tudtak utoljára, a szövőszék 

felvetésétől a kenyérsütésig, a kézimunkázástól a derelyekészítésig…. 

Nem kerestük fel elég gyakran Őket, amikor már egyedül marad-

tak… 

 

Változatlanul kevesebb a látogató a tájházban, mint a korábbi évek-

ben. Kevesebb a gyermek látogató, a szomszédos Parókia (hivatalos 

nevén Erdei Iskolai Bázishely) ebben az évben csak töredékét fogad-

ta a korábbi évek erdei iskolás csoportjainak. Egyet értek az ország 

gazdasági helyzetének rendbe tételével, de azzal már nem, hogy en-

nek a gyerekek igyák meg a levét! Jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy 

milyen sokat jelent egy városi gyermek részére az a négy nap, amit 

Jósvafőn töltött. Szemmel láthatóan nyugodtabbak, csendesebbek, 

tisztelettudóbbak, fegyelmezettebbek lettek. És ehhez minden feltétel 

adott ma is! 

 

A tájház műtárgyállománya tovább gazdagodott a Boros, Bokros, 

Boldogh család adományai jóvoltából. Köszönjük! Csinosak a kis 

botanikus kertek is, köszönet Tóth Erikának és Litkei Krisztinának! 

 

Jósvafő, 2007. július 16.              Szablyár Péter 
 

Ez a kiadvány bolti terjesztésre nem kerül. Másolása nem tilos, inkább megtisztelő.  
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A 2007-es év jósvafői helytörténeti szenzációja: 

Dely László: Magyarországi kapitányoknak és királyoknak históriájok. 

1779. (Ívrét 96 lap. Végén: Composuit Lad. Dely de Josvafő p. t. V. D. M. 

Legenyensis. 1779. 2. Juny.) 

Koleszár Krisztián értesített még a télen egy mailen, hogy Szinnyei József: ma-

gyar írók élete és munkái (Arcanum Kiadó, 2000) c. könyvében egy jósvafői hi-

vatkozásra talált, Dely László művére. Az irodalomjegyzék szerint a kézirat a 

Magyar Nemzeti Múzeum Kézirattárában található.  

Azonnal akcióba léptem, Dr Kovács Tibor főigazgató úrhoz fordultam, kérve, 

hogy segítsen a kézirat másolatához való hozzájutást. Néhány hét múlva közöl-

ték velem, hogy a kézirat átkerült az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattárá-

ba. Azonnal megkerestem Földesi Ferencet, a Kézirattár vezetőjét. Ő javasolta, 

hogy nézzem meg az Interneten az OSZK katalógust, ott azonnal kiderül, hogy 

megvan-e? Ha azon nincs rajta, akkor valószínűleg jelenleg nincs a Könyvtár tu-

lajdonában. Azonnal rá az Internetre, és a katalógus nem tartalmazza a művet. 

Kezdtem elkeseredni. Visszahívtam Földesi Urat, elmondtam a bánatomat. Azt 

ígérte, hogy „manuálisan” is utána néz, és értesít a végeredményről. Hamarosan 

megjött a válasz: 

Tisztelt Uram, 
Elektronikus katalógusunk adatainak bevitelét egy külső cég végezte, ezért elő-
fordulhatnak benne kisebb hibák, mint ebben az esetben is.  
Valamilyen okból a kéziratoknak egy rövid tartománya kimaradt a leírásból. 
Dély kézirata ebbe a tartományba esik. Jelzete: Fol. Hung.  
131. 
Tehát megvan a kézirat, 48 levél (kb. 96 old.) terjedelmû. Ha kutatni kívánja, 
ezen az e-mail címen elõrendelheti, ill. másolatot is rendelhet belõle. A másolat 
rendelése nem jogosítja fel a kutatókat a szöveg publikálására, ehhez közlési 
engedélyt kell kérni a Kézirattárból, amelyet csak a legritkább esetben 
szoktunk elutasítani. 
Üdvözlettel, 
Földesi Ferenc 
oszt. vez. 
Kézirattár 

Hát velem madarat lehetett volna fogatni. Azonnal írtam a megrendelőt, majd 

június első napjaiban átvehettem Dely László művének másolatát….A kézirat 

gyönyörű, jól olvasható írással készült, és magyar nyelven….A történet tehát 

happy anddel zárult! Koleszár Krisztián, köszönöm az értesítést. Most már raj-

tunk a sor. Néhány részletet a Helytörténeti Füzetekben szeretnék leközölni, de a 

nagy vágyam az, hogy a teljes művet kiadjuk, mint a község szülöttének 228 év-

vel ezelőtt született, irodalomtörténeti jelentőségű munkáját! 
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Elöl Járó Beszéd 
 

A Görög Nemzetség Trója Városáért 

Dühösködvén Szörnyen Ilium Váráért 

Vér patakot öntött az egy Helenáért, 

Menelaus Királly nagy bárácságáért. 

 

Mert esztendőkig vitta, ostromlotta 

Márvány kő bástyáit………..rontotta. 

A nagy Görög Tábor, míg fell fordította 

Végre díszőrségét porba borította.  

 

A számlálhatatlan vitézlő rendeket 

Országokat bíró sok fejedelmeket. 

Fegyver meg emésztett minden Nemzeteket, 

A jó hírért ’s névért ki onták véreket. 

 

A Fő Vezér Hector életét le tette, 

Hogy Ravasz Acchilles dárda alá vette 

Trója reménységet mindgyárt el ejtette 

Régi állapottyát sírva emlegette. 

 

Briamus Királynak sok tünődéseit 

A bölcs Hekubának zaporos könyveit 

Ankromache Asszony sűrű nyögéseit 

Ki számlálhatná meg keserűségeit. 

 

Ez a kegyetlen Márs tündéres játéka 

Dárda vasak ellen, pánczél fro….itéka. 

Ez a Haza mellett virtus borítéka 

És az ellenségnek fegyver tartaléka. 

 

Édes Magyar Hazánk illy szörnyű csatákon 

Sokszor által gázolt nagy vér osztályokon 

Eleitül fogva ült ilyen Hajókon 

Mutatta virtusát sok baj vívásokon.  

 

Elsőben is vérrel szállá Pannóniát 

A midőn elhagyá a sovány Schirbrát (?) 

Vérrel fundálta fel Buda Sikambriát 

Mert Attila ölte meg ez Atyafiát. 
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Sok fő kapitányok vesztek a Hazáért 

Nagy vitézek hultak szép szabadságáért. 

Forrot a magyar vér ’s hűlt Pannóniáért, 

Más nemzetnél lévő arany koronáért. 

 

Török, Tatár nemzet veté oldalának, 

Dardáit, nyilait Magyar hazájának. 

Pusztulását nyögve nézte országának, 

Melyre csak az Istent hívta oltalmának. 

 

Dühödt Thirannus ezt pusztáva tette 

Mikor magyar vérrel fegyverét festette. 

Senki akarattyát nem szelidíthette. 

Míg az Isten végre megszégyenítette. 

 

Tudna erről szólni a Mohács mezeje, 

Mi………   vérontást tett pogány ereje. 

Sok magyar vezérnek itt maradott feje, 

Ki húla ’s loccsana az agya veleje. 

 

A külső nemzetek már is emlegetik 

E véletlen romlást sírva beszélgetik. 

De ha mások szívét ennyire ……………. 

A mienket jobban ’s mélyebben ………… 

 

Szerezz azért Músám táblákat magadnak 

Számos esztendőkig mellyek meg maradnak. 

Emésztő tűz              össze nem olvadnak 

Papíros módjára el sem is ………………… 

 

Ird le tartós arany betükkel hireket, 

Magyar királyoknak jegyezi fel neveket. 

Kik hazájok mellet ki onták véreket 

És nem drágállották le tenni élveket. 

 

 

A továbbiakban egy-egy versszakot mutatunk be az írásműben bemutatott sze-

mélyekről, igyekezve felkelteni az érdeklődést e különleges irodalmi csemege 

iránt: 
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„Első kapitánya a Magyaroknak. KEVE 

 

Ez tizenkilenczszáz ezer sok népével 

Schithiábul ki jőtt roppant seregével 

Széles utat nyitot fényes fegyverével 

Nem gondolt Menség fenyegetésével” 

 

„Második kapitánya a magyaroknak: KADIKA 

 

Meg lankadt magyarok szíve erejében, 

Hogy Keve leszálla a főld üregében. 

De Kadikát látván vitéz termetiben 

Ismét meg újjula várt reménységében.” 

 

„Harmadik kapitánya a Magyarokk: KEME 

 

Magyar Marsi nevet attak vólt Kemék, 

Hogy nagy barádcságát szemlélték szívének, 

Menség verivel éli fegyverének, 

Villogot, piroslott szép hegyes tőrének.” 

 

„Negyedik kapitánya a Magyaroknak: BELA 

 

Liladest, Ókestest Attyafi véreket 

Tsudállya e világ nagy szereteteket 

Kastornak Pollusnak edgyes értelmeket 

Beszéllik mindenek híreket, neveket.” 

 

„Ötödik kapitánya a Magyaroknak: BUDA 

 

Buda egy testvér vólt a nagy Attillával 

A földet rémítő Isten ostorával. 

De meg nem egyezett jó atyafiával 

Noha sokat szolgált mellette kardjával.” 

 

„Hatodik kapitánya és első királlya a pogányságban lévő Magyar nemzet-

nek: ATILLA 

 

Minden nemzetségek rettegnek, rémülnek 

Attilának hírén országok zendülnek. 

Fegyvert, dárdát, pallost sokan köszörülnek, 

Ifegen nemzetek füleik csendülnek.” 
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„Hetedik kapitánya a Magyaroknak: ÁRPAD 

 

Három száz esztendőt már elfordulának, 

Hogy halála történt a nagy Atillának. 

Híre is alig vólt porának hamvának 

Mikor nagy öröme jött Pannóniának.” 

 

„A nyolcadik……..SZETBOLDS 

 

A hegyes régiség Etelének 

Jó emlékezetét  erköltsének, 

Mert jelét mutatta nagy vitézségének 

Midőn sokat szolgált Edes Nemzetének.” 

 

„Kilenczedik………kapitánya a ………….: GYULA 

 

Ha Gyulát kérdezik az ő elejéről 

Scythiában eredt régi Nemzetéről. 

Álly meg: tudakozódj inkább személlyéről 

Eleit felül múlt nagy vitézségéről.” 

 

„Tizedik kapitánya a magyaroknak: KUND 

 

Ha a fegyvert okos tanáts nem követi 

Sem tanáts ahogy azt fegyver nem követi 

Az az ellenséget meg nem ijjesztheti 

S győzővé vitéznek kardját nem teheti.” 

 

„Tizenegyedik kapitánya a magyaroknak: LEHEL 

 

Ha tekéntesz Lehel vitéz termetére 

Mást számlálod benne nézvén erejére. 

Ollyan mint …………vidám elméjére 

Vagy pedig Patroktus régi nemzetére.” 

 

„Tizenkettedik kapitánya a magyaroknak: VERBULTS 

 

Egy nap magyaroknak minden reménységek 

Lehelben Verbultsban avult dicsőségek 

E kettő halálán lett keresűségek 

A mellyen vidámult az őrűlt ellenségek.” 
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„Tizenharmadik kapitánya a magyaroknak: URS 

 

Ursz majd medvét tészen meg ne ijjedj tőlle, 

Mert ha szép dolgokat tarthatok felőlle. 

Ne távozz ne fuss el hirtelen előlle 

Mert vitézi virtus tündöklik belölle.” 

 

„A keresztyén Magyaroknak első herczege: GEJZA 

 

A sűrű ködöknek hamar avullását 

Terhes fellegeknek hirtelen oszlását 

Szép napfény követi és sugározását 

Mutattya az égnek bólttyán víg futását.” 

 

„A Magyarok első keresztyén királlya: SZENT ISTVÁN 

 

Arany oszlopokat Szent István nevének 

Méltó hogy emellyünk emlékezetének 

Gyémánt kő táblákat szerezzünk hívének 

S írjuk fel czímerét keresztyyénségének.” 

 

„Második királlya a Magyaroknak:  PÉTER 

 

Hogy istván költöze teste sír halmára 

Szomorú orczákat öltöze magára 

Szegény Magyar Ország, s’ juta siralmára 

Három esztendőkig fekete gyászszára.” 

 

„Harmadik királlya a magyaroknak: ABA 

 

Ez is majd mindenben Péter követője 

A Magyar Nemzetnek nagy kesergetője 

Sok vissza vonásnak kovásza ellője 

A Szent Koronának nem volt érdemlője.” 

 

„Negyedik királlya a Magyaroknak: I
ső

  ANDRAS 

 

Szent István halálát sok homálly borítá 

Szegény Magyar Ország szivét bú borítá 

Mikor Aba, Péter nagyon szomorítá 

Még első András is baját szaporítá.” 
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„Ötödik királlya a magyaroknak: I
ső

 BÉLA 

 

Midőn reggel veres az ég tekénteti 

Esső és változás gyakorta követi. 

Ha az országlásnak véres a kezdeti 

Véressen is lészen annak végezeti.” 

 

„Hatodik királlya a magyaroknak: SALAMON 

 

Ez vala Szent István másod unokája 

András Királly Fia, egyebek tsudája 

De rájok nem űtött erköltse formája 

A mint bizonyítja az írók pennája.” 

 

„Hetedik királlya a magyaroknak: GEIZA 

 

Geiza fia vala az első Bélának 

De többet tartozott Lászlónak Battyának 

Minden dolgaiban mint Edes Attyának 

Mert Lászlóval nyerte hangját országának.” 

 

„Nyoltzadik Királlya a magyaroknak: SZENT LASZLÓ 

 

Ismét Magyar Ország Búbút ki vétkezett 

Hogy jámbor attyafi után más érkezett 

Erős királly hellyett nagy Márs következett 

Ki szeretetével mindent béfedezett.” 

 

„Kilenczedik királya a magyaroknak: KÁLMÁN 

 

A micsodás karban egyszer helyheztettél 

Külsőben, belsőben, világban tétettél. 

Abban járj el híven, arra rendeltettél 

Köszönd meg Istennek, hogy ell nem vettettél.” 

 

„Tizedik királya a magyaroknak. II. ISTVÁN 

 

Egy napja tündöklik a világ egének 

De tizenkét csillag jár elől fénnyének. 

Így égnek kell lenni az ország fejének 

De még is szükséges kérni sok szemének.” 
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„Tizen egyedik királya a magyaroknak: VAK BÉLA 

 

……………kell lenni nép fejedelmének 

Épp szemekkel bírni hadak vezérének 

De Béla elvesztvén fényét kétt szemének 

Még is hasznát vette tanácsos eszének.” 

 

„Tizenkettődik királya a magyaroknak: II. GEIZA 

 

Százhatvan esztendő fordult kerekére 

Hogy ismét jó királyt Magyarország éve. 

Béla fia Gejza haza örömére 

Üle királyságnak igazán székére.” 

 

„Tizenharmadik királya a magyaroknak: III. ISTVÁN 

 

A nagyravágyó és virtusok rontója 

Fenten való látás, békesség bontója 

Ki a felső poltznak hamis hódítója 

Nem lesz annak Isten meg boldogítója.” 

 

„Tizennegyedik királya a magyaroknak: II. LÁSZLÓ 

 

Harmadik Istvánnak ez is követője 

Minden gonoszságnak talmácsa ’sellője 

Sok visssza vonásnak országban szerzője 

És a koronának csalárd viselője.” 

 

„Tizenötödik királya a magyaroknak: IV. ISTVÁN 

 

Ez kegyyes fia volt második Gejzának 

Jó fia maradott a jámbor attyának 

Békességet kívánt az egész országnak 

Magát pedig tette minden baráttyának.” 

 

„Tizenhatodik királya a Magyaroknak: III. BÉLA 

 

Ha veted szemedet harmadik Bélára, 

Találsz az országnak egy jó királlyára. 

Izasság szerető hasznos bírájára 

És haza fiakk oltalmazójára.” 
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„Tizenhetedik királya a magyaroknak: IMRE 

 

A drága jó erkölcs minden gyemántokat 

Jámborság, szelídség Kárbunkulusokat 

Meg halad felül mint szép ábrázatokat 

Ezek ékesítik meg a királyokat.” 

 

„Tizennyolcadik királya a magyaroknak: III. LÁSZLÓ 

 

Jó fia született a jámbor Imrének 

Jó vezére leve az ország ügyének 

Emelkedet szarva Haza reményének 

Lászlóhoz mutatta jelét örömének.” 

 

„Tizenkilenczedik királya  Magyar Országnak: II. ANDRÁS 

 

Most ért, ha valaha egyszer szép időket 

Édes magyar hazánk kívánt esztendőket 

Vígságot örömet mindenben nemzőket 

Nem pedig bánattal bé tellyes időket.” 

 

„Huszadik királya Magyar Országnak: IV. BÉLA 

 

Hogy ha mindenekben szerencse járása 

Pontban esne’ s volna az idők forgása 

Nem lenne senkinek így fogyatkozása 

De edgyik szerencse másik csatázása.” 

 

„Huszon egyedik királya Magyar Országnak: V. ISTVÁN 

 

Istvánra Bélának szerencsés fiára 

Szálla Magyar Ország, ’s üle kormányára 

Leve a Hazának oltalmazására 

És az ellenségnek megboszszúlására.” 

 

„XXII
dik

 királya Magyar Országnak: IV. LÁSZLÓ 

 

Ez elsőben nyújtott nagy jó reménységet 

Az egész országnak szerze békességet 

De osztán Néróval nagy kegyetlenséget 

Öltöze magára minden feneséget.” 
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„XXIV. Királya Magyar Országnak: VENTZEL 

 

Mikor a fényes nap nyugovásra megyen 

Az egen ámbár sok csillag szeme legyen 

Helyében strásákat álítson és tegyen 

Mégsem lehet hogy ég olly világot vegyen.” 

 

„XXV
dik

 királya Magyar Országnak: OTTÓ 

 

Az ország urai nem kicsinyt botlának 

Amikor Ottóhoz minnyájan hajlának 

Mert oly fejedelmet Hazának adának 

Hogy bár inkább maradt vólna ő magának.” 

 

„XXVI
dik

 királya Magyar Országnak: I. KÁROLY 

 

Aki a koronát régen érdemlette 

A maga fejére immáron fel vette 

Károly király székit meg erősítette 

Illő igassággal szépen körül vette.” 

 

„XXVII. Királya Magyar Országnak: I. LAJOS 

 

Gyűllyetek most öszve fejedelemségek 

Álljatok ……………..külső nemzettségek 

Hajcsatok fejeket régi ellenségek 

Tisztellyétek Lajost minden tisztességek.” 

 

„XXVIII
dik

 királya Magyar Országnak: MÁRIA 

 

Leginkáb az ország sírásra fakada 

Könyve özönének zápora árada 

Azért hogy Lajosnak fia nem marada 

Kevésben is múlt, hogy magva nem szakada.” 

 

„XXIX
dik

 királya Magyar Országnak: II. KÁROLY 

 

Ravasz róka jött be az ország bajára, 

Aki jobban lehet a maga javára 

Mint sem az hazának dolgára, ’s hasznára 

Azért méltatlan vólt ollyan koronára.” 
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„XXX
dik

 királya Magyar Országnak: SIGMOND 

 

Negyedik Károlynak ez császári vére 

Ki a koronára érdemekkel ére 

Akár virtusira, akár termetére 

Méltó az országnak királyi székére.” 

 

„XXXI
dik

 királya Magyar Országnak: ALBERT 

 

Albert az országnak leve fényessége 

Az Austriai háznak reménysége 

Tündöklött mint zászlópéldás kegyessége 

Kedves volt mindenben mindennek hívsége.” 

 

„XXXII
dik

 királya Magyar Országnak: ULDISLAUS 

 

Ez lengyel nemzet volt de bölcs mindenekben 

Mely meg kívántatik fejedelmekben 

Az ország kormányán lévő emberekben 

Hogy annál bátrabban űllyönek székekben.” 

 

„Magyar Országnak legfőbb igazgatója: HUNYADI JÁNOS 

 

Hunyadi Jánosnak a vitézségéről 

Pennádat emeled irni szemettyéről 

Meg némulsz, nem szolhatsz méltó érdeméről 

Másokat fellyül múlt nagy vitézségéről.” 

 

„Harmincharmadik királya a Magyar….: V. LASZLO 

 

Ez Sigmond Császárnak vala unokája 

Erzsébet asszonytól Albert király fia 

De mindenre nézveez vala nagy …… 

Hogy tsak edjiknek is érdemét nem vijja.” 

 

„Harmincnegyedik királya a Magyar Országnak: KORVINUS MATTYAS 

 

Az Isten tanátsa vagy ég feneketlen 

Meg visgalhatatlan mérsékelhetetlen 

Embernek végére menni lehetetlen 

Mert a véges elme ebben tehetetlen.” 
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„Harmincötödik királlya a magyaroknak: IZ  LADISLAUS 

 

Mikor Samson el dűlt a nép nem lankada 

Meg hólt Mátyás Király remény el szakada 

Az ország szép napja homállyban 

Mert hamar illy Marsra éppen nem hava.” 

 

„Harminchatodik királlya Magyar Országnak: II
dik

 LAJOS 

 

Könyvek záporival áztasd szemeidet 

Lett az országnak mint keserűségre 

Mivel kevés jót tett haza védelmére 

Nem is sokat bánták hogy elment a végére.” 

 

„Harminchetedik királlya Magyar Országnak: ZÁPOLYA JÁNOS 

 

Ha a természetnek szép ajándékára 

És a szerentsének különös javára 

Tekéntünk; méltó volt János koronára 

És Magyar Országnak igazgatására.” 

 

„Harmincnyolcadik királlya a Magyaroknak: I. FERDINÁND 

 

Mint gyémántos gyűrű királlyok kezében 

Mint a Karbunkulus fülek függőjében 

Vagy mint a szép eső annak idejében 

Korona úgy illett Ferdinánd fejében.” 

 

„XXXIX
dik

 királya Magyar Országhnak: MAXIMILIAN vagy MIKSA 

 

Mikor nagy Sándornak vala születése 

Macedoniában világra levése 

Attyának Fülepnek tett örvendezése 

És Olympiának búva felejtése.” 

 

„XL
dik

 királya Magyar Országnak: RUDOLFF 

 

Boldog nemzeteknek mondhattyuk azokat 

Mellyeknek Dávidok jó salamonokat 

Hagyhatnak utánnok ollyan királyokat 

A kik igazgattyák bölcsen országokat.” 
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„XLI
dik

 királya Magyar Országnak: II. MÁTYÁS 

 

Sok királyok képét képírók festették, 

A szakadékoknak eleikben tették. 

Sokakat táblákra……………. 

De sokszor igazán nem ékesítettek.” 

 

„XLII
dik

 királya Magy. Országnak: II. FERDINÁND 

 

Ferdinánd érdemi égig emelhettek 

Széles birodalmi nagyon kiterjettek. 

Messze lakó népek tőle elijettek 

Hírének, nevének tiszteletet tettek.” 

 

„XLIII
dik

 királya Magyar Országnak: III. Ferdinánd 

 

Ez vala harmadik Felséges Ferdinánd 

Keetőnél nem utóbb bár érdemeit hánd. 

Boldog ország mellynek isten illyet adánd 

Mert annak szép napja soha nem borulánd.” 

 

„XLIIII
dik

 királya Magyar Országnak: IV. FERDINÁND 

 

Mihelyt a korona tétetik fejére 

Mindgyárt rá is rontottak barkák életére 

Ki dúlák világbul hazánk sérelmére 

És kegyes Attyának keserűségére.” 

 

„XLV
dik

 királya Magyar Országnak 

 

Nosza szerencsétlen idő folydogálla 

Az Haza …………….sok sebet számlála 

A mikor Leopold a Kormányra ála 

De minden dolgában jó véget talála.” 

 

„Negyvenhatodik királlya Magyar Országnak: I
ső

  JÓZSEF 

 

Első Joseff császár  jó attyát követte 

……… virtusit eleibe tette 

Szép ……………Isten meg ékesítette 

És uralkodását boldogul keltette.” 
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„Negyven hetedik királlya Magyar Országnak: III
dik

 KÁROLY 

 

Ez harmadik Károlly királlyi székiben 

Hatodik pedig mint császári tisztiben 

De a menyi Károlly volt nevezetiben 

Alig tétettetik ennek eleibe.” 

 

„Negyven nyolczadik mostani ditsössegessen uralkodó hivattya Magyar Or-

szágnak: MARIA THEREZIA 

 

A kékellő égnek szövétnek világa 

Vidám vólt mikor lett ez Károlly virága 

Mivel születettett egy olly Leány ága 

Kiben örvendezett Magyarok Országa” 

 

 

   
 

Úr asztali edények 


