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A Tamási Ágostai Hit-Vallást követők Templomának ... Orgonájjának a Kegyes Olvasóhoz botsátott azon 

Első-Szava: Az … 

 

Az én életem. 

 

1. Ki szül … 

… 

… 

… 

 

2. … 

… 

Gróff… 

Nézz rá… 

 

3. Ott el-betegedvén az …  

Dienesfára hoztak … 

Tagjaim halmokban itten … 

Padláson szerte szét hányódtak, vetődtek. - 

 

4. Meg sajditván engem Bódáts Sándor művész, 

Mond: kár e betegen, ha nem segit az ész; 

’s El-könyörög grófom roppant kastéljából; 

Rám nézve moly, szulok ’s egerek laktából. - 

 

5. Fogadja helységi három templomában, 

Hibás orgonáit felveszszi munkában; 

’s Azokon tüntetvén munkás ügyességét,  

Meg-állotta grófom szavát, ’s egyességét. - 

 

6. Igaz szó: betegen hoztak Szent Andrásra, 

Két Bódáts Sándor vett magához szállásra; 

Korán későn sebes testem orvoslották, 

’s Ephatájok nyelvem szólni tanították. - 

 

7. Ifju koromban lett volna halálom, 

Mert az életerők elhúnytak már nálom; 

De hogy e két ügyes művész létrehozott, 

Sok áhitozóknak örömöt okozott. 

 

8. Jó Genius ezen tisztes személyeket, 

Tamásira hozván szárnyain ezeket; 

Szakonyi Mátyás e Szent Nyájj Hit Szólnoka, 

Köz-jónak áldozni lám kedves birtoka. 

 

 

9. Ezektől megértvén hogy elárosítnak, 

’s Értem 400 váltó forintot számítnak; 

Fel-hevül e papnak szivének kebele, 

Melyet e templomban Szent-Lélek nevele! 

 

10. Bizván hiveiben, kik forrón szeretik,  

Hogy fel-szóllítását hiven teljesítik; 

Kezet fog, s szerződés pontjai im készek, 

Advent IVkén … 

 

11. … hogy szóllandó … 

… 

… 

… 

 

12. … 

… 

… 

… 

 

13. Tekintetes Ihász Urak ajándékot, 

Száz váltó forintban adnak nyomatékot; 

’s Ez foglaló petsét szerződésre lészen,  

’s Adakozni kösség ebböl ösztönt vészen. - 

 

14. Bódáts Sándor Urak, bútsuzom tőletek, 

Sipunk … mond felőlletek; 

’s Ugy fogunk zengeni e Tamási nyájjnak, 

Rendet szabván minden énekes hejjánnak. - 

 

15. Mert annyi tsak igaz bár akárki hallja, 

Énekléstek nem a fülemüle dalja; 

Halljátok tsak erdők, hegy völgy ligetekben, 

Dallos madár hogy zeng bájos énekekben. – 

 

16. Az én sipjaim is, igy öszve hangoznak, 

Fülnek elég kedvet, ’s örömöt okoznak; 

Én tanitlak hát meg angyali-mód szólni,  

Ének, ’s zsoltártt Dávid hárfáján lantolni. – 

 

17. Ha ritka a Magyar hangász oskolája, 

’s Kösség énekinek nints melódiája; 

A hangok vitelét már hát rám bizzátok, 

’s Magatok általam vezetni hadjátok. –  

 

18. Bár ki mondja elég szép volt templomotok, 

Nálam nélkül el-el voltak attyáitok; 

De mondja jelenkor, szem, fül, a testiség, 

Kell templominkban a látvány, fény, ’s ékesség. – 
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19. Lám hárfán Szent Dávid zsoltárit pengeti, 

Lant, síp, dob, trombitát gyakor emlegeti; 

Mondván: musikákban diszes énekelni, 

Szent az buzgóságin? szól lelket emelni! - 

 

20. Salamon templomán leg-hiresbb művészek, 

Dolgoztak, ’s muzikák szólni voltak készek;  

Hit Szólnokink mellett, bár ezek volnának, 

’s Templom … 

 

21. … 

… 

… 

… 

 

22. … 

… 

… 

… 

 

23. … 

De bennem örömt… 

Majd együtt veletek fog… 

Ezer nyoltz száz nyegyven négybe… 

 

 

 

 

 

24. Gyermek ’s unokákra ki-terjed életem, 

Ha tüz lángja által meg nem emésztetem; 

Hát templomotokban mint nagy kintset féltsetek, 

’s Add Isten ne érjék ezt gyászos esetek!!! - 

 

25. Ti három harangok templom erányában, 

Leszszek kiáltó szó veletek pusztában; 

Barátkozzunk öszve, ’s ha fel-szóllit papunk, 

Hogy ige hallás köztt múljék innepnapunk. – 

 

26. Szóllitsuk a népet ez Urnak házában, 

Hadd halja hogy mi van, a Szent Bibliában; 

Szóllitsuk a népet ’s birjuk buzgóságra,  

Segétvén sok polgártt jutni Menyországra. – 

 

27. Ezzel e verseket már magamhoz veszem, 

Még ma a síp házban emlékül le teszem; 

’s Ha jönnek Unokák meg olvasására, 

Áldás száll az Engem meg szerzők porára. – 

 

28. Ez órgóna nyelvén, én ki most verseltem, 

’s Ennek közöttetek emléket emeltem; 

Méltó éljent soká, szám neki kiáltsa, 

’s Nem sokára ezt egy szép torony fel-váltsa. – 

 

29. ’s Mind azért orgonánk, mit melletted tettem, 

Ha meg halok zengj bús ariát felettem. – 

 

 

Igy verseltt, önnön kezével irta, és Advent IVkin, mint az órgóna első meg szóllamlása és ünnepes bé 

szenteltetése napján a sz: székről le-olvasta: Tiszt. Ns: Szakonyi Mátyás Tamási Sz. Gyülekezet Hit 

Szólnoka, ’s Tettes Ns. Weszprém Vármegye Tábla Birája. 

 

 

 


