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9Só/f. i f : r. Uram kitsoda lakozik a' te Sátorodban, ex 
da nyúgfzik - meg cf te fant Hegyeden ? A" ki Tökéilet efs égben jdr , 
Igazságot tse/ekefzik, és Igazságot fzóll az o Szivében. 

In vita Jani Rntgersii: Non pőtejl dici móri 7 qni cet emum fibi 
monumentum 7 amicis ingens defiderium} exemplum omnibus haud asper-
nandumy reliquiL 

Az-az : 
Nem lehet mondani ? hogy az meg - hólt, a ki maga után örök 

Emlékezetet > Barátinak nagy Óhajtását, mindeneknek következendő je-
les Példát hagyott. 

w m (D 



S Z E N T L E T Z & E . 
"Szent János Évangyéliomos Könyve első Réfze, 

negyven nyóltzadik Versében : Imé ez az igaz 
Izraelita, kiben nintsen Álnokság,. 

Nem%etséges Gyáfyra9 és mélységes Keferüségre hívattatott 
akármelly Renden lévő kegyes Lelkek > mindnyájan ha-

landó Emberek l 

A kár e' jelen - való fok - képen fzomorú Alkalmatofsá* 
got el - képzelem , akár a' miatt a' vaftag Gyáfzriak feté-
tes Fellegével bé-boríttatott Ürí Rendeknek kefergő Gyü-
lekezetét , fet máfoknak is Szemeikből ki - tsordúló Köny-
veknek Záporait meg - tekintem ; akár pedig az' én vé-
letlen , mefzfze FóldrŐl lett febes jövetelemnek váratlan 
okát meg-gondolom: lehetetlen, hogy Szívem mélysé-
ges kcfertiséggel el - boríttatván febefen ne verjen, keze-
im , lábaim akarattyok ellen - is ne refzkefsenek, Lelkem 
a' méltó bánatnak árjától oftromoltatván, könyveimet 
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Síróknak harmatozó Könyveikkel ne elegyíttsem. Szíve-
men van még moffc - is , kinek, és mitfoda utolsó közön-
séges halotti Szolgálatot tettem én, ezen tőllem örökös 
Hála'datofságot érdemlő T. N. Peft Vármegyében , midőn 
az IftentŐl ki-fzabott fzent Hivatalomnak folytatásának 
mértékét ebben az én nyugodalmamnak Helyében fzínte 
bé - tölteném. Érzik fok Méltóságos, és Tekintetes Fa-
rhiliák', érzi az Itten' Háza, de még késő Időre-is fokán 
fájdalmaísan fogják érzeni, kit fzalaztottak - el magok' te-
temes kárával, mikor el - fzalafztották amaz halhatatlan 
emlékezetű a' Magyar Izraelnek tanátsos Úri Férjfiát. (a) 
Imé' pedig moftan hafoníó tekintetű, tanátsú, érdemű, 
az Hazának, s az Iften' Házának fok-képen hafznos hi-
vatalú, de már bennünket el-hagyott, és az Ő hofzfzas fzeny- . 
vedéfei után a' boldog Örökkévalóságra el - érkezett Ür-
utólsó érdemlett Tifztefségtételére kell vala váratlanéi, 
és a ilieg - keferedett Szívnek fok . gyáfzos Sohajtáíi kö-
zött jönöm, hogy a' mitsodás vólt ezen az előttem mind 
.örökké emlékezetes Földön utolsó közönséges halotti Tifz-
tefségtételem , ollyan lenne El-távozásom után-is, ma-
gamnak - i s , máfoknak - is nagy Kefesüségére itten - való 
Szolgálatom. 

De vallyon kitsoda hát az, a kinek meg - hidegedett 
Tetemei az ő néki rendeltetett Koporsóban bé - fzegez-
tetve nyúgofznak ? Kitsoda az, a' kinek magára nézve 
boldog, fokakra nézve fzomorú Halála, illy fokakat Gyáfz-
ban öltöztet, illy fok Szemekből könyveket húllattat, 
amaz előttetek efméretes, Hazájához; míg éle, igaz Vér-
rel meg-melegedett Szívet, Vallásához, és az Iften Anya-
fzentegyházához Kegyefséggel állhatatofan buzgó Lelket 
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(a) l i . v a l a Néhai T . N. és V. Ebeczki Tihanyi Dániel Úr. 
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vifelő, ama Ti fzerető Atyátok fia , jó Barátatok, fokak-
nak közületek Jól-tévője, 's Tanáts • adója, fok ügyes ba-
jos Törvényekkel külzködŐ Méltóságos, és Tekéntetes Úri 
Fainiliáknak egyenes lelkű Pártfogója, egynehány Tekin-
tetes Nemes Vármegyéknek Tábla Birája, mind ezek után 
amaz mélységes Keferűségnek Örvényében füllyedezŐ Má-
rának Tekéntetes, és Nemzetes Idős Fáji F A Y K A T A 
Afzfzonynak tökélletes fzívű Férje, ezután örökös Gyafz-

• izának, Matériája, nékem, és az én Házamnak igen igen 
kegyes Pátronufa, néhai, oh keferves Emlékezet, néhai 
Tekintetes, Nemzetes, és vitézlő Bártzai B Á R T Z A Y 
A N D R Á S Úr, a kinek példás itteni Félelemmel, és Ke-
gyefséggel el- töltött Életének Folyamattya előttem forog-
ván, és az Ő drága 's el - felejthetetlen Érdemei örökös 
Haladatofságra kötelezvén, azon haladatos, de egyenes 
Szívvel mit riipndhatok inkább egy Summában felólle ? 
mint azt, a' Mit IdvezítÖ mondott Nátanael felől : Imé 
€X. aX. lgaZ Izraelita » J&en nintsen Álnokság. 

Azt ugyan meg-vallom fzomorú kegyes Halgatóim, 
hogy nem kis ErŐfzak efik rajtam, midőn ez áldott em-
lékezetű Úrnak, az én nagy kegyefségű Pátronusomnak 
utolsó Tifztefséget kelletik tennem, nem mintha Halála 
után az Ő örökös Tifzteletéről le-akarnék tenni, az én 
Szívem léfzen az Ő iránta - való méltó Haladatofságnak 
mindenkori fel-emelt Ofzlopa, mellyen el - törölhetetlen 
Betűkkel léfzen fel - írva az Ő felejthetetlen áldott Emlé-
kezete , hanem hogy magam - is egy lévén a gyáfzos Szí-
vet vifelő, és az ő Halálában Kárt vallott siralmas Felek 
közül, lehetetlennek tartom azt, hogy Ő néki fok Érde-
meihez 's Talentomaihoz illendőképen parentálhafsak, a 
Ti Várakozáftoknak-is eleget tehelsek. Mindazonáltal, 
minthogy úgy tartom, fenkit az Egyházi Renden-lévők 
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közzúl annyira nem kötelezett, mint engemet, noha bi-
zony mindeneket fzeretni kívánt, minthogy énnékem va-
Ia az a különös Alkalmatofságom, magam' Réízéról nagy 
Boldogságom , hogy ebben a' Kerefztyén Gyülekezetben 
tsak nem tizen - öt EfztendŐket az Egyházi Szolgálatnak 
Folytatásában el - töltvén néhai boldogult Úrnak leg - kö-
zelebb-való Efméretségében juthattam, fok Dolgokban 
az Ö bölts Tanátsával élhettem, naponként, ha ide Haza 
vala, véle fok örvendetes Órákat nem alá - való, hanem 
az 6 nagy Tudománnyához, 's Kegyefségéhez ilíendÓ nyá-
jas Befzélgetéfsel el-mulattam, íött minthogy az ifteni 
Gond - vifelésnek úgy tettzett El-távozásom után-is, né 
hai kegyes Pátronusom irántam-való fzíves Indúlattya 
felejthetetlen, változhatatlan, és munkás - is vala: meg-
efmérem azt, hogy egyenesen engemet illet az ő néki 
meg - adandó utolsó érdemlett Tiíztefség - tétel, mellyet 
mint tartozó Adót, mirít az Ő Kegyefségének Jutalmát 
meg- keferedett ugyan, de valójában haladatos Szívvel 
tfelekeízem, ó ! vajha úgy tselekedhetném mint az Ő fok-
betfes Érdemei meg - kívánnák. 

Minekelőtte IdvezítÓ Urunknak el - olváftatott Szavait 
néhai áldott emlékezetű Úrra alkalmaztatnám , fzükséges-
nek efmérém e' két Doigokat meg - világosítani, Elofcdr r 
ki az , a' ki felól a' Kriftus mondotta, azokat ? MáfodJxpr: 
mitfoda Értelemben nevezte azt igaz Izráelitának, a' kiben 
nintsen Álnokság ? Melly két Pontotskából álló, de a' mi 
Visgálódásunkra , 's Tanúságunkra igen méltó Dolgo-
kat , midÓn tsak rövideden kívánom elő - befzélleni: ad-
ja a kegyelmes Iften, hogy az Ő Befzéde tégyen mind-
nyájunkat böltsekké az Idvefségre ! 

A. Nátanael felól mondotta ezt a Kriftus: Imé e^ 
lyáelita, Minekutánna az Ür Jélüs Kriftus a' maga 
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közben - járói Hivatalát nyilván és közönségesen akarja 
vala folytatni, mindjárt ezen Hivatalának közönségesen-
való Folytatásának Kezdetében Tanítványokat, kik azu-
tán Apoftoloknak neveztettenek, fzerez vala önnön ma-
gának, mindazért, hogy ezek a Kriftus' Tfelekedeteinek, 
Tfudáinak,* fzent, és fedhetetlen Életének s minden Szen-

; /" vedéseinek Szemmel látott Bizonysági lévén, a Kriftus* 
TfelekedeteirŐl Ki-fogás nélkül-való Bizonyságot tehet-
nének , az honnan fzent János első Levél I. R. i. v-ben 
így fzól l : a kinek Bef^édét mi hallgattuk, kit a mi Szeme-
inkkel láttunk, kire néztünk , és kit a mi Keheink tapafytal-
tak , a%t Életnek Befcédét hírdettyilk tinéktek, mindazért, 
hogy előre meg-tanítván Őket a maga Oskolájában az 
Iften Orfzá^ának Titkaira, jövendőben Mennyben Menete-
le után az Évangyéliomot fzerte ízéllyel prédikáltatná Ő 
általok, 's aképen fundálná a maga lelki Orfzágát. Hlyen 
Véggel hívta a Kriílas az Apoftolságra a' maga Oskolá-
jában leg-elofzör Andrást, és Ő véle együtt Jánost, (b) 
azután pedig Simont, avagy Peterí, azután Fiiepet , mikor 
fzinte Galiieában akarna Jéfus menni, a mint ezt ebben 
a Réfzben Renddel fzépen elől - befzélli fzent János v. 
3j«4f. Ez a Filep, a kiről fzinte moft emlékeztem, reá 
talál tsak hamar Nátanaelre, a ki Ő néki ezelőtt már ef-
merőfse vala , hihető a KerefztelŐ János Oskolájában, 
mert úgy láttzik, hogy a Jéfus többnyire a KerefztelŐ 
János' Oskolájából hívja vala magához a Tanítványokat, 
kiket már azelőtt KerefztelŐ János, mint a Kriftus' elöl-
járó Követe, a Jéfus' bé-vételére kéfzítget vala, Filep, 

mon« 
( b ) Ján. Évang. I. R . 4 I v .ben az hol a' Kriftust leg-elí. 

fzir követő két Tanítványokról vagyon Em'ékezet, kik kozzM az egyik, 
András meg - neveztetik , a másiknak a' Neve pedig el-hallgattatik , ki-is-
hogy János lett légyen, onnan lehet gyanítani t hogy az ö Évangyéliomá-
ban az ö Nevét el - fzokta hallgatni. 



mondom, meg-találá Nátanaelt, és monda nékiet meg-
találtuk a^t, a ki felöl Móses írt a Törvényben, és a Prfr. 

féták t. i. a Názáret béli Jéfust} mellyel Őtet a Kriftus' 
Oskolájában akarta vezérleni v. 4Í. Nátanael felel, s azt 
mondja: Ná\áretb'ol támadhat-e valami jó? Mert nem fog-
hatta - meg Ő azt, hogy a Meíliás Názáretből - való lé-
gyen, mindazért, hogy Mik. V. I. Prófétziája fzerént, a' 
Kriftusnak Bethlehem Judának Városában kellett fzületetni,, 
melly hogy á g y - i s lett, Nátanael nem tudta, Názáreth 
pedig Galileának, nem Judának Tartománnyában volt , 
mindazért, hogy Názáreth igen tsekély, alá való Helyets-
ke vala, azért nem-is képzelhette azt, hogy illy méltó-
ságos , és ditsőfséges Személy, a Meílíás, illy alá - való 
tekintetű Helyben lakozhafson, adjuk ezekhez , hogy a 
Galilea Tartománnya a 'Sidók előtt közönségesen útálat-
ban vólt , mivel hogy fokán, a Salmanafsar Afsyriai Ki-
rály által oda küldetett Pogányoknak Maradéki lakták azt,, 
azonban annak Lakosai mások fetett oftobábbaknak tar-
tattak, úgy hogy Kőz-példa-befzéd fzerént Galileusnak 
lenni, annyit jelentett, mint nagyon oftobának lenni, úgy 
hogy innen lett ofztán az, hogy a 'Sidó Papi Fejedelmek 
és a' Farizeusok Nikodémusnak így fzóllanának: Nem de 
te - is Gaíileus vagy - e ? tudakozzál rólla, és lásd - meg ,, 
hogy Galileábol Próféta nem támadott Ján. Évan. VIL 
52. Ha Galilea Tartománnya illy Útálatban volt a 'Sídók 
előtt : mennyivel inkább annak egy kitsiny Helyets-
kéje Názáreth ? a melly nem tsak az, hogy tsekély vala, 
hanem lakosai fe legjobbak voltanak, s ez azoka, hogy Kriftus 
azoknak Méltatlansága miatt Tsudákat nem tselekedhetett. 
Máté 13': 50. Márk. 6: 8- ÉS már innen lehet azt meg-
érteni, mit téfzen az, a mit fzent Máté a Kriftusról e-
fcépen m e g j e g y z e t t 3 : 23. lako^ék Jéfus Názárcthnck Vá~ 
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rosában , hogy bé - tellyesednék, a mit a Próféták mondot-
tanak. Názárénusnak hívattatik. (c),De hogy Tzélomra fi-
efsek: ^ 

Minekutánna képtelenségnek láttzott aJ Nátanael előtt r 
hogy a Názárethben lakozó Jéfus , Iftentől meg - ígérte-
tett valóságos Meffiás légyen, Filep a' már ekkor a' Kri-
ftusnak IftjentŐl küldetéséről Lelki - efméretében meg-győ-
zettetett volt , egyenesen a Kriílushoz hívja Őtet, hogy 
Ó - is ezen Igazság felől a' Kriftus' Szavaiból gyozettefsék-
meg, nem köti rá a maga Tudománnyát, azt akarja, 
hogy maga tégyen Próbát, mint fzent Pál-is azt akarja, 
hogy mindeneket meg - próbáljunk i. Thefi. 5; 21. így 
ferkengeíi őtet a' Kriílushoz - való Menetelre: Jere\ és lásd-
meg v. 47. 

El-indul Náthanael Fileppel egyíitt Jéfus felé, hadd 
láísa, hadd tapafztallya őtet; ha vallyon igaz Médiás-e ? 
El-indul mondom, mellyel meg - bizonyította, hogy akár-
melly előre képzelt bal - vélekedésektől el - foglaltatott lé-
gyen az Ő Elméje, de ugyan tsak az Igazságnak Szerete-
te , 's annak efméretére - való fzíves vágyódás meg - va-
gyon benne, úgy hpgy ha fzintén meg nem foghatta - is 

B azt 

( O Sokat vetekednek az iránt a' Tudósok , hol ]o vendoltetett - meg af 

Próféták által a' Kriftus felöl, hogy ó Názárénusnak hívattatik? és az ö 
mefterségesen ki-gondolt Magyarázattyaikkal, mint fokfzor másutt-is , 
úgy i t t - i s Homályban borították a' dolgot. Bizonyos a z , hogy a' Kriftus 
előre világosan meg-jövendöltetett a' Próféták által, hogy ö meg-vettett 
léfzen, meg -utaltatik , Gyalázattal, és Bofzfzúsággal illettetik. Lásd Eset. 

: 'Sóit. 22 ; 7, 69. 20. Ugy de éppen akkor, mikor a' Kriftus 
N á z á r é n u s n a k neveztetett akár a* 'Sidóktól, akár Pilátuftól Jcín. 19 : 19. 
Tsűfsággal, és Gyalázattal illettetetett, úgy hogy Názárénusnak lenni tsak 
nem annyit tett a* 'Sidók k ö z ö t t , mint Krétabélinek, és Boetiából valónak 
lenni a Görögök között. Ez a' tsúfos Nevezet pedig a' Krifttisra Názáret-
ben - v a l ó Lakozásáról ragadott, Pvólla neveztettek oíztán a Kerefztyének-
is tsúfságképén Názárenusoknak. 



azt előre, hogy az igaz MeiTiás Názáretben lakozhafson : 
mindazonáltal egyátallyában vakmerőképen nem tagadta, 
söt, hogy hogy annak végére járhafson, örömeft ment 
Fileppel együtt, egy lévén azok közzúl, az Iften-félő 
'Sidók közzűl, a' kik az Ó Templomában el - jövő Urat ke-
rejlék, és a Szövetségének Követét kívánták Mai. 3. 1. 

Mihelyt láttya Jéfus Nátanaelt féleje menni, egyfze-
rébe n ezt feleié: Irné e^ &Z igaz Izráe^ta> kiben nintsen Ál-
noks ág. NátanaelrŐl mondja hát azldvezíto, a mint meg-
tettzik, ezt a' ditsőfséges elogiumot. 

Nátanaelnek nevezeti anyit téfzen, mint Ijlen Adományja, 
Isten Ajándéka, hihető így neveztetett az Ő Szüléitűi azért, 
hogy Ők alázatos Könyörgésekkel kérvén az Idéntől Mag-
zatot , mikor az Iften őket azzal fzerette, úgy vették azt, 
mint Iílen bétses Ajándékát, ahozképeft, mint "Sóit. 127. 
a Gyermekek Iften Majorságának, Szüléknek adott Örök-
ségének 's Ajándékának neveztetnek. Szokások volt ré-
gen az Iften - félő Szüléknek , ha fzíves Kérések által 
Magzatot nyertek az Iftentől , Iften iránt - való Ha-
ladatofságoknak Bizonyságára azt Iften' Ajándékának ne-
vezni, 'S ugyan innen vették a' Jonatháni Doíitheulí, 
Dorotheuíí , Theodoruíi, Theodofuli, és a Nap-nyúgot-
tiaknál az Adeodátufi Nevek a magok eredeteket Az-is 
igaz, hogy kiváltképpen a' jó Gyermekek, nagy Iften' 
Ajándékai, a' minemű volt különösen Nátanael (d) 

Ná-

Cd) Hogy a' Gyermekek Iften Ajándékai legyenek, fok Helyeken ta-
níttya a Szenr írás! 1 . Móf. 4. 25, 2 5 : 21. 29 ": 3 2 , 30: 22. 48 : 9. 
Ruth. 4 : 1 3 . 1. Sam. 1: 1 9 , 27. 2 : 2 1 . 'Sóit. 1 1 3 : 8. Ésa. 66 : 9-.Min-
denekfelett pedig hogy a jó Gyermekek eleitol fogva Iften betses Ajándé-
kának tartattanak nem tsak az Iílen Népétül, hanem a' Pogányoktól - i s , 
fok Bizonyságoknak Fellege tanittya. Alceftes, a mint Earipides írja, mi-
dőn meg-halni kéfziilt* a* maga Férjének Admetusnak a Molofsusok Ki" 



Nátanael az tjj Teftamentomi írásokban más - képpen 
Bartolon eusnak, Bertalannak - is neveztetik , melly an-
nyit téften mint Tolomei Fia. Szokás volt tudni-illik az 
a' Sídóknál, kiváltképpen abban az Időben, mellyben a 
Kriftus e' Földön jár vala, hogy Ók két, söttnéha három 
Névvel - is nevezteísék önnön magokat. így már tsak az 
Apoftolok közzul, Péter, Simonnak - is, Bár - Jónának az-
az Jónás Fianak-is neveztetik, Tamás egyfzersmind Didi-
musnak vagy kettősnek, Pál Saulusnak 's a t. Nem tfu-
da hát ha ez a Jéíuftól meg - ditsértetett Személy - is az 
Évangyéliftáktól moft Nátanaeli, moft Bartolomeuíi Ne-
véről emlittetik. A minden Kétség nélkül - való dolog, 
hogy ez a mi Nátanaelünk az Apoftolok közé tartozott, 
világosan J\ent János Evang. 21 : 1 , 2 . azt írja, hogy meg-
jelentette magát Jéfus a' Tanítványoknak ( kiken értetnek 
az Apoftolok ) a' Tibériás Tengerénél, illyen módon jelen-
tette J>edig meg: Valának együtt Simon Péter , és Tamás , 
ki mondatik kettősnek, és Nátanael , ki Galilea Városából 
Kánából « való vala, és a1 Zebedeus Fiai 's a* t. Azt mon-
dom, hogy ellene mondhatatlanúl igaz az, hogy Nátanael 
a Kriftus T a n í t v á n y i vagy Apoftoli közzé tartozott, és 
így mikor fzent Jánoson kivíil a több Évangyélifták az 
Apoftolokat elól - fzámlállyák Máté 1 0 : 3 . Márk 3 : 13. Luk. 
6 : 14. bizonyos, hogy az Apoftoloknak Száma közzul 
Őtet ki nem hagyhatták Igaz az, hogy ezek az említett 
három Évangyélifták elől-adván a tizen-két Apoftolok-
nak Rendit NátanaelrŐl ezen a' Néven nem emlékeznek: 
de emlékeznek Bartolomeusról, vagy Bertalanról, azt-is 
tudjuk pedig, hogy fenkire a' több Apoftolok közzul a 
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rállyának a' maga Gyermekeit illy Szóval ajánlotta : accipe chctrum munus 
e diára mami. Cicero - is in Orat. poíl reditum ad Quirites így fzóllott: 
quid dukius hominum gauri a mtura dátum qwm Jui cuique libwi f 



Nátanaeli Nevezet nem illik, hanem tsak Bartolomeusra. 
Ugyan-is valaminéma Renddel írja fzent János ebben a' 
Réfzben, hogy hívta Jéfus a maga Tanitványit, hívta tud-
ni - illik Andrájl, Pétert, Fiiepet, Nátanaelt s a t. Szin-
tén olly Renddel adják -elől a több Évangyélifták - is ezt 
a Tanítványok Catalogufsát, mint különösen ./̂ enf ikfáíé 
i o : 2 , 3. Ki-botsátá Jéfus Pétert, Andrájl, Jakabot, Já 
nojl, Fiiepet, és Bertalant s a t. mindenütt Filep utánn 
^emlittik az Évangyélifták Bartolomeuft, mert Filep utánn 
hívta Őtet a Kriftus, és Filep vitte Őtet a Kríftushoz. 
Egy Summában, ha igaz az, hogy Fiiepet az Apoftolság-
ra-való Hívattatásban követte az, a kit az három Évan-
gyélifták Bartolooieusnak, fzent János pedig Nátanaelnek 
nevez: az-is tökélletesen igaz, hogy Nátanael, és Barto-
lomeus vagy Bertalan mind azon egy Személynek Neve 
volt És így ez a' Tanítvány Bartolomeusnak tsak annyi-
ban neveztetett, a mennyiben Tolomeinak Fia volt, a 
melly Tolomei nevezett hogy a 'Sídóknál Szokásban volt 
ama híres 'Sidó Jófef Hiftoricus bizonyíttya, a Nátana-
eli Nevezetet pedig mint maga tulajdon és különös Ne-
vét, úgy vifelte. (e) . 

Hogy 

Cc) Talám foha fem kételkedtek vólna a' felöl a' Tudósok, hogy a' 
mi Nátanael&nk Bertalan légyen, hanemha Ágoílon Doktort az ö Képzelo-
défei illyen Gondolatokra vitték volna traSat, VIII. C. I. in Johctn. Hoc 
mtjue Andrect di&um, nec Petro, nec Philipgo, quod diStum elt de Ncitha-
mele: Ecce verz Israelita Deberet ifié primus ejje in Aprfoícitu, ^ non 
folum primus non invenitur in Apofiolis, fed nec rmdius, nzc ultimus inter 
duodteim Nathanátl. Quceritur cciufci ? Probabiliter invenimus, intelligere 
debemus Nathanaelem eraditum , & peritum legis fuiffe - propterea noluit iU 
lum Dominus inter discipulos ponere , quici idiotcis eíegit, unde conjxin deret 
mundum. De egy az , hogy fzent János Nátanaelt az Haláfzok közzé fzára-
Jállya 2 i . R, más- az, honnan tudta Ágofton, hogy Nátanael Törvény-tu-
dó vo l t , onnan - e , hogy Filep előtte, Mófe f t , V a' Prófétákat emlitti z ; 
46. hifzera K. János Oskolájában tanulhatta azokból efmérni a' Meffiáih 



Hogy Nevéről, Születésére térjünk Natanaelnek, volt 
ö Eredetére nézve, a' Galilea Tartományából, Zabulon 
Nemzetségéből, Kána kitsiny Városából, a' mint már ezt 
fellyebb fzent János Évang. 21. Réfzébül meg - jegyzettem # 
a; mellyre én ez úttal tsak azt említem, hogy ámbár Kána 
igen kitsiny, és a 'Sidók előtt kevés tekintetű Helyets-
ke vala, és ámbár ebből az Helyből, 's ottan-is hi-
hető alatson forsú Szüléktől vette Nátanael a maga Ere-
detit , mellyre nézve fzent János mint Haláfzt a' töb' Ta-
nítványokkal, úgy emliti : mindazonáltal az éppen nem 
zárta - el Őtet lem a Kriftuftól, fem az Ő Oskolájától, fem 
az Apoftolságtól, főtt tsudálatos dolog nem hívta a Kri-
ftus a' maga Oskolájában a Világnak nagy tekintetű, és 
tehetségű Fejedelmi Embereit, nem aL Törvényben jára-
tos nagy tudományú Férjíiakat, kiknek Ajakiktól nagy En-
gedelemmel , és Tiíztelettel függött a Kösség, nem a 
Móies' Székiből a' Népet nagy Hatalommal, és Törvén-
nyel igazgató Doktorokat, hanem hívta a fzegényeket, 
alatsony ízületésű, neveltetésű, és hazájú, kemény Mun-
kához fzokott, az illy nagy Hivatalra, fokképen alkalmat-
lan Haláfzokat, Vám - fzedőket, 's a t. mindazért, hogy 
ezzel jelentené a Mófes ' Székinek a nagy Tanátstsal, és 
a 'Sidó meg - átalkodott Respublicával együtt nem fokára 
lejendő el - töröltetését, mind azért, hogy nékik tefti di-
ri ekedésre - való alkalmatofságot ne adna, mintha az Ő 
nagy Születésekért, Méltóságokért, Gazdagságokért, és 
kcrkedckeny Tudománnyokérthívta volna Óket, mindazért, 
hogy az illyen együgyű, 's erőtelen Emberekben a ma-
ga fzabados Kegyelmét meg - ditsöitené, és az egéfz Vi-
lág előtt meg-mutatná, hogy ő akárkinek Értéke, Tu-
dománnyá, és Tehetsége nélkül könnyen el-lehet, a Kö* 
vekből-is teremthet Fiakat Ábrahámnak, a Semmiből-is 
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valóságot teremthet, azokat-is a" mellyek nintsenek eló-
hívhattya , a kitsinyeknek, és Tfets - izopóknak Szájjok 
által fundálhattya a' maga Ekkléíiáját. 'Sóit. 8- azokat a 
kik eddig tfak fzegek fem voltak a 'Sidó Refpublicában, 
Ofzlopokká teheti az Ekkíeíiában Galat. 2 : 9. a' kik tfak 
vefzendö Halakat haláfztanak, már Embereket - is halafz-
hatnak Luk. 5. általok a Világnak Böltseit bolondokká te-
heti I. Kor. 1. ;s azonban akármit tfelekedjenek, akár az 
Iftennek Ditsöfségére, akár annyi általok meg-térítettetett 
Lelkeknek Idvefségekre, még-is vélek ezt a' nemes, és 
alázatos Vallás - tételt tetetheti. Iften Kegyelme által 
vagyok, a mi vagyok. Nem én, hanem a\ Ifteni Kegyelem3 

melly én bennem vagyon. És már, hogy rövideden emlit-
tsem, innen-is meg-teítzik a többek között a Kerefz-
tyén Vallásnak Igazsága, hogy annak Hirdetésére együgyű 
fzegény Embereket válafztván a Kriftus, azok által még-. 
is a Világot meg-hóditotta még pedig kevés IdÓ alatt ma-
gának. ( f ) Akármitsodás volt hát Nátanael Születésére 
nézve , a bizonyos, hogy a' Kriftus Tanitvánnya, Apo-
ftol volt. 

Az 

( f ) A' Kerefztyén Vallásnak wúnd régi Ellenségei mind a inai Na-
turaliftak fokfzor elö - gördítik az Apofcoloknak Szegénységeket, és Ala-
tsonyságokat, mintha az az Évangyéliomi Vallás' Igafságát alább fzállítaná, 
holott épen az , hogy az illyen együgyű Emberek a' Világnak Pvéfzét min-
den világi Hatatom, Böltfefség/ és Erö nelkűl a' Kriftusban - való Hitre 
vezérlették^ nem egyik Bizonysága-e, a Kerefztyén Vallás Igafságának ? 
Ugyan- i s fokfzor valamelly Tudománynak El-terjedését az azt hirdető 
Embereknek lehet tulajdonítani, mikor tudni- i l l ik , az illy Tudományt 
hintegető Emberek vagy Gazdagok, kik ígéretekkel magokhoz tsalogathat-
tyák a2 Embereket, vagy Hatalmasok, kik Fenyegeteseikkel másokat arra 
vehetnek, a' mire akarnak, vag;y ékesen fzóllók, kik mézes Befzédekkel az 
Emberekben befzélhetnek valamit. "Úgy de az Apoftolok felől egyiket fem 
leliet mondani: Nem hogy Gazdagok voltak volna, Péter, és János Jpnfiol. 
Tstl. 3 : 6. azt mondják, hogy tsak annyi Pénzek fints, a' miből Alamis-
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Az ő Apoftoíságát, hol, és miképen vifelte, nehéz 
rolla bizonyod mondani. Leg- hitelefsebb az, mert leg-
régibb bizonyság, a mit Eufebiüs L. 5. c. 10, felőlle meg-
jegyzett , hogy Ő az Indusoknak prédikállotta az Evan-
gyéliomot, és ugyan ekkor meg - lehet az - is , hogy In-
diában Boldog Arabián, és Perlián menvén kerefztűl, e-
zek Lakosinak - is, a mint némellyek írják, hirdette az 
Iítennek Befzédét, ?s Őket a Kerefztyén Vallásra vezér-
lette. De vallyon már ezeknek a fzent Máté Évangyé-
liomát 'Sidó-Nyelvre fordítván közikben vitte-e, vallyon 
a Görögöknek traditiójok fzerént Albana Városában a 
Kaspium Tengere mellett Armeniának fzéliben hólt - e 
meg ? Vallyon a Kana - béli Menyegzőben Ő vólt-e a' 
VŐ- legény ? Vallyon az Évangyéliomnak Hirdetéséért As-
tyageílől Polemonnak Armenia Királlyának Teíl - vérétől 
elevenen le - vonattatván az Ő bori, erolzakos halállal ö-
lettetett - e meg ? mind ezek olly dolgok , a mellyeknek 
világos igafságra - való hozattatását nem merném magam-
ra vállalni, ( g ) 

B. Bi* 

nát ádhafsanak a' Templom' Ajtajánál kéregető egy fzegény Koldusnak, De 
hol- is vették vólna a' Gazdagságot, holott alatsony fzületésűek; tsekély 
Hivatalt gyakorlók voltak, a* Kri f tus- is a' Pénz - fzerzéft meg - tiltotta 
tMlök. Mitsoda ígéretekkel tsalogathatták vólna hát az Embereket? Nem-
is voltak Hatalmasok, hogy mint Muhamed Fegyverrel , \s Er6fzakkal ter-
jefzthették vólna Tudománnyokat. De még világi ékesen Szállások fem vólt, 
az ő Befzédekben fenimi emberi Boltsefség, fem Hizelkedés, íemmi tsa-
lárd Kedv-keresés tellyefséggel nintsen/ Hogy azért még-is ennyire men-
tek az Évangyéliomnak Prédikállásában, azt annak Igalságának lehet tu-
lajdonítani. 

( g ) Majd közönséges vélekedés a z , hogy az Apoftolok mindnyáján 
eróf?akos Halállal holtak vólna - meg fzent Jánoson k ívül , a* ki tsen-
des Halállal hólt - meg Eféfusban. Hogy Péter, Pá l , és Jakab kínoson őr-
lettek - meg bizonyos, de a1 többiről kéttsée;es: Mert Heracleon, a' ki a' 
második Százban élt , világosan tagadja Aleksándriai Kelemennel Stromcit. 

4. 
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B. Bizonyos az felőlle, a' mit amaz hív Bizonyság, 
ama tsalhatatlan Igazságnak Szájjá a Kriftus mondott : 
Imé az igaZ Izra^ta> kiben nintsen Álnokság. O ! minden 
Ditséretet meg-halladó Ditséret ! O ! nagy Boldogság l 
attól dítsértetni, a ki a Szíveknek, és Veséknek Visgáló-
ja, a kinek nem volt femmi Szüksége, hogy valaki más-
felől valamit mondjon ő néki, mert ő tudja vala, kiben 
mi lakik. O ! Rend kivúl - való nagy Nyereség, attól dí-
tsértetni - meg e Földön, a ki az egéfz Világ előtt meg-
dítsérhet ama Napon, és a ki ha Valláft téfzen az övéi-
ről az Atya, és az ő fzent Angyali előtt, fenki azokat 
nem kárhoztattya! O! nagy Kegyelem arról dítsértetni-
meg, a' mi az Iften előtt leg - kedvefsebb, tudni-illik az 
EgyenefségrŐl, a Szívnek minden álnokságtúl üres Tiíz-
taságiról. 

Láfsuk Renddel a* Kriftus Nátanael felől mondott Elo-
giumát. 

Első ez, hogy ő igazán I^ráelita, mert így eíhék 
tulajdoképen a Kriftus Szavai : Ecce vere Israelita: Imé 
ez igazán Izraelita. Tudjuk azt, fz. K. H. hogy Jákobtól 
neveztettenek minden ő Maradékai Izraelitáknak , Jákob 
pedig Izráelnek neveztetett az Iftenén-való GyŐzedelmé-
nek bizonyságául i. Mos. 3 2 : 28. mert Izrael annyit té-

fzen, 

L . 4. c. hogy a' meg-nevezett három Apoftolokonkivfil a' többi Mártíromságot 
fzenvedett vólna, és ebben meg: - nevezett Kelemen fem mond néki ellene. 
Iay Policrates - is Epift. ad Viatorem apud Eufebium H. E. L . 5. c., 24* 
Filep felöl azt bizonyíttya, hogy Hieropolisban tsendesen hólt-meg. Épen 
Tnec£ - egyez ebben Tertuílianus - is Scorpiace C. 15. hogy tsak három Apo-
ftolok ölettettek - meg. Hogy azért Nagy Conftantinus Tsáfzár Ideje után 
fokát irták az Apoftolok Mártíromságáról onnan eshetett, i O h o£Y a 'Már-
tírok nagy Tifzteletben kezdettek lenni. 2 . ) Mártír Bizonyságot téfzen, a 
Kr i f tus- i s így nevezte az Apoftolokat Apoji. Tsel. 1 : 8 . 2 : 32. 'S meg-
lehet , hogy idővel a Kriftusért- való Szenvedésekre, Mártíromságra ma-
gyaráztatott.. 
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fzen, mint TJlent gyozo. Valamiképen hát külcnös, és Rend 
kivúl-való Eredeti volt az Izraelitái Nevezetnek: úgy az 
a' Jákob' Maradékinak különös, és ditsőfséges Méltóságai 
közzé fzámláítatott, az honnan fzent Pál, midőn a? ?Sidó 
Népnek Praerogdtivait Renddel elől - befzclli, leg-elsőnek 
téfzi, hogy Ók Izraeliták Róm. 9: 4. SŐtt magára nézve-
is úgy adja - elől azt mint nevezetes privilégiumát, hogy 
Ő Izraelita Róm. 1 1 : 1. 2. Kór. 1 1 : 22. Filip. 3 : 5. És in-
nen vagyon már az, hogy magok - is a 'Sidók fzerettek 
Izrael Házának, Izrael Férjfíainak neveztetni. Apojl. Tsel. 
2: 22, 3 : 12. 5 : 34. 1 3 : 16. 21 i 26. Nem-is Tsuda, 
mert 

1.) Nem kitsíny Méltóság volt olly Torsok Atyától, 
mint Izrael vala, venni a magok Eredeteket, a' ki Hit 
által illy győzedelmeskedő Fejedelem vala , és a' ki illy 
drága , és méltóságos ígéreteket nyert a' maga Maradéki-
nak. Hal vagyon olly fényes Nemefség, mellynek Eredeti 
olly ditsőfséges lett vólna, mint az Izrael Népének ez az 
Nemesi Fraerogativája ? Vagyon - e a Főid' Kerekségén egy 
ollyan Nép, melíy a7 maga Nemzetségének Laistromát 
illyen fzent, és Iften győző Törsökre fel--vihetné ? 

2.) Nevekedett ez az Izrael Népének Méltósága an-
nyiban, hogy Ók nem Ábrahámról, nem Isákról, hanem 
különösen Jákobról vagy Izraelről neveztettenek. Mert 
Ábrahámnak volt Ismael, Isáknak Esaú Nevű Fia- is f 
a kik az Iften fzövettséges Népe közzul ki - rekefztette-
nek, a Jákob Fiai közzul pedig egy fem volt ki-rekefztetve, 

3.) A' fem volt minden Ok nélkíil, hogy ők nem 
az ő Törsök - Attyoknak Születésekor adott Jákóbi Ne-
véről Jákóbitáknak/hanem annak magától az Iftentőí a-
dott Izraeli Nevéről neveztetének Izraelitáknak, a melly 
Emlékezetben hozta nékik, mitsoda Alkajmatofsággal, mi-
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tsoda Tselekedetéért neveztetett így Jákob, és őket az 
ö Torsok - Attyoknak ezen példás Tselekedetinek Köve-
tésére hathatósan öfztönözte. Ez az Oka, hogy ez a 
Nép igen örömeit halgatta az Izrael Nevének tsak Emlé-
kezetét - is , és az Apoftolok is nagy Figyelmetefséget fzer-
zettek ebben a' Népben a magok Befedek iránt, ha Ő-
ket Izrael Házának, Izrael Férjfiainak f^óllítottak, a mint 
a fellyebb említett fzent írás - béli Helyek bizonyíttyák. 
E' ízerént 

4.) Magában foglalta ez a Név1 azt, hogy egyedül 
az Izrael volt az a Nép, mellyet az Iften a' FÓld' Kerek-
ségén lakozó minden Nemzetiségek felett a maga faját, 
és különös Népévé válafzto'tt. És épen ide tzélozik fzent 
Pál Rám. n : 1 , 2. Avagy el vetette- e IJlen az 0 Népét ? 
Távúi légyen, mert én-is Izraelita, Ábrahám Magvából-va-

ló. és Beniamiri Nemzetségéből-való vagyok. Nem vetette-el 
IJlen 0 Népét, mellyet öröktől -fogva efmért. Úgy de mi-
tsoda nagy Dítsóféég vólt ez, Iften válafztott Népének len-
ni ? Tsak a' Pogányok között - is melly különös Méltó-
ságoknak tartották azt fok Népek, és Orfzágok, hogy Ők 
ennek vagy amannak a Bálvány - Iftennek mások felett 
Örökségül fzenteltettenek képzelhették önnön magokat ? 
Mitsoda kérkedékeny Dítsekedés vólt ez Eféfusban: Apojl. 
Tsel. 1 9 : 35. az EféJus• Város a' Nagy Dianna IJlen-Afz-
fzpnynak , és a Jupitertol J^állott Képnek Óltalmazója. Mi-
tsoda DítsŐfségét képzelte abban Athénás, hogy Ő Mi-
nervának , Róma , hogy Mársnak Városa volna, Moáb , 
hogy Ő a Kámóft tifztelhette Jerem. 48: 46. Hát nem 
fokkal többet tette - e Izraelitának lenni, olly Nép közzul 
valónak, a' ki a' Menynek, és Főidnek igaz Iftenének tu-
lajdona vala. Ezt a Külömbbséget fzépen mutogattya Mó-í 
fes az Izrael, és más Népek között 5. MóJ. 4 : 19 , 20. 



5.) Tetéződött az Izraelitáknak ezen moftan említett 
Méltósága azzal-is, hogy úgy voltak ők az Iftennek vá-
laíztott Népe, hogy minden egyébb Népek ebből a' Pri-
vilégiumból ki - rekelztettenek. Ide tzélozván fzóllott így 
az Iften nékiek 2. Móf. 1 9 : 5. Énnékem léfotek minden Né-
peknek felette kiváltképpen - való Népem. Ezért mondotta 
Mófes - is : Tégedet válaj\tott a te Urad IJlened , hogy faját 
Népe légy 0 néki, minden Népek köigul, kik e' Földnek Szí-
nén vágynák 5. Móf. 7 : 6. mellyel meg - egyeznek a' Bá-
lám Szávái-is 4. Móf. 23 : 9. Imé e% a Nép 0 maga fog-
lakni , és a' Pogányok kötfé nem fjámláltatik. Ls ugyan 
innen vagyon az, hogy fokfzor a' 'Sidók annak Bizony-
ságául , hogy Ők voltak egyedül az Iften Népe, a' 'Sidó 
Nyelven Népnek neveztettenek, s következésképen nem 
Izraelitának lenni, annyi, mint nem Népnek, nem Iften 
Népe közzűl valónak lenni. 5. Móf. 32 : 21 . Hóf. 2 : 1. 

Mind ezek eléggé bizonyíttyák azt, hogy az Izraeli-
tái Nevezet különös Méltóságát más Népek felett-való 
ditsófségét jelentette a 'Sidó Népnek. Nem fzolgált hát 
következésképen Nátanaelnek - is femmi Gyalázattyára, 
hogy Őtet a' Jéíus Izraelitának fzóllitotta; annyival inkáb', 
hogy nem tsak Izraelitának, hanem világosan igapm-va\6 
Izraelitának nevezte Őtet, mellyel az IdvezítÓ külömbbsé-
get tett azok között, a' kik valósággal Izraeliták, ama 
n a oy hitű Izraelnek nyomdokit kivet ik, és azok között, 
a Idk annak tsak teft fzerént - való maradékai, tsak név-
vel Izraeliták. Szent Pál-is azt mondja Róni. 9:6. Nem 
mindnyájan Izraeliták a^ok , kik I\raeltol-valók. Ifmét Rám. 
2 : 28- 29* Nem a£ a 'Sidó , a ki kivíil annak mutattya 
magát, — hanem a ki helol titkon - való 'Sidó, igaZ 
'Sidó. Igazán - való Izraelitának nevezi e fzerént a Kri-
ftus Nátanaelt, mellyel Őtet meg - külömbözteti a' névvel 
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Izraelitáktól, az o Törsök - Attyoknak Izraelnek hititol, és 
kegyefségétöl el-fajult abban az Időben, igen el-lzaporo-
dot kép-mutató Farifeusoktól, Saddutzeusoktól, a Tör-
vénynek tsak külső betűjében heverő írástudóktól, kikben 
nem hogy az Ő Attyoknak Izraelnek az Ő hitének avagy 
tsak egy kis muftár - magyni maradvánnya találtatott vól-
na, sőtt előre meg - jöveniöltetett felőliek Éfaiás által 8 : 
14. hogy a' Melilás, a kiben hinni kell, az Izraelnek két 
Házának, az- az nagy réfzének, ütközetnek Xove, és bot-
ránkozásnak köfzjklája gyanánt léfzen.. Az hová tzélozott 
a vén Simeon - i s , midőn így jövendölt a' fzületett Jé-
fus felől Luk. 2 • 34. Imé vettetett e fokoknak efetekre, és 

fokaknak fel-támadásokra Izraelben, és jegyül, kinek fokán 
ellene mondanak. 

Nem illyennek efmérte a' Kriftus Nátanaelt, igaz való-
ságos Izraelitának nevezte Őtet 

a) az ö Jéfushoz ragafzkodó hitiért. Mert valamiké-
pen Ábrahámnak igaz fiai a^ok , a kik követik Ábrahámnak 
Kitinek nyomdokát Róm. 4 : 12. úgy igaz Izraeliták azok, 
a kik a nagy hitű Izraelt követték az ő hitiben. E' fze-
rint látta a Kriftus, mint fzíveket, veséket visgáló Iften-
ember, hogy már Nátanael a' KerefztelŐ János Oskolájá-
ban , az honnan moft maga Oskolájában akarja őtet fo-
gadni, az Iften Örfzágára tartozó dolgokra meg-tanítta-
tott , az Iften Orfzágának el - jövetelét az Újj Teftamento-
mi arany-időt, mellyben a' bűnösnek vigaíztalasára az 
örökké-való Igafság meg - hozattatnék, fzív fzakadva vár-
ta, a K. Jánoftól hirdettetett Meffiáft hittel kerefte, és 
míg nem látta-is, hozzá bizodalommal ragafzkodott, mint 
az Iftennek ollyan Bárányjához, a ki el-hordaná, el-vin-
né e világnak bűneit. Ján. Evang. 1 : 29. Látta Jéfus. mi-
tsoda kívánsággal vifeltetik Nátanael a Jéfus látásához, 
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mert Filep ezt mondván néki: meg-találtuk a Ná^áretbéli 
JéfuJl, jere, és lásd - meg, azonnal követé őtet, nem nyu-
godott riiind addig, míg a Jéfuft fzemély fzerint meg-
nem efmerte. Úgy de hitt Izrael-is a Meííiásban, mert fe-
lőlle így jövendölt I. Mói. 49. 10. Nem vétetik-el Judától a 
birodalom, és a Törvény - tévő maradékjától, míg nem el 

jó a MjJ/iá?, és fok Népek gyűlnek 0 hozzája. Hitt hafon-
lóképen Nátanael - is, tehát igazán - való Izraelita volt. 

b ) Igazán - való Izraelita volt az, a? ki nem volt tsak 
teft fzerént - való Izraelita. A' tefti Izraelita a földi tefti 
dolgoknál fellyebb nem emelkedet, ha tifztelte-is az Is-
tent, tsak tettel, tsak fzájjal, tsak külső maga vifeleté-
vel , tsak az árnyékos tzerimoniás Törvényeknek külsőké-
pen-való gyakorlása által, a barmoknak meg-ölésévei a 
teftnek fzennyének el-mosásával tifztelte Őtet. Ellenben 
az igaz lelki Izraelita lélekben, és igafságban,vitte véghez 
az Iftennek tif^teletit, nem állapodott-meg az árnyékok-
ban , nem a külső tzerimoniákban, egy - felől az áldoza-
tokban nézettt hittel a Kriftus egyfzeri engefztelő áldo-
zattyára: más - felől magát Iftennek tettzŐ élő, és fzent 
Áldozatul állatta az Ő okos Ifteni tifzteletiben, nem elé-
gedett-meg a teftnek külső fzennyének vízzel-való el-
mosásával, hanem magát-is a teftnek, és a léleknek fertel-
mefségitől minél inkább meg-tifztitani igyekezett. És már 
erről dítséri-meg a Kriftus Náthanaelt-is, midőn őtet igaz 
Izraelitának nevezi, mellyel fel - téfzi az Idvezítő, hogy Ő 
a KerefztelŐ János Oskolájában az Iften' Orfzáganak titka-
ira meg - taníttatván, lélek fzerént járt, és nem teft fze-
rint 

c) Igazán való Izraelita volt az, a7 ki Izraelt ama Tor-
sok-Atyát az Iftennel - való küfzködésben, és rajta Hit, 's 
könyörgés által-való gyŐzedelmeskedésben követte. Sok 
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lelki hartzok , tufakodások között kellett hat lenni ed-
dig-is, de még fokkal többeken kellett ezután által menni 
Nátanaelnek, de a mellyekben álhatatos hitivei, s buzgó 
könyörgéseivel mindenkor győzedelmesnek találtatott. Mél-
tán - is vifelte hát az igazán - való Izraelitának nevét. 

Máfodfipr : De nem tsak az, hogy igaz Izraelitaságá-
ról ditséri a Kriftus Nátanaelt, hanem tovább azt-is mond-
ja felőlié, hogy benne álnokság nintsen. Tsudálatos dolog, 
hogy olly igaz Izraelitának nevezi az IdvezítŐ őtet, a' ki-
ben nintsen álnokság. Hát vallyon olly tökélletes, olly 
minden bön nélkül - való volt-e ő , a7 kinek foha fem 
gondolataiban, fem befzédeiben, fem tselekedeteiben fem-
mi fogyatkozás nem találtatott ? Hát vallyon a íeg - na-
gy ob' fzenteknek fzámok közzűl-is ki-vétetett-e ? a' kik bűnö-
söknek vallyák magokat, mintJ\ent Jakab 3 : 2. Sok dol-
gokban meg-esünk mindnyájan , mint S^ent I. János 1 : g, 
9. Ha a\t mondjuk, hogy nintsen hun mi bennünk, magunkat 
meg - tsallyuk , és igafság mi bennünk nintsen. Hu pedig meg-
vallyuk a mi bűneinket, hív és iga% a£ i/fen , hogy meg - bo-
tsáfsa mi nékünk a mi bűneinket. Vallyon nem egyedül a' 
Jéfus Kriftus felől mondatik-e az, hogy hunt nem tett vala 
és álnokság 0 J\ájjában nem találtatott I. Pét. 2 : 22- ma-
kula és fzeplő nélkul-való Bárány 1. Pét. 1: 19. fzent ár-
tatlan 'Sid. 7 : 26. Távol légyen, hogy illy minden hiba 
nélkül - való tókélletefséget képzellyünk Nátanaelben, az Ő 
élete, fzavai, tselekedetei bizonyíttyák azt, hogy ő nem 
volt minden hiba és fogyatkozás nélkül. Ugyan - is, a' mint 
fellyebb-is említém, mikor Filep így Izóllott néki: meg-
találtuk a! MejffíáJl. a Ná^áret-béli Jéfust, nem így fzóllott-
e , Názáretből fyármazhatik-e valami jó, melly - is az Ő ké-
telkedésének bizonysága vala. Halönlóképen mikor a' Kri-
ftus így fzóllana felŐUe. Imé e\ ig<*l Izraelita, a kiben 
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álnokság nintsen , ezt mondván a Kriftüsnak • Mejler, hon-
n<?f efmérfz engemet v. 49. vallyon ezzel mintegy nem ké-
sérti , nem próbállya - e a' Kriftus minden - tudóságát * 
Azonban a Kriftus a' Tanítványokat gyakran kitsiny hi-
tűségekért fedvén, vallyon ez a' feddés Ő reá-is nem tar-
tozott-e , holott Ő egy vólt a Tanítványok közzül? Ne 
tulajdoni ttsunk hát minden bűn nélkül-való igafságot Ná-
tanaelnek, mert így a Kriftus' Oskolájában fem kellett 
vólna ó néki menni, az egéfségesek nem fzükölködvén 
Orvos nélkül, hanem a betegek. 

Álnokság nélkül - valónak nevezi a Kriftus, őtet az Ő 
egyenefségéért fzívének minden tsalárdságtól, 's kép-mu-
tatáftól idegen tifzta indálattyáért. És ugyan innen va-
gyon, hogy a Kriftus nem Jákob fiának, hanem Izraeli-
tának nevezi, holott mind Jákob, mind Izrael azon egy 
Pátriárkának neve, mert akarta a' Kriftus jelenteni, hogy 
Nátanael fzívének tifzta egyenefségére nézve nem vólt Já- * 
kob fia. Jákob mind nevével, mind tselekedetével, míg 
Jákobi nevet vifelt, meg-mutatta azt, hogy fupplantator, 
más alá áskálódó, máft meg-tsaló. Még nem-is fzülette-
tett, mikor báttyának Éfaúnak farkát meg-ragadá, az-
után ugyan tölle az első fzűlöttségnek méltóságát alá-va-
ló eledelen el-tsalá, végezetre meg - élemedett Attyát-is, 
Éfaúnak tettetvén magát, tévelygésben hozá, 's tölle az 
Éfaúra mondandó Áldáft mefterséggel magának el-tulaj-
donította. De mikor Izraelnek neveztetett, vallyon az 0 
sírása, könyörgése a Jehova Angyallal való küfzködése, 
és ezen fzavai: Nem botsátlak - el tégedet, míg meg nem ál-
dafi engemet, nem az Ó fzívének egyenes tifzta, és buz-
gó indúlattyából fzármaztanak- e ? 1. Mós. 32 : 24-28. 
Hos. 1 2 : 3 , 4- yallyon Izraelnek lett neveztetése után,' 
jegyzi - e meg a fzent írás néki valamelly Álnokságát ? 
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Nem ! Nem - is tsuda hat, hogy a' Kriftus - is, Nátana-
elt nem Jákob fiának, hanem Izraelitának, Izrael fiának 
nevezte, mivelhogy Ő benne nem volt Álnokság, tsalárd 
indulat, és kép - mutatás, hanem tifzta egyenefség. 

És már hogy ezt az egyenefséget, minden tsalárd-
ságtói -idegen finceritájl, fzíves tifzta indulatot jobban meg-
érthefsük, tartsuk-meg, hogy Álnokság nélkűl-való igaz 
Izraelita az 

a) a kinek fzíve egyenes, és tifzta indulattal vifeltetik 
a£ IJlenhez, a kinek fzívében femmi el-tókéllett fzándélt 
nintsen, hogy vakmerőképen véttsen az Iften ellen, a ki 
lelkét, fzívét, és annak minden indulatait az Iftennek fzen-
telvén, a mennyire tőlle ki - telhetik, tellyes fzívéből; 
tellyes lelkéből, és minden erejéből ki-folyó fzeretetet, 
félelmet és tifzteletet mutat az Iftenhez, foha fernit fem tsele-
kefzik, a mi az Iften ditsŐfségére tartozik, tsak kép-mu-
tatásból, tsak külső tekintetből, az Ő teftének minden 
tselekedetei, fzájjának minden befzédei mindenkor meg-
egyeznek az Ő lelkének belső indúlativaL Ha külsőképen 
engedelmeskedik az Iften törvénnyének, nem egyébért tse-
lekefzi azt, hanem hogy az Iftennek neve Ő általa ditső-

" ittefsék Ján. Évang. 1 5 : 8- Ügy tifzteü az Iftent külső a -
jakakkal, hogy az ő fzíve-is közel légyen hozzája. Jól 
tudja azt, hogy a ki fzemben tünŐ-képen jól, titkon pe-
dig gonofzúl tselekefzik, a kegyefségnek f^ínét ugyan mutat-
tya, de annak erejét, valóságát, meg - tagadja 2. Tim. 3 : . 
5. Jól tudja, hogy az Iften nem azt nézi, a' mi kivűl Ját-
tzik, hanem a mi belől az emberben vagyon, és hogy 
valami-képen régenten az Áldozatoknak belső réfzit ma-
gának kívánta: így más a fzívnek belső tifztasagában gyö-
nyörködik , mint hajdan az első fzűlöttek néki fzenteltet-
tek: hafonló - képen hogy ma-is az ember ezt ez első fzü-
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lőttet a maga- fzívét, melly leg - előfzör formáítatik az em-
berben, néki fzentelJye , és áldozza, egyátaliyában paran-
tsollya. E' nélkül a fzívnek belső tifzta, egyenes indú-
lattya nélkül, tsak fzin, tsak fefték, és merő azon útálatof-
ság az Iften előtt a kegyelségnek akármellytettetes munkája. 
És épen, hogy ilíycn álnokság nélkül való igaz Izraelita 
volt Nátanael-is az Iftenre nézve, vallyon nem azt bi-
zonyíttya-e a Kriftus, mikor azt mondja felőlié v. 49^ 
Mikor a Fige f a alatt vólnál, látlak vala tégedet, mellyel 
épen azt jelenti az IdvezítŐ, hogy Ő ott nem aludt , 
nem hevert a teftnek kénnyére,, annyival inkább femmi 
vétkes foglálatofságban nem volt,, másképen foha ditsé-
retére ezt a jeles elogiumot nem mondotta volna, ha-> 
nem a kegyefségnek Iften' dítsőíségé're tzélozó munkái-
ban, hihető kegyes elmélkedésekben, V buzgó könyör-
gésekben foglalatoskodot, még pedig minden kép - muta-
tás nélkül r mert eí-voná magát z Fige fa alá. (h) 

De b) álnokság nélkül-való Izraelita az, a ki más 
emierekre né\ve-is tsak azt fzóllya, és tselekefzi, a mi az 
ő fzívének tif7ta, egyenes indűlattyából k i - f o l y , ha úgy 
gondollya magát, mint tagját az Anyafzentegyháznak , 
melly az illy egyenes* lelket vifelő embereknek tárfaságából 
áll tehát olly egyenes* 's buzgó indulattal vifeltetik ahoz 
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CH) A' Kanahán' FSMc igen gazdag vala Fige - fákkal. A* 'Sidók nem 
tsak kivfil az hegyeken fzokták v a l a azokat plántálni, azoknak pyünióltsei-
kért, hanem az 0 házaik mellé - i s , hogy a' nagy hévségnek idején a z o k -
nak árnyékos ágaik közzé el-reítvén magokat, hívesen lennének. Innen' 
annyi az 6 fzoloíe , ^s Fige - fája alatt lakni J. Kir. 4 : 25. Mik. 4; 4. 
Zak. 3 : 10. mint békefségben kedvére lakni, /de rejtette magát Nátanael, 
hogy kegyefség- béli munkáját Iften előtt titkon végben vigye, nem ment 
az'A'ttzára-, nem az üttzáknak fzegeleteire, hanem el-vonta magát, hogy 
lelkét Iften előtt ki -önthefse. Ádám, és £va Fige - fák közzé menvén el-
akartak fzökni az Iften- elöl; 6 pedig, ide vonnya magát,. hogy véle tárlók 
kodjon.. 



hogy attól feni a' világnak tsalárdsága, fem az emberek-
nek erőfzak - tétele által magát el - fzakafztatni tellyefség-
gel nem engedi, az Iften' Házának elő - menetelin ahoz 
vonfzó tifzta fzeretettel fzüntelen igyekezik, úgy hogy 
az iránt-való buzgóság meg-eméfzti Őtet. Ha úgy gondollya 
magát, hogy Ő az embereknek tárfaságában él, meg-tar-
tya azokhoz hivségeket, nem fzóll azoknak ártatlmára 
ki - gondolt mefterséges hízelkedő befzédeket, azt mond-
ja fzemekben, a mit hátók megé olly mértékkel mér né-
kiek, a'mitsodáfsal akarja, hogy mások Ő néki mérjenek. 
Hogy illyen álnokság nélkül - való Izraelita volt Nátana-
el - is felebarátira nézve meg - bizonyítottá ez alkalmatos-
sággal különösen azzal, hogy Filepnek, a ki néki a' Médi-
ásnak tolle lett meg - találtatását hirdette, épen azt mon-
dotta, a' mi az Ő fzívén vólt: Názáretből faár marhat ik - e 
valámi jó ? nem hízelkedett az Ő Tanítvány - társának, 
de nem - is háborgott & véle, azt jelenti, a' mit ellenke-
zőnek látott azzal, hogy a' Názáret - béli Jéfust igaz Mef-
fiásnak lenni hinné. Azt fzóllni felebarátunknak, a' mi 
fzívünkben vagyon, nem álnokság nélkül - való egyenef-
ség-e ? 

c) Álnokság nélkfíl való igaz Izraelita az, a ki magá-
ra né^ye - is egyenes , a ki foha femmit fem nem fzóll, 
fem nem tselekefzik maga mutogatásból, nem kérkedik 
az emberek előtt azzal, a mi benne nintsen, nem átal-
kodik-meg a maga vélekedéseiben, efméri erőtlenségeit, 
's azok miatt meg-is alázza magát, törekedik ugyan Sz. 
Pállal a' tökélletefségre, de Ő véle egygyütt meg-vallya 
azt - is , hogy még a' tzélt el nem érte , femmit fem tu-
lajdonít a maga böltsefségének , és fzorgalmatofságának, 
főtt ha fzent Pállal az harmadik eget meg-járta vólna-is, 
tsak azt mondja : Ifién kegyelme által vagyok, a mi va-
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gyoh Nem tulajdonít magának infallililitást, tsalhatatlan-
s á g o t k é f z mindenkor az igafságnak mennél bóvebb ef-
méretére jutni , kéfz a kegyelemben nevekedni. És épen 
ki-mutatta e' réfzben-is, vagy önnön magára nézve Ná-
tanael a maga egyenefségét: mert hogy nem tulajdonított 
magának tökélletefségethogy nem kívánt vakmerődkép-
pen meg-maradni a maga vélekedésében , meg-bizonyí-
totta azzal, hogy mihelyt Filep így fzóllott néki: jere, 
és lásd - meg, azonnal el - ment, hogy Jéfuft bővebben , 
és a meg - győződésig meg - efmérhefse, el - ment a Kri-
ftushöz, még pedig az igafságnak efméfetire vágyódó in-
dulattal, több az, mihelyt a Jéfus véle meg - efmírtette 
magát, le-téfzi az ő bal - vélekedését, az hitnek enge-
delme alá - veti magát, s illy egyenes fzívból fzármazó 
Vallás - tételre fakad : Mejler ! Te vagy Ijlennek ama 
Fia. v. 50. 

Az iliyen egyenes fzívü ember , valóságos Nátanael 
IJlen ajándéka, és Ugyan annak elete-is Ifién előtt kedves 
ajándék. 

Nem-is tsuda hát, hogy a Kviűm, mikor látta Ná-
tanaelt maga felé közelíteni, mintegy ujjal mutatta ki ő-
tet ezt mondván: Imé! Imé igazán- váló Izraelita 9 

kiben álnokság nintsen, mellyel jelentette 
1 ) hogy ez mintegy tsuda a 'Sidó népnek akkori 

közönséges romlotságának idejében, a mikor az embe-
reknek mind- vallás-béli, mind mások iránt-való tseíeke-
detek tsak fzín, tsak fefték, tsak kép - mutatás vólt, még-
is illy tifzta fzívu ember találtatna. 

2) hogy ó minden - tudó, a ki a ízívnek minden 
rejtekeit efrrtéri, melly - is az emberi tehetséget meg - hal-
ládja 1. Kor. 2 : n . Jerem. 1 7 : 10. s ugyan ezen Ó min-
den-tudósáénak bizonyságát adván, akarta Nátanaelt meg-
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győzni a felöl, hogy Ő a meg -igértetett MeíTiís, Iften 
Fia. 

3) hogy 6 a fzívnek egyenefségében gyönyörkedik, 
a' kép - mutatókat pedig gyűlöli, és hogy minéműeknek 
kell lenni az Ő Tanítványinak - is. 

Eképen meg-értvén ki légyen az álnokság nélkül va-
ló Izraelita? Vallyon fzükséges - e énnékem, öfzve-fűzött 
okokkal hofzfzasan azt mutogatnom, hogy mindnyájunk-
nak az igaz Izraelitának minden kép - mutatáftol idegen 
tiízta egyenefségére, igafságára, és tökélletefségére kell 
törekednünk! O ! bizony mennél több a kép - mutató, 
a' ki fzájjal keresi az Iftent, fzivvel pedig tőlle el-távo-
zik, az áruló Júdás, a'ki mikor meg - tsókollya - is Jéfuft , 
ellenséginek kezében adja, az álnok Joáb, a ki egy felöl Ab-
nerrel barátságosan befzél, más-felől fegyverével által-üti, 
mennél töb' mint az Illyés' idejében, a' két féle fántikálók-
nak temérdeksége, kik a' Laoditzea-béli Gyülekezetnek An-
gyalának példája fzerint , fem hé v e k , fem hidegek; annál 
inkább kell vigyázni magunkra, hogy azoknak fzín - mu-
togatásoknak peftifes nyavalyája reánk ne ragadjon, hogy 
azoknak kárhozatos bűnökben réfzesülvén, rettenetes bün-
tetésekben -is réfzesek ne légyünk. Mitsodát Atyámfiai! 
Az álnok emberek el - rejthetik fziveknek tökéletlenségét 
az emberek előtt, mézes hazug befzédekkel, és tettetes 

. tselekedetekkel bé - köthetik azoknak fzemeket, mert fen-
ki közzülünk másnak fzívében bé nem tekinthet. De az 
Iften ^ a fziveknek, és veséknek visgálója Apojl. Tsel. 1 : 
24. a' ki azt nézi, a' mi fzívben vagyon 1. Sám. 16 : 7. 
a ki a? fzivet meg - próbállya Péld. 24: 12. Még akkor-
is , mikor Nátanael, a Fige-fa alatt meg-vonván magát buz-
gólkodott , és fzíves, 's kegyes elmélkedések között vólt, 
nem látta-e Őtet a Jéfus ? Ján. Evung. 1. Vallyon a fzív-
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nek leg - titkofsabb tanátsit, és a fetétségnek leg- el - rej-
tettebb tselekedeteit-is nem fogja-e világofságra hozni i. 
Kor. 4 : 5. Valljon akármelly ízínes tselekedetünkkel ked-
vet találnánk-e - az Urnák, ha azzal a' fzívnek egyenef-
sége együtt nem jár? Az az Iften, a' ki Kainnak áldo-
zattyát, 1. Mós. 4. 5. Ananiásnak , Saffirának jótétemé-
nyét Apóst. Tsel. 5 : 1 , 2. Éfaúnak íirását 'Sidók 1 2 : 17. 
nem kedvellette, mivel hogy mind ezek nem tifzta fzív-
bol fzármaztanak: vallyon ma-is nem gyűlöli -e azokat, 
a kik világofságnak Angyalivá változtattyák magokat a-
zonban fetétségnek fiai, vagy a mint a' Poéta mondja: 
Curios fimulant et Bacchanalia vivunt. A z Iftennek - is akar-
nak fzolgálni, de a' Bálnak-is, kettős fzivuek, és állhatat-
lanak minden Ő útalkban Jak. 1 ; 8. 1'Sóit. 1 2 : 3. az Úr-
nak poharát-is ifzfzák, de az ördögnek poharát-is 1. 
Kor. 10 : 21. Jákob fzavaival élnek, de az Éfaú fzőrös ke-
zeit mutogattyák ? Vallyon a^ álnok embereket nem - gyű-
löli - e ai Úr ? 'Sóit. 5 : 7. Yallyon nem utálatosok-e előt-
te az álnok fzívu emberek: ellenben nem kedvesek-e Ő 
nálla az Ő úttyolcban tökélletesek ? Példa, n : 20. Maga 
az I ften, a ki igafságnak Iftene, és a Kriftus, a kinek 
fzájjában álnokság nem találtatott, nem épen-erre a fzív-
nek minden álnokságátúl idegen tifzta egyenefségére öfz-
tönözz - e minket ? "Nem áll - e ebben - is az Iftennek ké-
pe , holott cr^ IJlen egyenefségben teremte a^ embert ? Prédik. 
7 : 29. Nem erről ditsértetnek - e meg még ma is az Is-
tennek kedves emberei, hogy mi nékünk öfztöneink lé-
gyenek? Mint Énok 1. Mór. 5 : 22 , 23. Ábrahám 1. Mós, 
1 8 : 17 > l9- J ó h 1 : 8- Jósiás 2. Kir. 1 2 : 2. Zakariás, és 
Ersébet Luk. % 1 : 6: Nem tifzta kezeket 1. Tim. 2 : 8- nem 
tifzta fzemeket Máié 6 : 1 2 . nem tifzta ízájját Pild. 3 : 13 
mindenek felett nem tifzta, és egéfz fzivet kíván-e az 
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Iften mi töllünk Máté 22. hogy a- tifzta kút - főből ki-
folyó minden tselekedetek - is tilzták légyenek, tartozunk 
a' fzegényeknek alamisnával, a' tudatlanoknak jó tanáts-
tsal, a Tsáfzárnak adóval, az Elől-járóknak betsülettel, 
és engedelemmel, de az Iftennek azzal tartozunk, hogy 
egélz fzívünket Ő néki adjuk, hogy Ő abban lakozhafson. 
2. Kor. 6 :. 16. Éfés. 3 : 17. Ján. Evang. 1 4 : 24. Oh bi-
zony nem lehet Iften előtt tettző leg-kifsebb jó tseleke-
detet-is véghez-vinni, ha ahoz a' fzívnek belső egyenes 
indúlattya nem járul. Nem lehet annak örömmel, és bi-
zodalommal meg - hálni, a' ki Ezekiáfsal azt nem mond-
hattya: kérlek ó ! Uram, emlékezzél - meg róla, hogy te 
előtted valósággal, és tokélletes fzíwel jártam 2. Kir. 20 ; 
3. Nem lehet annak ez életben az Iften áldását, a más 
életben az idvefséget reményleni, a' ki fzájjal azt mond-
ja: Uram, Uram , de fzívének belső indúlattyából nem tse-
lekefzi a mennyei Atyának akarattyát Máté 7 : 2 1 . 

Ö ! melly boldog , bizony boldog ember az, a* kinek 
fem fzívében, fem fzájjában nintsen tsalárdság, mert tsak 
annak botsáttatik - meg az Ő bűne 'Sóit. 32. El-téve 
vágyon a\ igazaknak hafzjiokra, valami valóságos , paisa 
léj\en aZ IfterL tökélettesen járóknak. Jó az IJlen azok-
nak, CL kik tifzta fzívuek 'Sóit. 7 3 : 1. ezek lakoznak AZ 0 
sátorábán , és meg - nyúgofznak az 0 fzent hegyén 'Sóit. 15: 
2. Söt maga az Iften lakozik ezekben Ésa. 57 : 15. 

* Meg - efik, megkelik, hogy még a' tokélletes egyenes fzí-
vű °Jóbot - is kárhoztattyák az Ő társai: de ó! melly nagy 
vigafztalás az egyenes fzívű Izraelitának, hogy ugyan Job-
bal el - mondhattya ezt az én bizonyságom az égben vagyon.. 
Meg-efik, n e g - e í i k , hogy az igaz fzívű Izraelitát - is 
gyakran nyughatatlankodtattya el - folyt élete bűneinek fzo-
h l o c u emlékezete : mert kitsoda,, a' ki bűn nélkül-való 
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Volna: de melly igen meg-enyhíti az 6 bűnei miatt meg-
keferejfett fzivének fájdalmait , ha az ó lelki - efmérete Ó 
néki a felől bizonyságot téfzen, hogy Ő ugyan bűnös, 
<le töredelmes, és alázatos fzívű bűnös, a! ki tellyes fzí-
vébŐl, tellyes lelkéből, és minden erejéből hartzolt - is a 
maga bűnei ellen, igyekezett - is fzeretni jó Iftenét, vala-
mennyire az emberi gyarlóság meg-engedte. Végezetre 
meg - hal az igaz Izraelita, mert hifzem büntetés vólna 
Ő néki fokáig az el-fordúít nép, és a kép-mutatók kö-
zött lakozván Lót módjára gyötreni a' maga lelkét: de 
akkor - is illy tanú bizonyság - tétellel fogadják őtet az ő 
tilzta , és boldog tárfaságokban a meg ditsőűlt^ lelkek: 
Imé a^ iga% Izraelita j a kiben álnokság nintsen. 

JSfem^ettséges Gyáfyra, és mélységes Keserűségre hívattatott,, 
minden Renden- lévő kegyes Halgatók, mindnyájan halandó 
emberek f 

El - értem tzélomat, és oda jutottam immár, az hová 
Idvezítő Ürunknak Nátanael felől mondott fzavainak ma-
gyarázattyával el - jutni kívántam. Tudni - i l l ik, ha Dio-
genes gyertya világgal kerefte fényes nappal a jó féle em-
bert, jelentvén, hogy néhéz vólna, a világnak közön-
séges vefzettségében arra találni, ha Lót utóllyára tsak 
tíz igazakat, említ, még fem tudja azokat ki-sütni, ha 
Dávid illy kefervesen nyög tarts-meg Uram, mert elfo-
gyott a fient. 'Sóit. 12. Ha B. Salomon erre fakadott: A^ 
emberéknek nagyobb réfci, ki-ki hirdeti a^ o jóvóltát : de 
a ki mindenben mondó vólna., ki találhat ollvant ? Pél-
dab. 20*. 6. tagadathatatlan dolog, hogy a' vilígnak majd 
minden idejében több vólt a kép mutató, mi-is fokkal 
ízámosabb az áll-ortzás, kettős fzívű a fcegyeíségnek 
tsak fzínével kérkedő , de annak valóságit meg - tagadó 
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ember. Mindazonáltal ha volt az IdvezítŐ e' földön jár-
tában olly Nátanael, a kiről az Úr Jéfus ezt az elogiu-
mot mondotta, a mi volt eddig-való elmélkedésemnek 
matériája: ha fzíntén én a1 fzíveket, és veséket nem vis-
gálhatom - is r mint az Úr Jélus, de tsak ugyan az előt-
tem efméretes tselekedetekkből Ítéletet tehetvén a fze-
rint , a mint a Kriftus mondotta : o Tselekede-
teikrol efméritek - meg okét * az igafságnak férelme, íbt min-
den hizelkedés nélkül ( mert az fem hozzám nem illik, 
fem a- meg-holtnak femmit nem hafznál ) bátorkodom 
azzal ditsekedni , hogy ebben a m a s k a r á s , Világ-
ban találtam - meg egy ollyan igaz Nátanaelt, Néhai, 
óh fájdalmas hír! Néhai Tekintetes , Nemzetes, és Vitéz-
lő Bárczai B Á R C Z A Y A N D R Á S Urat, a ki felől, 
előttem tudva lévő életéhez- képeft egy fumrnában ezt a 
fzélesen ki - terjedő, egyébb aránt kevés fzókból álló, dí-
tsöfséges eíogiumot halála után-is el - mondhatom : Imé 
e vala iga^ Izraelita r a kiben- nem vala álnokság ! A ' ki-
ttek , hogy az Iílennek ditsőfségére, az Iften Házának 
javára, Úri moítan gyáfzban borúit Házának, fok feculu-
moktól fogva virágzott Famíliájának hafznára, V difzére, 
fok Méltóságos,, és Tekintetes Uri Rendeknek fegítsé-
gére, ?s Feíebarátinak épületire, egyenes, és igaz fzivvel 
folytatott áldott emlékezetű életét, avagy tsak valamen-
nyire élőtökben terjefzfzem, azt mondom, tsak valamen-
nyire, mert az illy egyenes fzívet, az illy igaz Izraelitát 
vékonn^ab Apelleíi pennával kellene fefteni, ott kezdem, 
az hol Vütte ezen dítséretes világi életét. 

Bé -kofzönt e mi Néhai igaz Izraelitánk e' világnak 
piatzára, C moftan folyó feculomnak 30-dik efztendejé-
ben, vevér. a maga eredetit Néhai T. N. és V. Bárczai 
B Á R - C Z A Y János Úrtól, és Néhai Méltóságos Magyar Gye-
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RÖ Monoftori K E M É N Y Ersébet Afzfzonytúí, kiknek a-
kár fok fzáz efztendőkre ki-terjedő nagy tekintetű, és 
méltóságú Familiájokat, akár még ma - is emlékezetes fzín 
mutatás nélkül-való kegyefségeket meg-gondolom, mind 
a kettőt úgy képzelem, mint Néhai bóldogúlt Úrnak ar-
ra - való hatható öfztönt, hogy egy igaz Izraelita légyen. 
Sok volna mind két Üri Szüléinek, a' fok hiteles, és Ki-
rályi függő petsétekkel meg - erősíttetett régi levelek fze-
rint fzakadatlanúl fel - nyúló Famíliáját elŐ-befzéíleni, Kró-
nikák kellenének ahoz. Az iránt, hogy Néhai Úra Attya 
után-való régi eredetű Nemzetiségétől, avagy tsák né-
melly dolgokat előttetek meg-jegyezhefsek, kegyes en-
gedelmeteket ? ezen igaz Izraelitának áldott emlékézetiért, 
alázatosan ki - kérem. 

Ezer két fzázadik efztendőben, és így ez előtt majd 
hat fzáz eíztendőkkel, ezen Tekintetes Üri Famíliának leg-
első torsokéi voltak amaz tsak nevekre nézve - is rettene-
tes Ekron, és Mojta pogány két teft - vér atyafiak, kik 
magokat a Kerefztyénség előtt emlékezetefsé tették az-

hogy Ők pogányok lévén, az Ő Királlyokért, Máfo-
dik Láfzlo Magyar , és Kereíztyén Királyért életeket kot'z-
kára vetették. Midőn tudni-illik a Királyra egy tsudálatos 
ellenség, egy idétlen dühös vad ember, a vadáfzatban 
az erdőnek az ő bertjén a Főidből gyökereitől ki - tekert 
fiatallal, hogy meg-Őilye, reá ütne, ezek a két teft-vér 
Atya-fiak a Királynak, életét a' vad embernek gyilkos 
fzándékától meg - mentették, melly nevezetes tselekede-
teknek s Királyokhoz - való hőségeknek jutalmául, a Ki-
rálytól, nem tsak azon tzémerrel, mellyen ma-is vad-
embert feje felett két kezében lévő fiatallal láthatni, ha-
nem Abaúj- Vármegyében lévő Bárcza nevezetű égéfz fa-
lúval - is meg - ajándékoztattanak's eképen még ma - is 
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ez a' Tekintetes Úri Família vifeli. Ó ! vifellye ezután-is 
késő időkre, virágzó állapotban a BÁRCZAY nevezetet. 

Ekronnak fia volt Uldrik, ki-is Comitis de Novo Ca-
ftro titulusával illettetett, ha jól találnám Új- Vári Ispán-
nak, és nem Grófnak mondanám én Magyarul, mivel ab-
ban az időben a Magyarok között Grófok nem vóltanak, 
és a kit ma Király Udvari Birájának Judex Curicz-nak hí-
vunk , hajdán az - is Comes Curice - nak neveztetett, Miólta 
Adrianus Tsáfzár, nagy réízit az Imperiumnak gyalog bé-
járta, azóita az Udvari palotás fzolgák, Comeseknek, az-
az : úti társaknak neveztettek. Ügy a FŐ - Ispányok - is, 
mint Királyok fzolgai, ezen névvel kezdettek neveztetni, 
néhol ma-is azok Palatínusoknak hívatatnak. És így nem 
mondhatom - meg bizonyosan, ez a Comes Uldrik FŐ Is 
pán vó l t -e , vagy valamelly Király Kaftéllya Bírája ? a 
bizonyos, hogy a Király fzolgálattyában lévő igen FŐ-em* 
ber volt. Uldriknak fia vala Illyés, hafonlóképen nagy 
tekintetű FŐ - ember, ki a fellyebb említett Bárczához vá-
rat építtetett, a mint ezt a' Jérusálemi András Magyar 
Királynak Jérusalem Városában 1223-dik efztendőben költ 
Királyi Diplomája bizonzíttya. Illyésnek volt ugyan Illyés 
nevű fia, a' kitől fzármaztanak Miklós, és Henrik, és e-
zeknek nagyra terjedett maradéki, kik között nevezetesek 
valának, Ijlván , András, és Miklós 9 kik az Ő. el éjiktől reá-
jok fzállott jófzágnak privilégiumához 1484-dik efztendő-
ben Mátyás Királytól Jus gladiit nyertenek, és, ragafztot-
tanak. 

Hogy az Ekron lineáját el, hagyjam, mivelhogy az el-
is fogyott, nem kevesebb érdemes tselekedetei voltak a 
Mójta lineájának, mert ennek Háza, és Udvara nem kü-
lömbben hatalmas fiakkal virágzott, és a ditsŐfségért az 
Ekron fiaival, mintegy tusakodott, mellyik haladná felül 
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a máfikát. Ugyan - is az ö fia Edus nevezetefsé tett ; mc-
gát a Jérusálemi expeditionak alkalraatofságával Tamáfsal, 
és György gyei Jérusálemi András Király alatt, kivált György-
gyei, ki minekutánna a' Török ellen ritka vitézséggel har-
tzolt volna, épen Jérusálem alatt el-esvén, azt nyerte, 
hogy az eleinek Máfodik Láfzló Királytól adatott tzímere 
és. privilégiumai Harmadik Láfzló Királytól, életben ma-
radott maradékainak vigafztalásokra meg - erősíttetnének. 

Mójtának, mint törsöknek Eduson kivúl vólt más fia-
is Móis , ettől, valakik fzármaztanak, kik igen fokán vól-
tanak, mind hafonlóképen jeles tselekedetekkel nemesítet-
ték magokat. Móisnak Mikó nevű hatalmas fiától-vJó 
unokájának unokája Bárc^ay Láfzló Lajos Királynak 1400-
ban Udvari Kapitánnya vala, az akkori időben pedig az 
Udvari Kapitányság hafonló méltóság vólt, mint ma a 
Feld - Marschalság, mint meg-tettzik ex art. 5. Anni 1587. 
Mojta Mikó után-való, máfodik unokájának máfodik fiá-
tól Bárc^ay Ijhántól fzármazott Bárc^ay Miklós, a kinek 
fiait, unokáit, jeles viselt dolgait, nem lehet illy rövid 
időre fzorítván, elő fzámlálnom. Tsak egy Ferentz ne-
vőt" említek közzűlök, kinek két fiai, Bárczay Illyés, és 
Láfzló Felséges Sigmond Királynak Bajazates Török Tsáfzár 
ellen tábori úti - társai vólttanak. Vefztettek ugyan abban 
a táborozásban Nikápolynál a' Magyarok, de a' fzeren-
tsétlenségeknek a' vélek lévő Frantziáknak fzófogadatlansága, 
és fel - fuvalkodsága vólt az oka, mert olly kevély vala 
Burgundiái János , kit Intrepidusnak , félelem nélkül - való-
nak neveztenek, Filepnek a' fia, hogy azt merné monda-
ni , ha az ég le - rohanna - is, még - is az ő katonái kop-
jaival meg - tartóztatná. Nem - is tsuda hát, hogy fzé-
gyent vallottanak, mert az Iften a' kevélyeknek minden-
kor ellenek áll, Akár ebben a' fzerentsétlen hartzban, 
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akár azután másutt, elég az, hogy oíly kedves, és ditsére-
tes hűséget, ferénységet mutattattak az említett Bárczay 
Urak, lUyés, és Láf^ló az Ő Királyokhoz, hogy a Niká-
polyi veízedelem után Myíia nevű Városban, melly ma 
nem találtathatik, de Nikápolytól nem mefzíze feküdt, 
1424-ben privilegiumiknak 'Sigmond Királytól, és már 
ekkor Tsáfzártul-is újobban-való meg - erősítetését nyer-
ték. Ezután - is adott ez nagy tekintetű Família nem tsak 
fó vitéz Tifzteket, Kapitányokat, vagy a' mint moft hív-
ják, Generálisokat, Magyar Hazánknak, hanem Papokat 
is , és külső érdemes Tifzt - vifelőket. Ugyan-is az emlí-
tett Bárczay Láfylónak nagyobbik fia Bárc\ay Domokos 
volt Nyitrai Püspök 1430-ban, a második fianak Láfz* 
lónak fia András Ónod Várának Kapitányságát, Commen-
dánságnak hívják ma, ditséretesen vifeíte, föt azután a 
Karan - Sebeíi, és Lugasi Várban -is FÓ -Tifztséget érdem-
lett, föt midőn ama Magyar Haza puíztító rettenetes Su~ 
limán Török Tsáfzár édes Hazánkra rohana, a 16 - dik 
fzázban, Ő-is Lugas Vára alatt a Törökök , 's jántsárok 
Fő - Vezérét Ibrahim Agát elevenen el •• fogta * fok Jántsá-
rokat - is a főidre le - vere, és midőn végezetre meg-hólt-
is, maga után Bárczay Jánost hagyván, Ö benne az Ha-
zának ítélő - Meílert hagya, a' málödik Fiában pedig Fe-
rencen moftan említett Jánosnak. Teíl-vérében előfzör 
Archi - Diaconust , azután Canonicust, és végtére Vice-
Püspökét az Egri Megyében. Vóltanak több Pap Urak - is 
a Bárczay Uri Famíliában ezek után , mint Bárczay Péter 
Székes Fejér-Vári Canonicas, Bárczay János a' teíl - vérje 
Egri Ganonicus. Le-izállok ama két nevezetes ágakra 
említett Péter , és János Canonicus Pap Uraknak,* teft-vér 
attyokfiának Bárczay LáJzlónak Fiának, és annak Fiának 
Ferentznek édes gyermekeire Ijlvánra.. és Ferentzre* 
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B^rc^ry Ijlvánnak fuccefsorit mi illeti, az e fia volt 
Barclay Láfoló , ennek IJlván , ennek György, ettől a 
Györgytől iftnét Bárczay György, Sigmond IJlván, három 
Úri atyafiak fzármaztanak. Ezen Györgynek fiai voltak Né-
hai Bárczay 'Sigmond } és Bárczay Sándor Urak, kik kö-
zül az utóisónak Néhai Bárczay Farkas Ür után - való 
maradéki még élnek a többekre nézve pedig az egéfz fel-
iyebb említett Bárczay Ijlvánnak ezen lineának közelebb-
való törsökének minden férjfiú ágon-való maradéki el-
fogy atkoztanak. 

Bárczay Ferent^nek, hogy már oda térjék, a moftaa 
emiitett IJlván teft-vérének Bod^asi Ilona Afzfzonytól 
amaz hires Bodzasi Miklósnak, s a' Rákotzi Magdolnának 
leányától fzármazott vólt Bárczay Ferentz, ennek Fiavólt 
Bárciay János, a kitől fzármaztanak Néhai Bárczay Já-
nos, és Láfzló két teft-vér atyafiak. Ennek a Láfalónak 
fiai vóltanak Pál, Láj\ló, és FerentNéhai Bárczay PáU 
és Ldft/ó Uraknak Űri maradékai, ha magok jó idején 
meg-hóltanak-is, Iften' jóvoltából élnek, úgy T. N. és 
V. Bárczay Ferentz Ür-is még az élők' féregében vagyon. 
A ' Láfclo teíivérétől JánoJlól pedig öten vették a' férjfiú 
ágon eredeteket, Néhai említett Mélt Magyar GyerŐ -Mono-
ftori Kemény Ersébet Afzfzonv által, nevezetesen pedi<* 
Néhai T. N. és V. Bárczay BÁRCZAY ANDRÁS Úr jelen" 
való fzomorúságunknak matériája. Az Ő FŐ - rendit fzú-
letése bizonyíttya hát azt, hogy Ő fzármazására nézve egy 
igaz Izraelita a' Magyar Izraelnek egy tös- gyökeres Nem-
zetiségének valóságos tagja vala. 

De minthogy nem elég a mi régi Öfeinkröl reánlc fzállott 
Nemefségnek privilegioma, ha azt a nemes elme, és a 
fzín - mutatás nélkül - való kegyefeég még jobban meg nem 
nemesíti, a nemzetiség - béli nemefség magában idegen 
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tollak ama* fzerint: qui genus jaSlat fuum, aliena laudat, 
és a mint a Poéta mondja: genus, et proavos ö9 quct non 

fecimus ipji, vix ea nojlra putem: Néhai boldogult Tekinte-
tes BÁRCZAY ANDRÁS Úr-is nem elégedett-meg fé-
nyes/és régi Famíliából lett fzármazásával, hanem az Is-
teni kegyelem által annál nagyobb privilégiumra, a lelki 
igaz Izraelitaságra igyekezett. Nevezetesen a nemes Pa-
taki Reformatum Collegiumban még kisded korában vi-
tettetvén, mind a kegyefség fzerént - való, mind a tifz-
tefséges tudományokban - való elő - menetelre éjjeli nappa-
li fzorgalmatofsággal törekedvén, azokban annyira - is ha-
ladót, hogy Tanítóinak, s Profefsorinak, föt valakik ej-
tet efmérik vala, maga felöl már abban az időben, nagy 
reménységet nyújtana. Minekutánna, mint a' méh, az 
oskolában a tudományokkal meg - rakodott vólna, hogy 
az ő nálla le-tett nagy elmének talentumával Hazájának, 
's Nemzettségének javára hafznosan kereskedhetne Nemes 
Királyi Peft Városában az Orfzág törvénnyeinek tanulásá-
ra adá magát, mellyben mennyire ment, fok Méltóságos 
és Tekintetes Famíliáknak ügyes bajos dolgait mitsoda 
hűséggel, fzorgalmatofsággal, es egyenefséggel folytatta, 
azoknak párt - fogásában mitsoda igaz Izraelitát illető tsa-

k lárdságtúl idegen tifzta fzívet mutatott, ha mágának a 
a fzabados uralkodású Iften ágyékátul fzármazott maradé-
kokat nem adott - is , az Orfzágnak külömbh - külömbb 
féle fzegeleteiből hozzá gyűlt, és nála tanúit mennyi 
közönséges jóra termett hafznos Fiakat fzúlt ? annyira 
efméretes, hogy arról énnékem bővebben fzóllani tsak 
annyit tenne, mint a ragyagó nap - fénynél gyertya-vilá-
got gyújtani. 

Nem-is tsuda pedig, hogy illy emlékezetefsé tette 
magát a törvényeknek folytatásában, mert ritka elmebéli 
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tehetségekkel fel-vólt ruhaztatva, úgy hogy nem tudom 
magamat meg-határozni , mit és az elmének mitsoda a-
jándékát tsudállyam inkább Ő benne, azt a könnyen-fog-
hatófságot - e ? a melly még a zúr - zavaros , és mélységes 
dolgokat-is el-képzelvén leg-tifztább ábrázatban állította 
maga eleiben azt az egyenes ítélet - télelt-e? melly az éde-
set tsak édesnek, a keferüt tsak keferűnck tartotta f és 
a miben egyfzer meg - határozta magát, attól femmi mó-
don el nem hanyatlott, azt az hiiséges emlékeztető elmét-e ? 
melly a tólle akármikor hallott, tapafztaltatott, és olvas-
tatott dolgokat, a mikor fzükséges vala, egyfzeriben je-
len-valókká tette , azt a' különös előre-való látó ságot - e ? 
Prudentiának fzoktuk nevezni, melly fzerént akármelly 
fzövevényes dolog terjefztetetett eleiben, mi következhe-
tik belolle, az abból fzármazható vefzedelemnek mint 
kellene, s lehetne-is ellent állani tétovázás nélkül meg-
tudta mondani, azt a maga könnyen fel- található ságát-e ? 
ingeniumnak nevezzük, melly ízerént akármiben-is az 
életnek erére , és a dolognak közép ponttyára találván a 
fzerént leg-jobb tanátsokat fzokott adni. Iliyenek lévén 
az Ő jeles elme-béli tehettségei, ahoz alkalmaztattak vol-
tak az Ó befzédei, s írásai: is. Mind a kettő felől igaz 
az, hogy a világos , fontos, és magát kedveitető vólt. 
Még a köz - befzédben - is, még a másokkal - való társal-
kodásban-is, tsudáltatta mindenkor a maga elmeségét, 
a dolgoknak terméfzeti fzínekkel feftŐ kellemetes fzavait, 
úgy hogy e' réfzben második Erafmusnak mondhatnám ő-
tet. Az Ő írásáról tsak azt jegyzem-meg, hogy az leg-
inkább a Seneca ehez hafonlítván másoknak meg-jegyzé-
se fzerént-is olly tökélletes vólt, hogy ha valaki tsak 
egy fzót el-vett volna belolle, már tsonka lett volna, ha pe-
dig tsak egy fzót tett volna hozzája, már oda nem illett volna, 
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Szokták mondani; a nagy elméknek nagy hibájok 
fzoktanak lenni: én pedig a' mi már leg - nevezetefsebbé 
téfzi az Ő életének folyamatját, el-merem felölle monda-
ni : Ö vala egy igaz Izraelita r kiben álnokság nem vala. 
Igazán-való Izraelita volt, mert a' régi nagy kegyefségu 

- Atyáknak Izraelnek, és más Szenteknek hit fzerént való 
és lelki Fia volt, követvén azoknak hiteket, kegyefsége-
ket, békefséges tűréseket, Iftenben - való bízodalmakat s 
a t. Egyenes tifzta fzívu volt Istenére nézye r a kinek di-
tsőségéhez vonfzó tökélletes mdulattyát minden tselekede-
tei bizonyították, femmit fe tselekedett Iftene iránt tsak 
azért, hogy láttafsék, nagy ellensége volt a kép - muta-
tásnak, és az Ifteni tifzteletben- való hidegségnek, mert 
az Iftent, és az ő ditsófségét tellyes fzívéből fzerette,. 
fzívét az ö tifzteletchez ragafztotta, az Iftennek befzédét, 
mint drága kintsét, úgy tartotta, IftentŐl vett javait Is-
ten' ditsófségére híven sáfárlotta. Tsak egy bizonyságát 
említem Iftene iránt - való egyenes buzgó fzeretetének r 
midőn a tudományoknak hevétől , mellyel egéfz életében 
forrott a fzíve, fel - buzdíttatván, fzámos, és válogatott 
könyvekből álló fzép Bibliothecát fzerezne magának, még pe-
dig külömbb-külömbb - féle tudományokra tartozó könyvek-

.bői állót, nem vetette ugyan meg a több tudományokat-
is, mert az olly nagy elme tagos mezőt kivan vala magá-
nak, de leg-inkább a Vallásra tartozó könyveknek olva-
sasában gyönyörködött, föt egykor előttem különösen 
illyen valláft tett, hogy gyermekségétől; fogva foha fem-
miben úgy nem gyönyörködött, mint az Iften útaira a 
Vallásra tartozó könyveknek olvasásában, 

Igaz, és álnokság nélkül - való egyenes fzívu Izraelita 
volt az Anyaként egyház?a néze-is, a! melJynek javát, 's 
békefségét fok -képen munkálodta, íiralmas változásait lel-
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kéből kefergette, bóldogabb állapottyát fzívének belső in-
dúlattyából örvendette, fok Templomoknak építését tel-
lyes tehettségével elől-mozdította, az Iften'Házában fzol-
gálni kívánó Ifjaktól foha jótéteménnyét nem fajnállotta. 

Álnokság nélkül - való Izraelita vólt, másokra né^ye-is, 
valamint másoknak fzuletett: úgy fokfzor máfoknak ma-
ga dolgainak fogyatkozásával -is hafználni kívánt, nem 
fzívta a' más j ava i tnem hízelkedett fenkinek, másoknak 
erőtlenségeiket fedezgette,, véttségeket békefséges türéfsel 
el - fzenvedte, a' fzegényeket fegítette. 

Álnokság nélkül - való Izraelita vólt, magára né^ye-
is, igazán elmérte önnön magát ,, foha fent nem látott, 
femmivel nem kérkedet, alázatos vólt, magának a' tör-
vényből-való igafságot nem tulajdonított ,, főtt annak igaf-
ságát, és érdemét,, a ki lett minékünk Iftentől igalság, 
igaz hit által magáévá tette, és hogy ő ez által kívánt egye-
dül Iften előtt meg - igazulni, azt mindenek előtt nyil-
ván - valóvá tette. így bizonyította - meg N. T. N. és' V. 
BÁRCZAY ANDRÁS Úr egéfz életévei, hogy Ő igazán-
való Izraelita vólt, a' kiben nem vala álnokság, egy e-

• gyenes fzívíi Nátanael vólt,. Iften ajándéka, a' kinek ke-
gyes élete- is az Iften előtt kedves ajándék vólt. 

De meg - bizonyította 12. efztendőkig tartó fínlődé-
sében - való maga - viseletével - is.. Tudni - illik fzokott út-
tya az Ifteni bŐlts, és fzabadós Gond - viselésnek, 
hogy még a' maga kedves fzerelmeseit-is fokfzor nagy 
próbákra, és terhes késértetekre kr-téfzi, hogy az Ő fzí-
veknek egyenefségét világofságra hozza, és a' maga ke-
gyelmét berniek meg - ditsőittse, mint ez amaz nagy hi-
tíi, de fok késérteteken által ment Ábrahámnak, amaz 
igaz, de mindenétől egéfségével együtt meg - fofztatott 
Jóbnak, ama pogányok nagy, de az Ő oldalában lévő 
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hegyes öfztön miatt fokát fzenvedett Apoftolának Pál-
nak, emlékezetes példái mutattyák. E'fzerént N. T. BÁR-
CZAY ANDRÁS Ür-is,, melly terhes, melly kínos, melly 
erófzakos, és hofzfzás fájdalmakat, 's öfzve tsuportozott 
nyavalyákot hordozott 12 efztendőknek el-folyása alatr 
az 6 teftében ? de azok között való tsendes maga viie 
leti, nagy békefséges tűrése, Iftenéhez nyújtott buzgó 
foháfzkodásai, nem azt mutatták - e, hogy halálig álnok 
ság nélkül való Izraelita volt, mivelhogy fem egéfséges, 
fem beteges állapottya Iftenéhez - való tifzta hűségétől el 
nem vonhatta, O ! bizony ha igaz az, a minthogy va-
lósággal igaz, Non poteji effc ma/a mors, quam bona vita 

•prxcejfit-f nem lehet a felől - is kételkednünk, hogy az ő 
54. elztendókre terjedett kegyes életét boldog halállal, 
fok fzenvedéseit örök nyugodalommal váltotta - fel , de 
egyfzersmind minékünk a' maga áldott emlékezete mellett, 
gyáfzt, és siralmat hagyott, midőn e' moftan folyó 1785-
dik efztendőben meg-efett Boldog Afzfzony Havának n -
dik napjának reggeli ött órájakor egyfzeriben igen tsen-
desen el - aludott. 

Méltó gyáfzt, méltó fzív - béli keíerúséget hagyott-
különösen te néked, magad nevével-is fajdalmat jelentő 
Tekéntetes, és Nemzetes idősb Fáji F Á Y K A T A Afz-
fzony , Néhai életében igaz Nátanaelednek 15. elztendők 
alatt kedves élete párjá, moftan pedig már sérelmes öz-
vegye, nékem, és az én Házamnak örökös haladatofsá-
got érdemlő kegyes Pátronánk. Mit mondjak a' te vi-
galztalásodra, a' ki magam-is meg-febhedett ízivet vifelek. 
Oda van a' te tsalárdság nélkül való igaz Izraelita Fér-
jed, a' te Úri Házadat tsak tekintetével - is de tanátsával -
is, tselekedetivei - is oltalmazó hűséges Férjed. Oda van 
az én nagy kegyefségű Pátronusom - is. Annak a min-
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denható Iftennek kegyes atyai védelmében ajánlak, a ki 
az özvegyeknek Bírája, a ki egyedül a' te keferves lel-
kednek febeit meg - gyógyíthatty a. Tudod, mert magad 
példáján már ezelőtt - is próbáltad, melJy nagy gondja van 
az Iftennek az Ő benne bízó özvegyekre. Az Űr tége-
det meg- hallgafson, te nagy Ínségedben, a Jákob' Ifte-
ne meg-tartson, 's te vefzedelmedben.. 'Sóit. 20. Minek-
utánna a' fzabados uralkodású Iften egynehány ízerelme-
sidtől meg-fofztott, kiméllyen - meg több több fzomorú 
változásoktúT, terjefzfze Üri Házadra, atyai kegyelmes 
gondvifelését, tartsa életben békefséges jó időkre Űrifze-
relmeseidet, kik meg - boldogult Férjednek - is fzerelmesei 
valának, úgymint T. N. és V. Bárczai B Á R C Z A Y P Á L Ű-
rat, és kedvesét T. N . Vajai V A Y S Ú S Á N N A Afzfzonyt, 
s mind ezek után-való kedvesidet, úgy T. Négyesi Szepesi 
Láfzló, s a' meg-hólt Úrtól különösen fzerettetett ésne-
veltetett Szepesi 'Sigmond Úr- fiakat, újobban gyáfzban 
öltözött T. N.> és V. Négyesi. Szepesy 'Sigmond Úrok At-
tyokkal együtt. 

T. N. és V. Bárczai B Á R C Z A Y J Á N O S , és J Ó S E P Ú-
rak, a' meg-hólt Úrnak még életben lévő idősb' Teft-vé-
rei, nem kétlem, méltán-is, hogy titeket-is meg-feb-
hedett igaz I z r a e l i t a teft - vérteknek halála , Öten voltatok 
F é r j f i a k teft-vérek, már tsak ketten maradtatok. A' ti 
egéfz férjfiúi lineátok nem fokára el-enyéfzik. A' Jeho-
va vigyázzon hátra lévő hanyatlott életetekre, orvofol-
lya gyakori erőtlenségteket.'Tégedet ugyan T. Bárczay János 
Ur magános állapotodban, tégedet pedig T. Bárczay JÓ-
sef Ur kegyes életed párjával T. N. Négyesi Szepesy Sú-
sánna Afzfzonnyal hordozzon' a' maga jól - tévő karjain és 
végre takaríttson békefséggel benneteket a ti eleitekhez.. 
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Sött hogy titeket-is ide foglallyalak Néhai Urnák az 
Afzfzonyi ágon-való attyafiai T. N." Bárczay Mária Afz-
izony T. N. és V. Pálóczi Horváth György Ur hitvese 
kedvefeiddel együtt, T. N. Bárczay Juliánná Afzfzony T 
N. és V. Lonyai Ferentz Ur -élete párja, 's fzerelmesei, 
nem külömben Néhai T. és N. Bárczay Ersébet Afzfzony-
nak, ' Férjének Néhai T. N. és V. Fáji Fáy György Urnák 
Uri maradékai, tudni-illik T. N. és V. Fáji Fáy Ábrahám 
Ur hittefeddel T. N. Szemerei Szemere Ersébet Afzfzon-
nyal, 's kedves Gyermekeiddel Mélt. és Tekintetes Fáy 
Ersébet Afzfzony, Mélt. és Tek. Gonsiliaríus Nagy • Réti 
Darvas Ferentz Úrral, 's kedveseiddel együtt, nem kü-
lömbben T. N. Fáy Anna Afzfzony Férjeddel T. N. és V. 
Farnosi Kandó Gábor Úrral, 's Uri Tfemetéiddel, hafon-
lóképen Méltóságos Barónifsa F Á Y S Ú S Á N N A Afzfzony , 
s Férje Méltóságos L . B. Ifjabb Radai R Á D A Y G E D E O N 
Ur T. N. Honth Vármegyének Adminiftratora, nagy ke-
gyefségú Méltóságos Pátronus U r a m , Méltóságos nagy re* 
ménységíi Uri Szerelmeseitekkel együtt, a Jehova gond-
vifelésénekkegyesfzemei forogjanak fziintelen rajtatok, és a 
ti Uri Házaitokon légyetek öfzveséggel áldottak mennyen " 
és a földön. 

Néhai boldogult kegyes íól - tévft Uramnak az egéfz 
Tekintetes Bárczay lineán lévÓ minden Uri Attyafiai, T. 
N. és V. Bárczai B Á R C Z A Y Ferentz Ür , Házas Jársoddál 
T. N. Desseőfi Kata Afzfzonnyal, 's Szerelmeseitekkel e-
gyütt, T. N. B Á R C Z A Y B O R B Á L A Afzfzony Néhai T. N. 
é$ Vit. Szigeti Szerentsy Ferentz Urnák el - maradott öz-
vegye Méltóságos, és Tekintetes Uri Házaddal 's maradé-
kiddal együtt, Néhai T. N. és V. Bárczai B Á R C Z A Y L Á S Z -
LÓ Ürnak el-maradott özvegyének T. N. L O N Y A Y Klára 
Afzfzonynak Úri maradéki, azok között T. N. V. BÁR-
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CfcAY Miklós Ur életed' párjával T. N. Szénási Susánna 
Afzfzonnyal együtt, Néhai T. N. áldott emlékezetű, V 
nagy kegyefségu B Á R C Z A Y K A T A Afzfzonynak, Néhai 
T. N. V. Kohányi Kátsándy Láfzló Urnák nem régen az 
örökkévalóságra példásan el-költözött özvegyének egéfz 
Uri Házai, 's Szerelmesei, söt valakik a' Bárczay Uri Fa-
míliához tartoztok akármelly ágon, fzállíttsa az áldások-
nak Iftene menybúi fzükséges áldásit ti reátok terjefzfze, 
fzélesíttse, és virágoztafsa a ti Uri Nemzettségteket, és 
tégyen emlékezetesekké mindenkor a' Magyar Izraelben. 

Néhai igaz Izraelitánknak Méltóságos Néhai Afz 
fzony Annya után közelebbről - váló Vérei, Méltóságos 
L. B. Magyar GyerŐ-Monoftori K E M É N Y Simon Ur, Mél-
tóságos Hitveseddel Gróf Czegei V A S S Kata Afzfzonnyal, 
Néhai Méltóságos Magyar Gyerö Monoftori K E M É N Y Ka-
ta Afzfzony Méltóságos maradékai, és Néhai Méltóságos 
Magyar Gyerö Monoftori K E M É N Y Kriftina Méltóságos 
Háza népe: ne távozzon - el foha az Urnák irga^mafsága 
ti tölletek, söt az Ó kegyelme kísérjen fzintén a boldog 
örökkévalóságig. 

T. N. és V. idősb Páji F Á Y A N D R Á S Ur, meg-bol-
dogult Urnák kegyes, de sérelmes özvegyének egyetlen 
egy teft- vére nékem kegyes jól-tévő Uram ! nem aka-
rom a te febeidet pifzkálni^ mellyeket az egymáft érő 
fzomorú változások ejtettek a' te fzíveden , tsak közellcb' 
a fellyebb - való efztendŐkben. Moft ujjo'ban azt fzalafz-
tod - el , a ki Nemzettségteknek, s' Uri Famíliátoknak 
foklzor fok ügyes bajos dolgaiban hafznos tanáts adója, 
és védelme vala, néked pedig különösen, Tekintetes U-
ram, el - mondhatom, álnokság nélkül - való Nátanaele J 
vala. így von - el apródonként az Iften mindentől e' vi-
lágban. Sérelmes özvegyét egyedén egy Teft-véredet 
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Néhai T. Uram igaz atyafiságodban ajánlya, én pedig & 
véle együtt hanyatlott, és unalmas életedet mind két á-
gon lévő Uri Szerelmeseidet, azoknak, s néked - is ked-
vefeidet az Iftennek hűséges gond-vifelésében ajánlom. 

Engedjetek - meg ezek után, a kik akármelly ágon 
hozzá vérséggel köteleztettek, ha rendről rendre elől nem 
izámlálhatlak, elég légyen tsak némelly Uri Famíliákat-
említenem, kik közzé tartoznak a5 Kemény, Bánffi, Te-
leki , ( abban különösen Mélt. Gróf Széki Teleky Jólef Ur 
7s egéfz Méltóságos Grófi Háza ) Vass, Komáromi, Lan-
tzy, Fáy, Szemere, V a j i K e l t z , . Sós r Szent - Péteri, Pu-
ky , Szathmári-Király, Szepesy, Putnoki, Patajú, Máriás-
sy , Méltóságos, és Tekintetes Famíliák, adjon az Iften 
mindnyájatoknak a' földnek zirja, és az égnek harmatja 
felett mennyei jókat, és végtére egyenként > tegye feje-
tekben a ditofségnek koronáját. 

Nem felejti - el a ti kegyefségteket - is mind a' 
két Törvényes Fő-Tábláknak Méltóságos, és Tekintetes 
Birái, kik előtt fok fzövevényes pereket folytat vala, nem 
felejti-el több T. N. Vármegyéknek Tábla Birái véle köz-
lött fzívefségteket, föt nem felejti-el ti néktek-is, kik. vér 
le azon egy hivatalt vifeltetek, hozzá mutatott baráttság-
tokát, Nátanaeli fzivvel ohajttya, hogy adjon az Iften 
mindnyájatoknak tovább - is értelmet, böltsefséget, egye-
nes itélet- tételt az igaz ügynek védelmezésére,, a tsalárd-
ságnak fel - fedezésére , az Haza köz - javának elő- mozdí-
tására , hogy jővendőben amaz igaz Biró előtt meg - áll-
hafsatok nevezetesen T. N. V. Bernát-Falusi B E R N Á T JÓ-
fef , V E C H E L I U S János, Ludányi B A J I Ferentz, Bízaki 
P U K Y István Ürak, a meg-hólt Ur előtt igen kedvesek, 
fzrvefségteket hatálJya, élteteket, Uri Házatokat Iftennek 



Jó fzomfzédjai mindnyájan , különösen T. N. "V. Szi-
íasi S Z I L A S S Y Láízló Ur ! nékem örökös haladatofságot 
érdemlő Patrónus Uram, meg bizonyítottad mindenkor 

' Néhai boldogult Úrhoz - való egyenes fzívefségedet, mel-
!yet-is ugyan én eleitől-fogva a' te chara&erednek efmértem 
lenni, és ,imé az ő moftani utolsó tifzteíség-tételétől fem 
fajnáTÍod fárattságodat, tartson- meg a jó ISTEN késó 
időkre a köz-jóra, jüvendőben adja - meg néked a me-
nyei kegyelem - béli jutalmat. 

K meg-hólt Urnák igaz -baráttyai érdemlett tiízte-
iettel említendő Doktor C S E H - S Z O M B A T I Jófef Ur , mind 
azt véghez vitted Néhai Patronusom korul, valamit egy 
próbált , egy jó lelki efméretű Orvosnak kötelefsége 
hozott magával, bízott az ö lelke mindenkor te hozzád. 
Köfzöni fáradtságodat, s azt kívánnya, adjon az Isten te né-
ked egéíséget, hogy máfoknak fokaknak egéfségeket munká-
lódhaísad, adjon későre terjedő életet, hogy mások élete 

terjedésének efzköze lehefs. 
Belső, külső, tselédjei, jobbágyai, jobbágynéji a 

mindenhatónak oltalma légyen a* ti életeteknek árnyéka, 
fok fáradtsággal folyo napjaitok után légyen végezetre lel-
keteknek a mennyben nyugodálma. 

Gombai Reformata Ekklesia, 15 efztendők alatt én 
páfztorságomnak, még-moft:is, halálomig-is fzívemen lé-
vő nyája, úgy Csabai, Göncz - Rufzkai, Kis - Hartyányi 
Reformata Ekklesiák, a ti leg-főbb jói-tévőtöktől moft vál-
tok meg, légyen az Iften oltalmatok, és paisotok mind 
örökké. 

Végezetre egéfz Uri , és minden rendből álló népes 
Kerelztyén Gyülekezet, miVel az érdemlet tifztefséget N. 
T. N. és V. Bárczay BÁRCZAY ANDRÁS Úrnak meg-
tettétek, az Ür Isten tifzteltefsen - meg benneteket - is 

mások 



mások által mind életetekben, mind halálotokban.. Én 
pedig, valamint néhai nagy kegyefségű Patrónus Uram, furíi 
könyvezésekkel botsátott-el engemet magától, midőn ez 
előtt mintegy más-fél efztendőkkel, az Ifteni gondvife-
lésnek tettzéséből, és igazgatásából, ebből a? Gyülekezet-
ből, más népesebb Gyülekezetnek legeltetésére, és igaz-
gatására el - távoztam : úgy keferedett fzíwel , és köny-
vezŐ fzemekkel gyáfzolván az Ő tőllünk - való örökös el-

távozását, meg egyfzer az Ő érdemlett dítséretire el-
mondom : Imé o vala iga% Izraelitaa kiben 

álnokság nem vólt. Amen, 




