
ALEXIPHARMACUM,
N E C T A R E o; P R Ο P Η Y L A C T I C  U Μ.

az az
Vipera Mérgéből, Vipera marás ellen, 

elegyített Térjék, vagy-is:

HALÁLELLENVALÓ
PRÓBÁLT RECIPE.

M E L Y E T ,
Egy igen kedves, és fzinelTég nélkül való jó Baráttyá 

nak, e’ Világi életének zür-zavaros Tengerén való ál
tal Evezése, és a’ tsendes Rév-partra való ki-ér- 

kezéle , szomorú és mérges maráshoz hasonló al
kalmatosságával ;

A ’ külső és belső Böltsességnek Patikáiban magokat gyakorlott» 
és életeket abba foglalt, ’s el-töltött. Tudós Dcjéto- 

roknak Írásaiból, üszvc szedet, elegyitet, Készít- 
tét és Ki-is adott

E G Y

CANDIDUS CANDOR NEVŰ
KÉP M U T A T Á S , ÉS H YPOCRITÁI SZINES- 

S E G  N É L K Ü L  V A L Ó .

I GAZ BARÁT
Mellyet minden szivekben, messfzomo- 

rodtaknak a" Halálnak Mérges Viperája 
ellen comenciáit.
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Jakab Aprf. I. f .  14 > 15.
Ri-ki pedig kisértetik az ö kívánságától, el-vonatat- 

ván, és hitegettetvén. Azután a’ kívánság mikor 
fogad, a’ bűnt fzüli: A’ bűn pedig mikor vég
hez mégyen a’ Halált nemzi.

f
I. Kór. XV: f .  56.

A* Halál öfztöne a* bűn, a’ bűnnek ereje pedig 
a’ Törvény.

Rám. VT: tf. 23.
A ’ Bűnnek ’ Soldja a* Halál.

Sírdk. VII. f-  40.
Minden tselekedetedbe emlékezzél-meg Halálodról 

és foha nem vétkezel, tehát: meg-fem halfz.

I- Kór. XV. f. 54, 5y.
El-nyelettetett a’ Halál. Hol vagyon Halál a’ te * 

gyözedelmed &c.

y m
si>:
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F 'S t Comme m ori, Mors nulli parcit honori,
Contra vim mortis non, efi medicamen in Hortis. 

Parnasus Legyének ’s Flora mezejének, zöldségén sétálni, 
Ρο r.ona kertének 's Hybüa tetejének, kies helüyein járni* 

/kárki prcbállya, hiddel nem talánya. Halál Orvosságait 
Híjában tetteti el-nem kerülheti mert mérges fúiánkjait.

> Bi eílis Medici? Hol vagytok Orvos Do&orok
|j hol vagytok Pesmás, és minden drága illat-k 

közt magatokat mulatozván gyönyörködtető Pa
tinám b k ? De inkább hol vágynék ezeknek tzimeres Czéh- 
Mesterei: Η pnoates, Galenus Machaon és JFjculapm? Hol 
vagy ezeknek Diplonaticns Daeftf 'e Doétor /Ipollb? Prajcri· 
l alkatok, a' Patikákból do’fisonként el készítetett Orvosságo
kat, hozassatok, gyiijtsétek egybe Do&ori Tanátsotokat Ön
tsétek egybe mesterségeteket aiftllaljátok elméteket; ’ s vagy 
iratok Halál ellen recipét; vagy ez igazságot vallyátok meg: 
Mors eft in sanabilis, Contra vim mortis non e/? mdicamen in 
hort’s. Hijaba keresed a' Hegyek Füveit, Mert el-nem ke- 
riüed az Dalol iveit. Azt hallottam, ’s azt tartottam ,· de 
t Jám meg tsalatkoztam ; hogy az Patikák az Halál ’SoldáfJ- 
nak Quártéllyitól exempták: Úgy vélekedtem ’s értekeztem 
hogy a’ Doétorok Házainak . Sahms conduFlus sok van az Ha
lál ellem De úné az Halál Patikába és Dotssori Házba Qnár·

Α 2 télyt -
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télyt tfinált, és magát Hippocratefl',  már régen mérges ita
lával meg-is ölte, és moss Legényét mézes Piluláival meg- 
étette söt ez elötrnnk setétcs gyászsszal bé-vonattacott bol- 
totskában lévő, mossani Szomorú" Orátiom, felette igen szo
morú, Maténája-is, ennek mérges fegyvere által el-esék; és 
óh fzomoró fátnm! meg-probálá ’s meg-mutatá hogy: Cont
ra vim mortis non efl medicamen in bonis. az-az .* Récipé vagy 
ssassrorn semmit nem használnak, Mikor el-jö Napja a’ Sárga 
Halálnak. f

Én jóllehet Galemis Fia nem vagyok. Patikájába még 
tsak inas esztendőt sem szolgáltam , Hip'pocr átesnek Problémá
iban , tsak egyet-is meg-nem fejtettem, mind azonáltal e’ 
DoEloros Patikus, de moss oh fájdalom! Halottas és Keser
ves Háznál, és ennek egy jó emlékezetű és mindenekkel 
magát kedveltetö életű, az URban bóldogul el-aludt egyetlen 
egy Reménfégénck, a’ míg elé pedig nékem igen Kedves és 
fzinefségnélkűl való Barátomnak, útólsó Tisztesség tételének 
alkalmatosságával léjendö, szokása szerint pedig alatt járó, és 
tsél-tsapi Mesterséggel magát kedveltetni nem tudó befzé- 
démbeo akarak ollyan ITALxn  útat mutatni és a’ szűkösöket 
oda el is juttatni; a’ Halál ellen, mellyel valaki él az örök
ké é l, Mely feltett jó tzélomnak, midőn Léha elmémnek igen 
ösztövér Okoskodásával, tsapongo Nyelvemnek tántorgo szó
lásával akarok hatolni, minden részben ’s nemben lévö fi- 
gyelmetes, de részszerint vassag Gyászban zokogú Szomorú 
Halga tóimat arra kérem, hogy méltoztassanak tsendes de fel
emelt fülekkel, meg-halgatván engemet; majd a’ mit praefcri· 
bálni fogok bátorsággal élni azzal.

Nagy a' fel-tétel, de talám ennek ma senkinél Hin
tsen hitel. Régentén egy jó rendbe szedett Országba az 
Elöl-járok Parontsolattyából fel-számláltattak a' Vitézek, rend
re fel-irattak a' k éz i, és más mesterségek, és hogy jól 
meg-vjsgáütattak tsalhatatlanúl úgy találtattak: Hogy Dacto
rok az Országba többen légyenek , mert akárki-is, midön, 
találja jó Bar atyát, vagy elö kapja faj atyát: lgy szokott
hozzá szóllani: Ha fris egességbe vagy jól van, vagy mint 
van Kegyehned? Őcc. a’ mely Országba tehát e’ szép szo

kás

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára



& &  na

kás unalomba nem ment, hanem ma-is igy látunk tsclekedni 
mindent; ott valósággal Doftor igen sok van, de mit mon
dok; minden ember Doétor. A ’ Dodor pedig a’ Hévség- 
nek beteg ágyába fekvő embert ha igen meg-hevits, és a’ Hi
deg lelöíl meg-heviti mindeniket megöli innen már igaz az:

Pallidos mors aequo pulsat pede Pauperum Tabernas,
Regiumque turres, az.az.

£I-méeyen az Halál a’ Király Házához 
El-érkezik még is Koldus Kunyojához,
Elő vészi Mars nótáját, Kesergeti Házad táját.

Azt ígéri hajdon magának egy Király, hogy ö soha 
meg-nem hal 'Solt. CXVIIlf 17. mert az ö része van az 
élőknek földében 'Solt. CXLII: 6. ezzel a’ Királlyal kell 
hát járnúnk, ’s ezt a’ földet fel-keresnőnk; ugyde ez-is 
meg-hólt Tel. II: 29. Mikor hajdon Kóma fel-serdőlt virág
zó állapotra nevekedett vólna, és mefzszőnnen sokakat maga 
ditsössége szemlélésére hózott vólna, el-mégyen a’ többek- 
között a’ P, rrus Király Orátora-is Cyneás, meg-szemléli a* 
Városnak falait tzifrán egymás sorjában épiilc Házainak abla
kait, meg-nézi a’ Bássyákat, láttya a* sok tündöklő, és ifi- 
korgó vitorlákat, egy szóval meg-keriili a* nagy Roppant 
Váross , és épületei között , nem talál hijánoft. Ki midöa 
osztán a’ Captoliumba-is fél-ment vólna; kérdi a' Romai Ta- 
náts mint tettzenék néki az új Város? azt feleli: a* Város 
szépségének szemlélésére oda fáradt Cyneás: A’ Város ollyan 
mint az IsseDnek Temploma, a’ Tanáts olyan mint az Issé
nek de egy igen nagy kár vagyon benne: Neheztelik a' Ró- 
mai gőggel, és tarka pompával fényes Fö-Emberek, hogy egy 
G'órog-is ollyan Városba hibát talál, kérdik mi lehet az ? 
Ez úgy mond: Hogy a’ fiépen fel-építlt Romába-is tsak ugy 
τηeg h .Inak az emberek mint a' pufzta Szobába. Ide hát ne fá
radjunk hirre mert itt-is meg halunk; itt-is tsak ollyan éles 
a' Halál Kaszája mint másutt, itt-is ládd-é meg-kiáltya a’ Strá- 
f a : Veteres Migrate Quirites Félre az útból.

Solinus; e’ Világ tsudáiról irt könyvében két egy-
mássói
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imáitól meg kiilömbözö forrásokról emlékezik, az egyikből 
»’ ki iszik nagy hahotával katzagva meg hal, a’ másikból ha 
iszik a’ nevetés meg-szőnik, és a’ Halál veszedelmétől meg-me- 
ntrkedik, jertck hát e' forráshoz de nem tudom hol van. 
A’ Ueograpbuj'ok, a* föld kerekségét elö adó Táblákon, vagy 
annak minden Tartományit különösen mutogató Mappákon, ae 
többek között emüi enek ollyan Helységeket, menyekbe az em
berek meg nem halnak, de tz  taláin tsak; Scribitur, fed non cre
ditur:

Hitelt ez írásnak nem mindenek adnak.
Mert mind porrá lesznek, híjába szaladnak.

' & &  3« & &

A’ Pándorok, és Epeúsok felöl írják, hogy két száz Esz
tendeig élnek: hasonló képpen Liándiába melüy az Útólsó 
Tbule a’ Poétáknak Strabo-is ir olüy Tartományt melly· 
b e , az emberek ezer esztendeig élnek, de ngyantsak a- 
zok-is meg halnak. Én is láttam az ISTENnek Laissromá- 
ba ollyan Embereke’ a’ kik nyóltz ’s kilentz száz esztende
ig éltek , De tsak ugyan azok-is az emberek közt, az útán 
nem találtattak tehát azok-is meg-hóltak, a' minek pedig 
meg-kell lenni vagy a’ mit éppen, el - nem leiét kerülni, 
mi láttat attól félni ’s kcfcrőlni? Még egy kert.tt tú.lok, 
snellybeo van ollyan Fa, hogy ha a' ki annak gyümöltiében é- 
fzik soha meg-nem hal: Oda mennyünk hát De abból a’ 
Kertből kiűzték Atyáinkat, és hogy se maga se maradéka 
viszsza nes mennyen ;

Fegyverrel őrzik az Élet-Fája Ú tját,
S Nem botsátjáK oda veszettségnek rútyát.

Tsak megmarad hát még ez az Igasság:
_ Conttavim mortis non ejt Medicamen in bortis.

Halál ellen nem kap senki orvosságot,
Ha egyben kerüü-is hetven-hét Országok 

Tsak le-mondok hát fel-téce emröl, meg-hivom ígérete- 
rnerk De bizony nem hívom, Tudom mit tselekszem. A ’ ki 
valamely nyavalüyát akar orvosolni, szükség hogy a’ nya
valyájának terjedhet, kezdetét ’s ki-menetelét jól

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára



tudja. Halál ellen akarok Orvosságot mutatni, ’s azért 
elsöben szóllok a’ halálnak Geológiájáról, eredetéről fzületéséröl 
Nevekedésérül ’s Birodalmáról Haldiáról. Ezt pedig nem va
lami el-kopott Írásoknak, meg-rongyollott fóütos Leveleknek, 
Pókhálós, és igen avas Káptalanoknak töredékeiből rázoga- 
tom-ki; hanem a’ Mennyei Udvar Secretáriussínak, tsaüha- 
tatlan írásokból nyomozom-fel, ’s nem hagyom-ek A ’ mely 
ProduOlionale nagy fórumon midőn még enm.k eüötte való szép 
Idővel ’s esztendővel, a' Halál nemességéről Producált vóüna, 
a’ Maga Geológiáját jól fd-vitte,^ ’s szőletését-is még ama 
Paradicsomi jó idöknek elötte valónak lenni, meg . mutatni 
akarta» ’s a’ homályból jól ki-is vakarta; Moss azért ugyan 
azon Rektoriakon kezdvén, Halál Uramnak Növekedését, 
Orfcáglását és Halálát tagadhatatlanul tulajdonitatni el-nem 
múlatom ha meg-mondhatom. Ha azért meg mutatom hogy 
az Halál mint hólt-meg, vagy ma is miképpen lehet a’ Ha
lált meg-ölni, tehát elégséges Orvosságot mutattam az Ha
lál ellen.

En contra mortis rabiem medicamina doSla - 
Lád az Halált, ellenne ált már a* bölts okosság. 
Nyereséggel, messerséggel de mind múlandóság.

A' Halált ISTEN nem teremtette Böltses. L 13. másutt 
kell hát eredetit keresnünk, Αζ Halál Ördögtől, és cm„ 
bertöl születtetek. Vab generatio nem monftrosam!

Minotaurusnál irtoztatobb fajzat, Kit Halálnak hív
nak az a’ rusnya magzat. Származott tehát az ördögnek 
irégységébol, Böltses. II: 24. az embernek engedetledségé- 
böl, Rom. V: 19. igy születtetett, az Halál, ki minde
nekkel szembe szál.

Az Atyai ágról a’ Truncus 5 maga az ördög 'Sid. 
IL 14. innen mondatik elfö és fö gyilkosnak, Ján. VIII: 44. 
Ennek édes Leánya a’ Kevéllység, ettől született a' Rebbd- 
Iio,, az ISTEN ellen való támadás, rnelüy mjatt az Ördög 
az Égből le-hányatott. Jel. XII: 9. a’ földön szülte az I· 
r így séget, az Irigység az Halált.
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Az Anyai ágról a’ Truncus, a’ Kiránság, e’ szül
te a’ Bűnt a’ Bőn Nemzette az Halait, '  Jakab. I. 14, 15. 
ez az égtelen Halálnak gyalázatos Genealógiája, rút Famí
liája , ’s egész Háza tája. Születésének hellyévtl ditsekcd- 
hetik az Hülál. A' Bőn pedig mely édes Annya az Halál
nak mondatik engedetlenségnek Horn. V. Az Atyai ágiól az 
engedetlenség vóít lég elsőbbem, az Egekben, mely miatt 
onnan le-is húllott ugyan fuppogött. Jel, X1L Az Anyai 
ágról az első engedetlenség vélt a’ Paraditsomba, és ott az 
lSTENtöl a’ maga ditsősségénck mutogatására épitetett Édemi 
szép kies hellyben, ’s Paraditsomi virágos Kertbe SziUettetett 
az Halál.

No Gendogidddal ditsekedo világ, hánnyad moss: 
eredetedett! kérkedhetel születéseddel, Az örcög szép fé
nyes Angyal vólt , az Embert ISTEN maga képére Terem
tette, maga szentséges útjaival formáltál í. Mosi II. ezektől 
származott a’ Halál még pedig Paraditsomba , Te pedig 
ott se jártál, de ugyantsak halál az Halál ha oüly fel-vjhe- 
ti-is Genelogiáját. Egykor egy maga marka pfckö, és Iná
ba felette bízó Király, Famíliáját a’ következendő világ 
előtt émlékezetbe kívánván hagyni Genealógiáját, fel-akarta 
vitetni éppen a’ Nóé Bárkájáig mellyre nézve egybe győj- 
tet, ’s feles számmal elé vitet. Országából sok féle Tudós 
Historikusokat, Cronolognsokat, hozzá akar fogatni már 
a’ fel-tett munkához melüyet midőn meg-hallott vólna egy 
Tréfás Commédiát játzó a’ kit Udvarába maga mulatságára 
tart vala , az Urának ezt mondotta; Ne tseleked e' halha
tatlan bolondságot, mert ha igy mántúl nem Uram hanem 
Atyámfia lészesz, mert Én-is ott vóltam ama nagy Ládába, 
Mellyct Nóé Apám faraga magába. Mindent hdyheztetyéa 
tágas óldalába, fegitettem-is én rakni a’ falába.

Hal hatatl a nita ni akarja minden embert, fz. h ! a’ Maga hamar 
el-muló világi Pompáját, ’s elö ál ama Comédiát Sárga 
Kafzával fáradhatatlanúl Produkálni szokott kartsú legény, 
a’ Haláléi a' magát hányó vető embernek Atyafia lészen és nároin 
fingni hoszfzúságú és még annál keskenyebb ládába szoritya 
az essö ellen bé-boritya ’s e’ világból akár télbe ’s akár dél
be ki-is úcafitya. Lássuk

/  ·
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Lássuk-meg már mi nevet vett ez a’ Fajzat?
A’ Görögök hívják ezt Telente az ember idejének vége 

van , \agy pedig Katal'üsis melüy meg-osztatáss _ tészen. A' 
Deákok pedig hívják Mors a’ morsu, harapás, 'harapás mind 
azért hogy harapott az ember a’ tiltott gyümöltsbe és szüle, 
tett az halai min i ezért hopy harapja a’ Halál az embert,

szóval az Halál idődet el-ofztya.
Élte virágától az embert meg-fosztya ,

Vezet a’ maga Sántzánoz , ’s meg-köt Koporsó Lántzához 
Neme felöl nem lehet fzolUnom , mert ez Férj- 

fiat; és Ifjat, a’ Királynét, ’s Tsászárnét, Spanyal, 0 - 
lösz, Magyarnét, Napkeleti, Suümányt; ’s min cn Vitéz- 
Kapitányt, Tzifra fejes Bolitiit *s akármilyen vén Szipát; 
Örcg-Aszszonyt ’s Szóügálót ’s Kéoyin járó szép Rárót· Egy
aránt a’ Kafzáss-is el-horefja a’ Kapáss-is; nem néz Koronás*, 
ra-is, sem akárki másra-is.

Ezeket Könyvében egy aránt bé-irja , ^
’S Oíztán mlg a’ Világ lesz örökké bírja. r

Formája, és ábrázatya Sz. H/ a’ Halainak igen díszte
len talám ntm-is lesz módi ha elé kezdeném beszé'getni, 
mert sokan meg-fegnátók ne\etni Ennek a’ kartsú. sohántzár 
de l. bára nézve maid. tsak nem ízártsa szár Legénynek. Sze
me tintsen, azért is nem személy válogató, mind egy néki 
a’ díszes ’s a’ cssztelen, Köntcoös ’s Nlezittlcn, az öreg ’s 
az éretlen. Főlnélkől való inntn a’ Prókátorok mtferséges 
fogásit, az aggott öregeknek zúgolódást, egy szóval sen
kinek akármicémő mendásit, meg-ntm halgatya. Orra ssnts 
a’ Patikák jó-szagos orvosságát nem hijába hogy nem érzi: 
Mezítelen, senki Kirtsén Aranyán ’s drága gyöngyből raka
tott bilintsén semmit nem kap. Keze bak egy van,a’ sem érkezik 
ajjándék vételre, Mert Kaüzáját, vagy dárdáját vagy hegyes 

fzablyájá t fel-mutattya ’» azon tartya e’ Sárga írását:
M i i  pdrco> Valahova tsrk ’r fegyveremnek éli,

Meg- botsásson mer.ma nem kedvezek néki. 
Színében pedig ez a’ Gavallér sárga mert az Atyai 

Ágról az irigységtől származott, melüy természeti sárga dinye
B szinti
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fziníí , Egy fzóvál egész tesse állása, tiuik In ’s tsont, ’s 
foga tsikoreása :

M nftrum borrendim, Ingens o cui lumen art emptuvn
O  F ne, ’s természetnek tsnda maradványa,
Irtóztató vakít, Ördög hagyománya.

Satum írói Írásba maradott az, hogy ö a’ maga tulajdon gyer
mekeit megette vólna, de ez a’ tsuda állat az ö ízűiéit az 
embereket észimeg. De jaj mit felejték-el; ennek az állat 
Dák nugosságát, és ereiét meg-mondani szinte el-feüejtém, 
ez ollyan magos hogy ha akárki-is araszokra tsináltattya is 
tsizmájának sarkát és a’ maga Fejét vssorlázza-fel magossan 
ugy-hogy lajtorján kellessék, némely’ már nemzetünkben-is 
máiunnan bé-tsuszni kezdett szokások vagy módok, ’s ponpá- 
zások szerint, feje fiüegoriáját, fel-bibelödni, még-is a’ kard
jával, ’s éles kaszájával le-rántya a’ porba,’s hivatalt ád a’ Tor- 
ba; De ollyan Er'ös-ií, hogy He&orral szembenjszálni, Sámsont- 
rnaí-is meg-probálni, még-is meg-nem gyózettetni, hánszor 
nem méréízlett már?

Jút eszembe hogy láttam az ISTENnek sz. Köny
vébe , Hogy egy Nabugodonozor nevii nagy Úr látott volt 
egy Úri személyt álmába, a’ mely ugyan kiválva nagy magos 
vó lt, a’ feje pofáitól íinum arany vólt, a’ Lába szára vas, 
de a’ hús hellyet sárral vólt, a’ méllyé ’s óldalai, egyéb 
tesse ’s lábai, ’s a’ két púpos vállai, Ezőss Réz és Zarnán- 
tzos ’s maga ugyan jó tántzos, Látta azonban azt-is az a* 
Királly hogy egy kö-sziklából kéznélkül, ki-szakadott egy 
kis követske és úgy meg tsapta azt a’ nagy Óriáss, hogy a’ 
Iába mindgyárt alája szakadott, de mit mondok alólla ki
szakadott és maga-is úgy oda lett, hogy még hellyét sem 
találhatták, az a’ kis kö pedig ollyan nagy Hegygyé lett 
hogy az égészföldet bé-töütötte. Dán. II.

Héj ha szabad vólna, ezzel a’ sz, hasonlatossággal a’ 
Halálnak dolgába vagy keze alá néznem; Hlyen nagy magos 
személy az ember, mivelboy sár a’ lába , mert söldböl vé- 
tettetett, Kis-kö a’ Halál Le-őti a’ sár lábáról. Föld az 
ember, Pulvis es in pulverum reverteris Mós. III. Porvagy és 
ezennel ismét porrá lenned Kelletik, ’ s a’ földnek gyomrába bé- 
menned. A’ Halál minden embert porba kapál Rom. V.
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Egy bölts de nem a’ siket szölts agy okoskodott az 

emberekről hogy azok semmik vóloának ezt mondván:
Pulvis 13 umbra Juwmus pnlvis nihil efl niji fnmus,

Sí nihil est fiitnus; nos nihil ergo fumus.
Az ember, süss ’s pára nem tarthat fokára 

Ha nézőnk sorsára ’s enyésző vóltára.
Romlik a’ teft vára, lyhhina mit maga vára, 

lIogy idegét emelé mellyen a’ szive felé.
Kitsin országa vólt elsőbben az Halálnak, akkor 

nem ölte mindjárt-meg az embert, had szaparodjék és hadd 
terjedjen birodalma: Innen elsőbben nem kaszált olly’ szapo
rán mint ma. Hanem alikor tsak d’sidázott, de abban seifi 
vólt oly tudós mint ama jó intőjének fiát tzélúI tévő, (k iv ó lt  
nem mondhatom meg, mert kigyelmed félek ha elébb viszi.·) 
a’ ki szivénél szegényt által-is tövé.

Nem-is vólt oly magát gyakorlott a’ nyilazáiba mint 
fonatban, i. Sum. I 2 2. vagy mint ama jó parittyások. 

Bír. XX. 16. hanem sokáig lövöldözött az ember után. Á- 
dámhoz 930. esztendeig Sethez 91a két esztendeig Járcdhez 
95a. efitendeig Nóéhoz, 950. e_ztendeig, Mathmsálemhez 969. 
esztendeig lövöldözte mérges nyilát. Á’ Bölts IST E N , az 
ember életének kőlömbb-külömbb szakaszokat határazott vólt. 
Noé idejében 120. esztendöket 1M0J. VI: 3. Móses idejé
be hetvent vagy nyóltvant Solt. XC. 10. ma annál-js kevesebb. 
De elsőben ezer Esztendöket. Éfcids X X X V I'L  12 13. De ha 
az ember ezer esztendőre ki* kaphatott vólna, a’ Ha
lálnak , azután rajta hatalma semmi nem lett vólna, innen 
az Iái is, mikor a’ régi Atyák, az ezer esztendőre szin
te ki-kaptak vólna, el-lötte. Szaparodván az ember meg
nőtt az Halál Országa-is és Uralkodott Adárntól fogva, Mó- 
séfig Rom. 5. Nem hóltak-é hát meg az emberek Móübs 
után? F. Meg. Hogyvan hát hogy az Halál tsak Mósefig 
uralkodott? Mert addig Tyrámice orízáglott, törvénytelenül, 
mert az Halál a’ bűnnek ’sóldja. Rom. 6. a’ Torvénynélkul 
pedig a’ bűn bált, az az eröteleii Rám. 7. Λ’ Törvény altul pe
dig m g-elcvenedett, és igy Mósefig meg-ölte azokat-is a* 
kik nem vétkeztek az Adóm, vétkének hafonlntofsdga forint Rom. 
V. De azután Te r vény szeri ne Uralkotiott, mert a’ Halál

B 2 bjz-
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tifztöne a' hun, α’ Hinnék ereje pedig a’ T  rv'eyy r. Kor XV. i 5. 
és igy Móses után Törvényízerint ölte-meg az embert: az-az, 
egész jussa szerint uralkodott.

Szélesen ki-terjedvén Országa az Halálnak, nem 
győzte gyalog bé-szágúldani országát, Jószágát ’s egész Tar
tó nányát. Lóra kap ’s mint-hogy Sárga Legény Sárga Ló. 
van jár 's kél, egjedül elégséges nem lévén Segitséget-is ke
resett, Adjutántya a’ Pokol Jel. VI. 8.
Rcgafus fiiárny us Lón az Halál érkezik

Minden pompa közi hamar bé-férkezik,
Jö az Adjutántya, majd a’ gyéként el-is rántya. 

Már a* tanúit vitéz sokféle ostromot tészen néha mezőn 
Táborba szál, ’s ott sokakat földre kaszál, de midőn látya 
hogy nem győzi egy tsorba kaszával, elö vészi kapáját "s 
kifsebb nagyobb ármáját, köszörüli Szablyáját, ’s el-készitL 
’Sidáját ’s Mérges nyilával ha egyszer meg-löheti Akár melly 
erős vólt a’ porban teheti, Azután nem soká el-temettetheti. 
’S mikor már enyire mégyen ez a’ Gonosz v ité z , tüzet 
vét, ’s viilámaíokat inditt; dörgéseket támaszt, sőrü zá- 
porokat önt mellyekböl vér föllyamok árradnak, és gazdagon 
áldozok, hogy haloványságát meg-hízlalhassa: Xerxes, hajion és 
Dárius, sok száz ezerekböl álló Táborát, meg-szemlélvén, 
az Halálnak gazdag prédát igére kevés idöre. Más díszte
len modot-is tart ez a' Tyranus a’ processusba menyeknek 
tzimerei: Cruces, Rotae, .Ratiiulae, funes. &c.

Az Halál sokakot fel-tud akasztatni,
’S szorossan vasszeggel fára ragaszt1 tni.

Kerékre ’s Keresztre kötélen fel-tészi ,
Sokaknak tesseket, vagy maga meg-észi.

De jó mesterséget tud a’ vár szállásba, és meg-vételébe- 
is , mert nem a’ vár kapun, vagy óldalán való Iákon búvik·

. bé, hanem mint-hogy a’ Leg-régibb várnál-is Idösebü, még 
mikor építik akkor a’ kozepibe száll had kerekitse-bé a' vár; 
Érös vár az ember Jérém. I. de nem kívül vijja ezt a’ vára. 
hanem belől mert mihelyt születik az ember mindjárt Pr^.d - 
urnát belé ízálitya, de mit mondok még mikor íogantatik az

ember
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ember véle fogantatik. Mert bűnbe fogantaiig az o Annyit mé- 
hébe. Solt. LI. a' bűnnek ’sóüdja pedig a’ Halál Rom. 6. 
25. Tehát még mikor fogontatik az ember, akkor Halállal 
bajlódik kínlódik: Mert valamenyi tsontya, teteme, ize 
és ere van az embernek, mind annyi quartcllya az a’ Halál 
Dragonnymak. Sokáig ezzel a’ tyuartély Mesterrel nem bibe- 
lödhetem, rendröl rendre a'tess várába az utza kapitányokat 
ezeknek nevezetekkel nem kívánom ingerleni ; Tudom azt, 
hogy elöl küldi a' Nyavallyák Dandárit, ’s ossromolüya tes
tünknek falait, ’s hol kapuját, ’s hol bássyáját le is rontya, 
’s mikor közéi, a’ vár meg-vétel maga-is el-érkezik ’s addig 
’s addig, hogy bé-is férkezik. 2. Sam. XII: 27. Néha 
tsak egyedül alattomba jár, mint a’ lopó, jelt nem adat 
dob, ’s sípokkal, trombita harsogásokkal, ’s nem tészen os
tromát a’ fájdalmak Kompániájával, hanem tsak maga orozva 
meg-öli az embert még aluvó Ágyába föbe meg - suvasztya 
vagy pedig meg-nyúvasztya. 2. Sám, IV: 6.

Az Udvari módihoz ’s a' világi Revnentidboz keves- 
fet ért, ha szintén leg jobban mulat-is az ember bé-mégyen 
Job. I: 19. söt éjtszaka-is bé-zörget Luk. XII: 20. De még 
a’ Királüyok Udvarába-is, nem nézi hogy Lakadalorn van , Au- 
dentia nélkül bé-botlik , és ha szavára nem halgatnak, meg
írja mit akar Dán. V. 25. Ennék híjába mondod ; Non vocat 
Máfzszor jöjj, mert e’ rá se haügat; Az öregekkel szembe 
hartzol, mert ök már a’ Halál Zászlóját fejér hajókat. Fe
jeken viselik, le-sőtött fövel Edes Annyokat a’ földet néz·» 
degelik, mert abból vétetett vólt tessek mellyet ök viseltek, 
azért tárnszüotelen nézik; hogy halálokat nem meszsze érzik. 
De az Ifjakat, hátmegül ossormolya: Mert ök fel-emelt fö- 
v e i, meszsze néznek, sókat reménylenek, halálokról pe
dig mégsem emlékeznek, azonban pedig:

Halainak Kaszája, le-vágja ’s ortzája el-hervad a’ fzebnekss 
Oda van mozgása , ’s serény fordúlása mindjárt az erösbnek-is.

Erös bajnok Hercukft, a’ nagyokos Sopholclfft, 
Nagy Sándort, és Ajáxot, akár millyen Tenax t ,  ̂ Rompejufl és 
Epeuflmár, mind a’ földhöz verte ’s a’ porba bé-keyerte.

»De -
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De meg ezek felett a’ MetajnorphcJifl és a’ Proteusi mes
terséget igen jól tudja nyilván, és a’ maga formájába ritkán 
jár, mint-hogy irtoztató-is, azért minket tápláló, és éitetö álla- 
tokba rejti magát ’s bé adja méz alatt mérges Piluldjdt, Mors* 
inolla, Pohárnokba elegyíti halálos italát. Egy szőr szál- 
Ial ’s egy Kalászizal hányakot ölt-meg már, egy szölö mag
gal meg-fojthat, fd-öltöztet ’s el-nyújtoztat ~ Kövei fával 
agyon-vér mindent valakit el-ér, a’ kik pedig ezek töl-is 
meg-örizkedvén életbe maradnak, az Ég és föld között az 
ár-viz elöl iissököknél fogva fel-biggefzti 2. Sóm. XVJII: 9. 
vagy pedig elevenen a’ földel el-nyeletvén meg-emészti ’s a' t. 
Mille modis morimur &c.

Sok ezer fatnmok halálos órája,
Éltét az embernek követi próbája.

Sok féle út vagyon a’ mellyen ki talpal,
Némellyt jó szerentsc, ’s máss el-viszen a’ bal.

A ’ Philosophiába nem igen gyakorlottá magát, de 
még-is Marót, Násot, Pótot, Catnt, Aríflotelefi, és T  emiflocleft 
mind meg-dúlta, és Salamon híres Oskoláját feljiil múlta, 
ama kényesen szólló Dmofthenefeket ’ s Carendneseket és tzifra 
beszédő Cicerókat nyelveknél fogva meg-fogta: Homérusnak 
Liyiusnak pennájokat meg-álitotta.

Efl communJ morf, Mors nulli parcit honori.
Álhatatos mondás: a’ Halál meg-fosztya 

Éltétől az embert, ’s ha moss el szalasztya 
Irusnak Crésusnak majd egy aránt osztya,
Maszlagját, - ’s élteket soká nem haüasztya.

Eezzeg jól tudja ama hármas régúlának, mindenikét, 
de kivált az egyikét: Audi, vide, tace, Ne láfs, ’s ne 
hally vagy másként f/Olly igazat, ki-esik a’ fogad; mert 
néki a’ leg-hofzlzabb per oratioia-is tsak ez : MENE THE- 
CÉL PHARES; de ezt a’ rövid summát a’ világnak min
den böltsei meg-nem tudták magyarázni, ámbár nagy Ígére
teket ’s Királüyi ajándékokat tettének-is ki. Dán. V. Az A- 
ritbmcticában a’ számláláss M EN E, de kivált a’ Diviftot PHA

R E S
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R E S  jól tudja, mert életétől az embert meg-fofztja idejét 
két részre el-osztya Préd. XII: 7. Térjen vi/φ α  a’ Por a’ 
Földbe, a' mellyvól vétetett volt, a' Lélek pedig az 1STEN- 
bez 0“ ki azt adta volt: Azután pedig mikor már ennyire 
ment a' Bonumokat D'.visorok által, mint Diviforum PraefiSlus 
elosztattya, ezt mondván: Ez enyim ’s e’ tiéd légyen , Ve- 
pone, hasznát vészed. A’ Geometriában nem T y ró , mert a’ 
kik olly üveget nagy árron-is szereznek a* mely a’ valóság
nál jó darabbal nagyobat mútasson, és azt meg - forditya, 
módi felett magok felé tartyák és innen más jobbakhoz ké
pess magokat olly nagyoknak állityák, hogy nem hogy kön- 
tösökben és természeti börökben, de még Országokban, Vá
rosokban Impériumokban-is nagyságokat el férni nem hihetik , 
meg-mútattya azoknak igaz mekkoraságokat, ’s Ie-kaszálya 
nagyságokat.

Mars fola jatetw; quantula fint bominum Corpuscula, 
Megmondja az Halál vassag ’s magosságát;

Tessednek el-hihed, enyi tudófságát.
Filep Király azt mondja Sándornak : Fiam ! Lrefi 

magadnak mai Orfzdgot, mert Macedóniában ketten el-nem fé
rünk. De el esek Fiüep egy fövényes helyben, ’s fel-kelvén 
Iátya tesse nyomát a’ fövenybe ’s azt mondgya, moft latom 
bogy mekkora bellyt ferek-el. Sándor azt Írja Dórimnak hogy 
Afiában ketten meg-nem férnek, de az Halál mindeniknek 
meg-mútatta , hogy három fingni hcllynél egy Királynak íe 
kell több igen nagygyal.

Ez a' Logicák Canonját-is jól túdja ’s meg-is meri mon
dani akár kinek. Nec plus, nec mimis, delet éjjé, in conclufi- 
one, quam juit in praemi/fis az Ember életzpraemilfa, a’ Halál 
concludál, közönséges mondás ez: Qui.bene vixit, bene mo
ritur , qualis vita mors efi ita:

Ha jól éltél e’ világban, konyii menni Meny-Országban, 
Mert a’ ki hogy futott’ élte pályájában, 

ügy nyert osztán pálmát végre halálában.
De más Canont-is emleget, midőn igy szóllJ Cm- 

clufio /equitur partem debiliorsmr ha pedig elménkre vészük a 
r ' . Homot ,
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Hornt, ennek a’ debilior parsa a' Corpus,
A* Halál nem szurkod az ember Leikéhez.

De mérges kosztzperdel aranyoz szívéhez

Túd c' valamit ez Ethicaholis mert; Ama Tekintet- 
lol üélö fzmély válogatási nem gyakorollya, ’a mint begy vak , 
bársonyt, ’s viszont, tsnküyát gutát, mankót, ’s kankot, 
köppenyeget, szőnyeget, kissebb ’s nagyobb, öreget a’ 
Királyt Koronával, a' duss tarka pompává! ’s kólduft sze
gény sorsával, Takátsokat nyőssössöl, Réz-Gyártokat őílös- 
ÍÖ1 szakátsot, kovácsot egy aráut betsülli.

U r ,g u r ,  Nemes nem nemes, kor, por, nép, 
kép, szép, rút, Ifjú Vén, dús, kóldus, tákos, mákos 
v íg , vég, Gál, Pál, iró, síró. Bíró, kép iró , Hiichinán, 
Cimerman, hideg, liuleg, túdos, túdátlan» Palota, Kai- 
jiba előtte tsak egy forma.

Omnes eodem metimu , omnium versatur Unia. .
Mox veniunt nigri, Bustum Hybitinaque Jignis,

Serius, aut citius metam properamus ad unam.
El-viszi az Halál Satnrmifi magával

Nem mentheti magát, hoszú szakallával.
Bacbus-is cl-taüpal mussós palássyával.
Kiket követ Ceres éles sorlójával. >

Orpbeus Syreni tsalárd nótájával,
Meg nem menekedik hangitsás lantyáyal.
Tytirus híjába pásztori botyával,
Hajtya Júhait, mert nem marad nyájával.

Nagy Sándort, Butzéfal szép Par.pájával,
D  árust nagy számú Ármádiájával.
Xerxejt egész, Vitéz Kompániájával,
El-hordta meg-gyözvén „ mérges szablyájávak 

Ewopéi Hattyú fzinő Bikájával,
El-vitte srantziás hoszszú szoknyájával.
Kleopátrát Ho’sa szinő orczájával,
Di'amát Vadászi bágásiájával.

El vitte már Platót szép oskolájával,
Marót, Náfotf Cátot minden munkájával;

Ciee-
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Cicerót fül mászó kényes szóllásával.
’S lgy jár akár ki-is nagy tudományával.

Oda van Apelles szép lineájával,
Híres Archimedes nagy problémájával,
JEdipus ’s JEsopus mesés tréfájával,
Oda lett ( tsak hire van ) Fabulájával.

Miden ember végre tsak igy jár magával ,
Bár tscndesen éüyen szép háza tájával,
’S Múlasson Társával sok ’s jó BarátyávaI 
Le vágja az Halál öt-is kaszájával.

De még a’ Törvényt-is tudja , ’s azért az aequalitáfl 
ineg-is tartya az egyenlőséget ö igen szereti, azért azt magá
ról le-sern vétkezheti, míg élőnk értekkel szépséggel érövei 
nyerővel, méltósággal nagysággá1, és egyébb urasággal &c. 
Kőlömbözüuk egy mássól, de hóltunk útán a’ kapásnak ’s Ko
ronásnak tsontya között nints kiilömbség. Születésünk előtt 
mert mind egyek voltunk, 's Halál arra vezet, a’ mik hát 
még voltunk. Omma mőrs aequat nem jobb hát a' Szölts a’ 
Vargánál. Diogenes, sem szegényebb Créíiisnál, Ollyan ké
születtel jár mindenüt a’ Halál, bog/ az Exfecuto okát ma
gától nem meszsze hagya, Szolga-Birót ’s más irót, Kan- 
t. aüissát, ’s egy nagy Lissát ezekkel még vakarissát-is hordoz 
és igy bátraD akár hová bé-mthet, exjeeutiokatis tehet. A’ 
Menyei Continua ' Suprema Királlyi Táblán srótt és feketén 
meg-is petsétlet, Deliberátnmát Tarsallyából elö rántya, mely
nek , ez a’ Rövid de igen fontos titullussa .· Memento mori. 
a’ Deliberatum summája pedig e z : Statutum efi omnibus ho~ 
mintlus Jémel mori. 'Std. IX; 27. itt hát exceptio, inhibitio, 
apellatio, Novizálás, ’s nints semmi ki - fogásé Statutum e/?, 
decretun ból ment-ki :

Egykor egy maga öregsége, és ezzel együtt járó 
föld-felé le-hajlott görbesége alkalmatosságával el-mégyen egy 
fazékon Icös ember, hegy valahol forgátsot szede
gessen, ’s azal tüzet ebresztgesstn, hegy osztán meg-sütezhes- 
fen, nűrekntánna forgátsát jó nehéz tsemoval hátára fel-mái- 
hálta volna, el-fáradván le-tsapja a’ földre ezt mondván:

C Halál
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Halál hogy nem jösz már látogatásomra,
Jöjj el illy’ keserves ohajtozásomra.

Mely békétlenséget múlató sohajtáfi, és zokogáfi, 
még midőn szájába vólnának, a' meg-gösörödett apónak.

Az Halál elö ál éles Kaszájával,
Miért hívjál? kérdi ’s hiyja-is magával.

Ekkor a’ meg-félemlett öreg azt mondja néki, kér- 
lek várakozzál, bártsak a” mig Házamhoz mégyek ’s tessa- 
mtntumokat téizck és az után útra valót készítek, ’s el-rnen- 
ni kész Iészck, ekkoroa elé kapja Conpuljnriumát

És meg-nem halgattya az öregnek meg-dobbant allegátióját 
Hanem ezt kiáltya néki haragosan: dcüet fieri:

Mert hanem, per non Comparitionis multiam vagy per 
non vénit meg-nyeretettel, 's t.

Míg kel lenni mossan velem el-kel jöned .
Mert nem lehet többé idödett töltened-

De mind ezek felett, a* mit éppen- jó hogy el-nem 
felejtettem, felette igen expcrtns Gcograpbui-is és némely Ter
mészet visgáló Böltseket, mintha éppen e*- nagy roppant Vi
lágnak legfelsőbb tetejére fel hágót vólna, maüa hogy tsaic 
nem tellyes eskővéfivel bizonyltya hogy e' Világnak kerek 
gollyóbis formája vagyon, és ez két egy mássói termeszes 
lzerint meg kiilömböztetett dolgokból álvan t. i. Lélekböl .és 
tessböl, mellyek olly* viszsza vonással, eí' egy mis eben 
ízegezett homlokokkal, ellenkeznek egy mással, hogy köny.ob 
az Eget a’ földel , meg egyeztetni, a’ tüzet a’ vízzel, a’ 
feketét, a’ fejérrel, a’ görbét az egyenessel, hogyfen vagy 
a’ Lelket Tessé, vagy a’ Tesset Leiekké által álatoztatni.

Fel-találya ö ezt az emberben ezt mondván a’ Gö
rög böltsekkel, "hogy az Ember Mkrokosms egész kitsia vi
lág, mert ha az ember kezeit és lábait ki terjeszti és az ö 
köldökire egy tzirkalmat vetnek, a’ tzirkalo nnak mozgó tal
pa az ember fejének tetején, a’ kezein lévö közép újiainalc 
hegyén, és lába hüvelykeinek körmén rnégyen álcái, és igy
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az emberből egy kerek forrna, Deákúl jobban ki lehet mon
dani ; egy PerfeElus circulus léfzen a' mely két egy máitól ter
mészettel meg-kiilömböztetett részekből, u. m. LéüekböI és 
teftböl áll. De söt még c’ felett azt is mondja hogy valami 
e' világba vagyon, fák, füvek, és virágok dörgés ’s esso 
hullások , teihök és viiámások, Hóld , tsilíag tzifrázások , 
’s egyéb e" réüe, málok Lel tatáltatnak az emberbe is. De mit 
haszna! véle az ember Sz. H / ha ö e’ nagy látható vi ág
nak szép remek, rövid summája is , és ha ez egész nagy 
alkotvány minden részeire ki terjeszkedném, és azt az em* 
birre magára Látogatnám *s alkalmaztatnám is , (mely mint
hogy mostani tzelnnkra nem illik szántszándékkal cl is haüga- 
tynk : ) Da az embernek természet szegint való ellensége az 
Halál, ö reája mérges indulatját köszörülvén, mind addig 
in'seikedctt. mint valami tsalárd és ravasz Arcbimédes míg ta
lált magának egy pmtttimat a' kis világon kívül melly a' bűn
nek fertelme' pun&ima, a' melyre labaival rá á'ván , minek- 
Ltánna, annak sáros feredöjébe lábait eléggé bé keverte vól- 
na, cemtsak bé motskoba a* kis világot, hanem hellyéböl 
ki is rúgta mel yét meg látván e’ világnak nagy A’kotója erre 
fok a r ott ki i . Mof V I.· Permit mc creajje bominem; Bánom 
hogy a’ kis világot teremtettem.

Azt mondja: a’ mindeneket búvár módjára fenekestül 
fel-forgatni kiváno szorgalmatos elmésség, vagy elmés szorgal* 
matoíság: hogy minekutánna, e’ világnak hagy Ats Meftere
■ az ISTEN e’ nagy roppant világot az ö északi és déli sarká
ra felfüggesztvén, látta vóina ennek tsudára méltó, és egy né- 
hán e erűi ezerec-is, jóval fellyől haladó nagyságát, ezt akar
ta, kissebb formába-is Lontani és úgy teremtette a' kis-világot 
az embert, így bánik a’ tanult kép iró is a* nagy teftü és 
hegy módjára fel-nött [képet egy fél potrányi hellyre le- 
rajzolyí, és a’ fokai: próbált bölts mefterség, Homérusnak 
Illái nevezetű nagy könyvét, egy dió hajba íié-szoritya, és 
MirmecideJJel egy derék hat 'ok.ru Jzekeret, o/lv kítsin formába ki
írnál ; hogy azt egy közönséges Légy-is szárnyaival be-fedez- 
zo , és az első essen betakarván rneg-örizze.

C i  És
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Es minekutánna, már látta vólna az ISTEN az em* 
bért, hogy a' szem-látomáss az Eg felé fel emelt fövel neve- 
kednék, azt mondják a' Tálmudijták hogy szent kezeivel, fe
jének magos tetejét meg - nyornitotta , ezt mondván : Ne
vűm limites, elég nagy vagy már. Mellyet midőn , a’ min
den Messcrségek majma az Halál, meg-akarná próbálni, le-tsap 
ta a' kis világot, a' lábáról hogy annál könynyebben bánhassék 
véle, s’ hát a'szegény kis világ, hoszszú formát mutat, s’ mint ér
zékenység néikől való állat kezeit ki - nem terjesztheti hogy a’ 
köldökére tejendö. Cirkálómnak mozgó talpa ujjain és Tején 
menyen által, hogy kereksége ki-tesséki meg-haragudván a' Ha
lál két részre köülös közepet el - szakasztottá , egy részét az 
ISTENnek által adta, más részét pedig porrá tette, és mint má
sok a’ Homerus könyvét dió hajba, ö-is azt koporsóba szorította, 
és az essó ellen bé-is bontotta.

Ez rövideden Sz. H ! az Halálnak Genelogiája , fzuletéfe\ 
vevekedéfe, és Orfzáglása, már lássuk-meg mi formán és mi
kor hólt-meg.

Meg vólt jövendölve, hogy az Halálnak meg-kell hal
ni , Hof. XIII: 14. De mint hogy vak vólt az Halál,
nem olvassa vólt még ezt a’ Profétziát, siket lévén nem hal
lotta; vagy pedig anyira gyűlölte az Eletet; hogy a’ maga 
halálával is szembe szállott vélle mint Brutus Tarqiiinufsal. Va
gyon két Ádám: 1. Kor. XV. az első által hózta-bé az 
ördög e’ vi ágra a’ Halált. Rom. V. de a’ második életetc 
hozott. Ján. 1 ; 4. süt maga volt az Élet Ján. XIV: 6. az 
elsőbe meg-hótunk és az utólsóba meg-elevenedtünk; 1 .Kor.
XV. 22. Látván a’ Halál Sid. Π : 14. hogy Élet jö:C 
a' Világra, táborba száll ellene, ebben a’ Táborban maga vólt 
Generális az Ördög, mert már e’ világot rneg-hodoltatta vólt. 
I . Kor. I V : 4. Ján. X IV : 30· A ’ ki nem bízik erejéhez 
mint-hogy már Próbált vo lt, de szégyent vallott. Mát. IV. 
Arúltatással fog a* dologhoz, ’s ö maga; corrumpállya ’s ma
gáévá tészi a’ kints-tartót, bé-mégyen Júdásba hogy el-árúl- 
tarsa és ha lehet el*is vészesé az Életet Ján. XIII: 17 , 29, 
A ’ Zászló-Tartó vólt a* Halál, a’ ki mindeneket Zászlója alá 
kéoszeritett. A’ StrTsa-Messer vólt; a 'B ún, mert ha ö
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jól firásált volna, ö általa, a’ Halál bé - nem jött vólna; 
Λ* Profont·Messer vólt e’ Világ, a’ ki a’ maga vitézit szeret
te, de az Elei híveit gyűlölte Jáv. X V: 18, 19. Öszve 
esküsznek a’ Papi - Fejedelmek &c. Öszve békéülik HéródeS 
és Pilátus, Jiidds Corr.mendéroztatik hogy meg-fogják az Életet. 
Meg-is lön mert el-futnak vitézi, némellyike szemtöl - szembe 
meg-is tagadja; mind-azon-által, az Ellenség vészi eszébe 
magát, hogy magok tulajdon halálok nélkül nem menne a* 
dolog végbe okot keresnek hogy múllyék-el a’ hartz. 
De hogy találják módját? Ahoz follyamodnak a’ ki azt 
mondja , hogy hatalma van néki meg-fesziteni, és el-eresztcni 
az Életet, Jav. X IX : 10. De mint-hogy Aszszony által 
ment vóüt dolgában elö az ördög i.Möf. III: 6. 1. Tirn. II:
14. moss.is az által akarja dolgát fojtatni, álmát botsát a’ 
Pilátus Feleségére, hogy az Urának beszéílye-meg ’s a’ bo- 
tsássael az Életet Mát. X X VII: 19. de nem szolgál a’ sze· 
renise, meg-kell a’ hartznak lenni, meg-ütközik az Élét. és 
a* Halói, meg-bal az Klet, de a’ Halál-is nyúlva marad a’ por
ba, hir-mondok jönek halottak támadnak-fel Mát. XXVÍI .· 
52. bizonyságot tésznek, hogy meg-hólt az Halál, vége 
λ an Birodalmának, nem tarthttya már-meg, hanem manmit- 
tolni kell Foglyait: el-szalad maga a’ Generális a’ setét- 
«égnek Fejedelme, ’s setétségbe rnégyen által az egész vilá
gon Mát. XXVII: 46.

A' Bőn meg-vallya vétkét: Vere Filius D E I erat 
Jfe Mát., X X V II: 54. harmad-napra gyözedelmi ének éne. 
keltetik: Hol vagyon Hallal a’ Te gyözedelmed? el-nyelette· 
tett &c. 1. Kör. X V : Rútabbúl járt az Halál mint Gobrtás, 
Cynegirus, Brutus, Sámfon, Bír. XVI: kik magok halá
lokkal ölték-meg, ellenségeiket. így hólt-meg a’ Halál és 
igy lett vége Birodalmának , mely fen tartott 3996. eszten
dőkig.

Kire szállott hát a’ Birodalom? Nem sors szerint 
való választás, hanem vér szerint való successus lett az Or
szágba , ’s ország ásba, két Tcssvér Atyafiak az Álam, és a’ 
Halál között, kik személlytkbcn-is hasonlók. Quid ejt JomnusP 
gelida mortis imago. tAz
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A z Álom Haldinak sárgás ábrázatya 
Sok gondját elmének a' melly le-iázatya.

Idővel nagyobb vólt az Álom mint a’ Halál mert elébb 
alutt az ember , i\Mof. II .· a i. hogy sem a' Halál szüle- 
tett , de az Álárn igen szúnyáta, természetire alamúszta lé
vén, mig a' reggeli tsipás-szemit megtörlötce, addig a ’ Ha
lál el-ragadta vólt a’ Birodalmat, azért már jus szerént ment 
ráviszszá az Ország. Hajdon a' Halálnak birodalmában akár* 
mely hoszszú éüető embernek Koporsó*Kövére ez az Irás vólt 
feü-metzve: Mortuus jacet Halva fekszik „· de az állomnak Bi
rodalmába ezt olvassuk: Obd aemivit, el-alutt T>el. VII; 5. 
és közönségesen aüúvoknak 1. T  efsal. IV : 12. a’ Temető-
Hessyek aüúvó hellyeknek neveztetnek.

Mert a’ kik bóldogúl az URban a’úfznak,
I. Tiel.iv: 14. ’S Ítélet-Napjáig ö benne nyúgoiznak,

Majd a' gyűlés nagy napjára,'
Fel kelnek Angyal szavára.

Jól van hát a' dolog, már meg hóit az Halál, nem 
fzükíég hát félni, hanem vigan lehet élni, nem kell már 
Hálál ellen való ital. De hogy nem, de talám immár kell, 
mert, meg-hólt ugyan a’ flalál; de nem minden embernek, 
mert sokakban el-annyira él még a’ Halál hogy élvén meg-hós- 
tanak i. T.m. V : 6- Jelen. III. i . a’ Halálnak ereje u Bún, 
1. Kar. XV : 56. azért a’ ki meg nem hóit a' bünnek, nem 
hóüt-meg annak a' Hálál; és ha az ollyan ember azt kérdi 
az Halállal: Hol van a’ Te eröd ? azt feleli:

Romlanc.0 íár-háza Tessednek mutattya,
A ' mikor Annyának földnek meg-adatya,
’S többé e' világon, bőn nem mulattya. Rom. V I : 

Hoc opus, bic labor eft ; Rodus bic jalíus ejt. 
ít van hát az Halál rneg.ölhetö kinnya;

Nints egyébb mit tenni tsak e z t: meg kell innya. 
Vegye-bé kegyelmed mert tsak e' íegijthet, ily* nagy 

nyavallyába. Halálos óráján, ember szive táján Koporsónak 
porával.Meg-hintse, ’s enyhitse ó! szükség lesz mert Borával, 

így híjában feni az Halál Kaszáját,

« S .  3K '&3S>
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Mert ki nem olthatya senkinek gyertyáját.
Azért a’ ki Kaporsó porral, hinti szívét a* meg- 

nem hal, söt a' jó szerentse szele szárnyain hordozza, nem 
a’ bal. Nem hiszed? ez olly orvosság, menynek útánna ezt 
Írták: Probatum eft.

Meg-próbálta, ki próbálta semmit nem-is árta.
Mert el-járta, ’s hogy meg-álta, .az halált el-zárta.

De mitsoda a* Koporsó pora P Hiszem az ember maga- 
is por, innen azt tartyák hogy némelly emberek azért szok
ták fel-poroztatni hajókat; hogy el-ne felejtkeznének arról a' m't 
mond vala az embernek, az ISTEN a’ Paraditsomba i.Mo/III: 
por vagy ’s a’ t. Héj ha tudnám; azt a’ ízokáft helybe hagynám, 
de félő ’s a’ t.

Jút eszembe hogy Pliniusba láttam egy köntöíl a’ 
mellyen, ez az irás v ó lt :

Valaki karjára fel-rántja súgár derekára
E’ jeles öltözetet drága javával esett.

Mert a* Halál ki le-kaszál mindent, öt nem bánt}’».
De valyon mitsoda köntös volt ez?- ugyan jó vólna 

ezt fel-talál n i, nofzfza kezdjünk útánna járni, e’ talám le
het a’ Frantziás öltözetek között, igen nevezetes és a' Uámák- 
úián, egy néhány fingnire a’ földet feprö szoknya, mert ha 
poros vólt az-az öltözet, a’ mellyet más halhatatlanság öl- 
tözetinek nevezett, ngyan poroz e z , mikor a* Dámák után 
kényesen sétáló Syrmotoforák jól fel-nem fogják, nem a z , 
mert hiszem a* köntös a’ Biirmek fedele az emberen, mely
nek ’sóüdja a’ Halál de inkább az ilüyen a* HJálnak köntössé, 
mert minthogy 5 kaszálni szokott szinte úgy kaszál a' porba- 
si mint a’ karba, és illyenkor meg akad kaszája ezen holz- 
ízú farkú szoknyába, és ofztán könnyen akadhat a' szok
nyát viselőnek kontyába is. Meg aláz le gyaláz , meg-tsépel, 
le-tépel el-marsoltat, ’s talpaltat, utat mútat, ’s végre * 
juttat a’ firba minden embert a’ Halál.

A-t írják a' Holló tojásról, hogy-hn azt kristály 
porral .bé-hintik mind addig ki-nem költheti a’ szegény κο üós 
Holló mig nem a’ kissályport rólla le-vakarja's az útán szárnyai 
alá bé-takarja. s Tojás

-
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Tojás az ember melynek toredékeny haja a’ Tess," 
’s ha koporsó porával jól bé-hinti magát, mind addig az 
Halál tesséböl ki nem költöztetheti, ’s hajából ki nem költ- 
heti mig nem:

Koporsó porától jól meg-nem tifztitya,
De ojztán magával, a z útnak inditya ;

Mitsoda hát a’ koporsó pora ? tudom az Iskatullyáját, 
Ládáját, Tarisznyáját; mert ezt az ember magával hordoz
za , mely nem egyéb hanem a’ szorgalmatos Böltseség, es a’ 
Bolts szorgalmatosság, melynek óldarára ezt az iráss tették, 
Memento mori: Halálod, muldfod, Teflcdtol el válásod, /zenied 
előtt forgasd. De tudom hogy azt kérded: Quae corjequentia ? 
Emlékezzél-meg halálodról ’s nem halsz-meg. Tsak ollyan 
mint ha azt mondanám , emlékezzél-meg száz forintokról ’s 
Iészen? Ε ’ tsalhatatlan következés, ennek ellene nem mond
hat senki-is Logicajával, mert én ezt neme’ világ \ Pbilosopbiá- 
ból hanem az igaz mondó, ISTENnek szájából hallottam, 
tanúitam ’s mondottam, nem magam koholtam, az honnan 
merítették, a’ kőlsö böltseknek Do&ori-is ezt a’ Tudományt; 
egy szóval a’ dolog summája és veleje ez: · A’ Halál a! 
Hinnék ’sóldja, Rom. V I : A' Halál B'iin által jött e’ világra 
Rom. V: Jak. I: 4. A' Halál ereje a’ Bunt 1. Kor X V: 
a’ bűntől pedig semmi hatalmasabban nem óltalmazza az em
bert mint a’ koporsó pora , az-az: Az Halálnak emlékezeti.

Azt Írják; egy tessi gyönyörűségeknek szele menté
be botsátott sajkán e’ világon evezr: szokott Dámáról, hogy 
0 öt szép virágos fákról egy alkalmatossággal annyi virágos 
ágat szedett-le , mellyet ö tellyességgel el-nern bírhatott ha
nem, három nevezetes tsaló és nem való színnel vélle barát
ságot jó szivei tartani kívánó Társainak tanátsokból, ollyan 
úton mégyen-el haza felé; a' Hegyen hogy hamarább légyen 
a’ mely ötét egy nagy mélységes veszedelmes árokra vezette, 
’s abba belé ejtette, . és oda vesztette:

lllyen tessi gyönyörűségeknek tsalárd feredöjéhen úsz
kál, és mint egy hajotskán jár az ember, a’ földi nyomo
rúságoknak zűrzavaros habjai között, szedi az öt virágos

fák-
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fákról a’ virágos tsemetéket, az öt kényes érzékenységein· s 
A ’ íz-érzésről, Szaglásról, Hatásról, Hallásról, és Tapasztalásról, a’ 
szedett ágak pedig nem egyebek, hanem az ötét terhelő, és 
malom-lcö módjára nyakát nyomó Bűnök, menyeket ö ezek 
az érzékenységek által gyűjtögetett. Az ö három jó Bará- 
tya pedig nem egvébb , hanem e’ világ a' maga Tcsse, és 
az ördög ama bölts koz-mondás szerint:

Hármas fejű Sárkány áll el előttünk artzal,
Mert, Világ, Teft, ’s Sátány velünk egy üt hartzal.

A' mely jó barátyai az embernek, szüntelen azon 
mesterkednek 's leselkednek, hogy ötét valamely veszedel
mes mélységbe vezethesséje ’s bé ejthessék ; és igy a' Kegyet
len Halálnak prédájává tehess'k.

í£gy Fejedelmi Úri Méltóságnak tzifrán fel-öltözett 
Iaufereit, ’s Básáfias szekereit zarnantzos kússereit ’s nagy 
Ponpávaü vadászni induló félben lévö minden tselé cit, látta egy 
alkalmatossággal egy Kalmár, egy szóval végig nézte egész Űri 
J-ixzát, rfs nagy sohaitállai, tízt mondotta: ó vajki sokkal 
tartozik e’ nagy Fejedelem ennyi ajjándékiért az ISTENnek 
a’ rneliyet meghalván a’ tselédek, zúgatni kezdik, és az 
után az Űr fülébe-is mégyen a’ hir, Meülyért az Ur háza
ljál rneg-marasztya a’ Kalmárt; több van hátra, majd Asz
talhoz ülnek ’s a’ Kalmárt is le-őütetik, De mégős, hátra 
»’ fekete - leves, maid az Étkekkel együtt, arany, és e- 
z'iít edények hozatnak e lö , és a* többi közt, elienéoe il
lő, és néki szemébe néző Fejedelem-Aszszotiyának egy fényes 
tálba té.zcek egy ember koponyát-is, már a’ lzegény Űri 
pompához nem rég kezdet Kalmár izzad , már borzad, be- 
zeg reá illet akkor az a’ mit Horatius mondott; Nec Msm; 
Tu c jac.es, certa Jede manent.

El-vefzti eszét-is, Ortzája színével,
A ’ szokatlan dolog meg-lzemléüéiével.

Nondum jatis, Ha-bó Bátya semmi e’ még, fel kelvén 
a' vatsorától, késérik a’ szolgák egy különös számára ei-ké- 
szitett óldal házba, az holott mimen Ház fzegeletein, egy- 
e^y tiompáj fáiclya éget, lc-fekszik a’ jól vacsoráit Kalmár, la-ya

D hogy
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fiogy két ember a' Ház egyik óldalába Karjánál fogva fel- 
Van akasztva, ekkor újra meg-retten a’ szegény Kalmár, úgy 
b egy, egész éjtszaka még tsak álom sem jö szemére. Reg
gelre jutván kérdi a’ Fejedelem, hogy mint nyúgodott, ’s 
mint tetszenek néki az oly Pompa? Felel a’ Kalmár; Hogy 
a’ többek közt a' Felesége elött való Hóit Koponya, és a’ 
Kamarába lévő fel-akasztott tessek, néki szerzettének nagy fé
lelmet, rettegéss, ’s hideg leléss. Kinek felel a' Fejedelem 
látad Átyámssa, az én szép Feleségemet, ’s láttad az ern- 
ber-föt-is előtte, az egy Hertzegnck a’ feje, a* kivel az 
én Feleségem vétkezvén, én őttettem-el a’ fejét, ’s azért ti- 
tetem eleibe minden nap, hogy bűneiről emlékezzék-meg. Kn- 
ntk a’ Hertzegcek, a’ fia pedig két attyafiait m eg-ölte, 
a' kiknek tesseket láttad a* Háló Házba , a’ menyeket én a* 
zért tétettem oda, hogy azok szemeim, előtt lévén, az 
érettek való boszú állásról el-ne felejtkezzem.

Mihelyt pedig ezek az eszemben jútnak ,
Jó kedv, ’s vigadozás, én töllem el-fútnalc.

Fejedelmi módra maga commoditássát, nem tsak szereti 
az ember, hanem tarto?ik-is, ezen a’ világon ki-pótolni, 
mert szépen fel-készőlt ’s tzifrán fel-ékesőlt , ’s minden mo* 
tsoktól jól meg-tisztúlt, Ház-Népet tartani kételensége hoz- 
za magával, mellyen értetnek a’ belső indulatok, ineülyeic- 
rek. minden szinesség nélkül tisztáknak, és hiba nélkül va
lóknak kell lenni; Mellyeket a’ vétkeknek senyvedékje bé* 
ne keverjen, és semmi undokság hozzá ne férjen. Keres- 
kedö Kalmár az embernek Lelke esniéretc, a’ melynek kö
telessége, hogy az embernek minden környüI álló tselekede- 
tei körül szemeskedjen, és még a’ szivének rejtek kanará
jába is bé-férkezzen, hogy mint viselne az ember gondot a’ 
maga Lelke Idvességére, arról értekezen. Felesége a’ K e
resztyén Embernek a’ maga tulajdon szive, a’ kit szükség 
őrizni, és a’ maga hóit tselekedeteinek, avas koponyáját, 
emlékezetit, tzifra tálba eleiben tenni, hogy vétkeiről el-ne 
felejtkezzem A’ két meg öüetett ifiak pedig Az ISTEN , 
és Felebaráti szeretetnek Törvényi, mellyeket el-óltott az

em-
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imberbe a’ Bun, azokat azért tartozik meglátogatni, *á 
elméjében meg-újjitani az ember, hogy igy ö a’ Halhatatlan
ság ditsöséges méltóságára fel-férkezzen, és hogy a’ Halálnak 
femminémő darabos mord szelétől ne rettegjen. E ’ hát a* jó 
koporsó-pora és ennél jobbat még ama hires Gáléous-is 
készíteni nem tudna, vegyed hát ’s ély vélle, több eféle 
kell-é? ha meg-nem akarsz halni.

Kell-é még koporsó pora P vagy már nem félsz a’ 
Haláltól? a’ Paradítsomba i s , az hol ami Atyáink ártatlan- 
Ságnak, alávaló·, és a’ földön lakni szerető porai között 
egy io darabig múlatoztak vólna, azt mondják a' Mennyei 
nagy Kertésznek Udvarlói, gyakorta meg-hintették magokat 
Koslorsó porral , a’ mely drága port, ha a' tsalárd Kígyó 
ISTEN-Afzszonyá lenni ízeretö és kivánó Éva Anyánkról, 
a’ jónak és gonosznak túdásanak fája alatt, egy szépen meg- 
gyiimöltsözett alma fa-tsemetevel a' szive tájáról, és ö-is 
osztán Ádámnak , ki-nem pallogattyák vala > soha egy ember
is meg-nem holt vólna; de ez a’ drága por is igen száraz lé
vén ; Semmire fel-nem ragadott, semmit a' pornak termé
szete szerint meg-nem szálott; hanem osztán a’ Második 
Ádárn ezt a’ drága port, meg akarván Attyafiainak szerzeni 
a’ Kigyoval-is Jzmbe /"állott. Innen van hát hogy a’ Koporsó 
pora illyen drága ’s ritka.

De meg-találták vólt e* drága port: mellyel akárki- 
is el-kerüli a’ tort , ama régi és a’ Természetnek világossá
gánál böltselkedö Pogányok-is, úgy annyira hogy Némely 
közzülök igy fzóllana:

Virtus repulsae nescia fordidae, 
Intaminatis, fulget honoribus.

Metis manet at Virtus, caetera mortis erunt,
Haec, in-mortalis tantum , fub carbafa caeli e/.

A’ Virtus meg-marad, soha el-nem szalad, holtunknak 
utánna-is,

Ez egyedül készen mert Téged fel-vészen, halbatatlanságra-is.

De hol kapja-meg az ember ezt a’ jó Koporsó-Porát 
a* virtust Ardua virtutis eft via.

D 2 Azt
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Azt mondják; hogy ennek darabos az Qttya,'
’S Bajos fd-taláüni, hol fakadott kuttya.

Nem-is tsuda hogy bajosan lehet rá találni, mert az em
bert az HaláltóI meg-menri, azért a’ Halál ellen jobb orvos
ság nints mint a’ koporsó pora, az Halál emlékezeti, mert 
ez a’ szép Virtus, a’ ki meg-emüékezvén, és szüntelen sze
me eleibe függesztvén Halálát, böütseu számláüüya a’ maga tes
ti napjait, az ISTEN-is midön az embernek meg tiltotta 
vólna vétkét, ezt a’ zabolát vetette szabad-szájába, és ezt 
a’ drága port hintette szemébe, i.Mof. II. τ'7, nern-is vét
kezett az ember, mig ezen a’ zabolán jó szorofsan tartotta 
kivánságit, de mihelyt a’ Halálnak édes Attya az Ördög, 
ennek a’ praejcrihált döfi fiiak óüdaláról ki-tödé az iSTENnek 
Írását; ’s bofzszú-áUáíl mútató akaratyát, és ezt irá hef- 
lyébe : Semmiképpen meg-nem haltok·, főt n iry ditsöségre fel 
magafitaltattok. Lég ottan; Comedit, vétkezek, és ezt a* 
szomorú, és feketén irt Scntentziát fajták a' fejéhez és kö
zéi férkezteték szivéhez, i.Móf. U í: 6 , 19. Por vagy és 
porrá kell lenned, Emlékezzéü-meg a’ te útólsó végedröl, min· 
den Te tselekedetidben , (  nem tsak néha néha , hébe-ho-
ba ; ) és soha örökké nem vétkezel tehát meg-nem halsz. 
Sírák. V II: 40.

. Amaz Uz földében lakó, nagy Fejedelmi atzél-tükör, 
a’ tűréshez szokott jób azt jovasollya Barátinak, és minden 
sajátinak hogy mennyének a’ temetőbe Böltselkedűi Job. XXL 
Ezért mondja a’ Bolts Király: hogy Jobb a* Halottas-Házhoz 
menni mint a’ Lakadalo riba , Frédik. VII: 3. mert ott jó 
Vrtufi tanú!, meg tanúi emlékezni Haláláról, Miért ne ta
lálná hát-:neg az ember a’ koporsó-porát? ’ So/í, LXXII. 
Ezt a' port hintették a* Senackherib szemébe, Éfi. XXXVII: 
29, 36. nem kapdos hát világ javán kinek szeme elött van 
az Halál

Az JEgyptusok minden ezilíl marhátokat oda adák> a* 
Sidóknak mikor elsö-szőlötteket rneg-ölé az Angyal, 2. M)f. 
X II: Mikor E z’cbiás ama szomorú hirt hallaná,; Rendeld-el 
a’ te b ás adott f k  c. minden dolgon fel-ada ’s mindent
félbe hagya, Ésa. XXXVIII: Ama hiyöknek kegyes Attya,

az
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az Ábrahám, mihelyt bújdosása után meg-telepedett, leg.el- 
föbcn-is temető hcllyet vett. Jelentvén azzal mely hasznos 
az HeIáiról való gondolkodás, i.Mof. XXIII: -

De hogy a' dolgot egy-szóval msg-mondjam, ki-kapott 
inkább e' világon mint Nagy-Sándor, de még-is mikor meg
értette vóloa hogy meg-kell halni divisit Regnum Jiiurn.

Sok vér-ontásával szerzett Országait,
Kl-osztá nagy roppant, tágas Jószágait.

Thébás-Várossába, senkinek semmi örökséget nem 
vólt addig szabad vásáriam mig temető 'hellyet nem vett, 
fém semmit is addig építeni mig koporsót nem szerzett, 
írellyet házában kellet tartani, ’s minden nap meglátogatni. 
A z AEgyptom lakossl pedig, minden Lakadalrnakban, és 
egyébb Czéhokban, hóit ember koponyáit és egyéb tsontya- 
i f ,  vitték az Asztalra. Egykor ama hízelkedő, és Királ- 
Iyok áüüapotyát ditsérö tsél-tsap Homocle/?, egy Kiráüüyi mó
dón fel-kéfzitctett asztalhoz ülteti Dionejius; de feje feli
be egy hegyes tört függeszt, vékony ször-szálon melyet meg
látván oda hagyá a' jó lakáss; Haec cogitanti vilescunt omnia.

Meg-unod a* táDtzba, mikoron a’ Halál vet a' sántzba, 
Gondolkodhatol o tt, vét noha Kotzka hatot.

A’ Nap-Keletiek, mikor Császárokat Koronáztak, 
a’ több pompák között; egy néhány féle koporsónak való 
márvány-kö darabokat-is vittek eleibe az új Császárnak, ezen 
írással:

Valafzd-el magadnak vahmdlyik tetzik ,
Mert halálod után tcfied abba fdfzik.

Hogy valamiképpen a* tzáfrán kevélykedö Páva, ha 
meg-látya tsaf mezítelen lábát, le-botsátya árnyék-tartó mód
jára fel emelt farkát, úgy a’ méltóságból ferkedezo dagályt az 
új Császárba meg-fojtaná a* Halai emlékezete.

Ötödik Cárólns , Romai Csá zár , sok esztendővel 
halála elött, egy bé-fedett tár-szekérhe, mindenkor magaval 
hordoztatta koporsóját, és mivel a’ maga Hintójáho-t az-t 
Ieg-közelcbb jártatta, azt álitották hogy drága kintsét hot- 
dozta rajta. Drága kints-is mert fraefirvativum a’ Bün *s a’ 
Halál ellen.

Hellyé*
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Hellyefcn találta, és mondotta, egy Halál torkából 
meg - szabadult keservesen ssró Poéta : ezen beteges verseit; 

Certius o ! mortem properantem cernere fortem,
Ut libuit, licuit, quae fme lege ruit,

Tiinc potui mores, morum limare colores,
Sed neque Divinas, ante venire minas.

Haldin ak követi, oh ! le-vetkezteti, a’ szívnek kívánságát, 
Midőn nem tetteti, söt meg-fem követi, híjában valóságát, 
Hanem el-viteti, ’s birtokába veti, a' tess: romlandóságát.

Pulveris exigni jaflu, comprejfa quiescunt.
Üssöket e’ világ aranyáért nem tép 

Az ember, koporsó porára ha rá lép.
Ama nevezetes hordóba lakó, és e* világ javaiért 

nem igen tépelödö Diogenes, felöl azt írják : hogy o minden 
oap ki-ment a’ Temetöbe, ésoítaz holtaknak tsontyait hányó- 
gáttá. A’ kit követett Drujiis Germanicus a’ ki a' Temető
ben lévö írásokat minden nap olvasgatta. Jól tanitott az a* 
F.omai böüts , ki azt mondotta hogy az embernek egész 
élete, ’s böltselkedése, a* Halálról való elmélkedésbe áljon.

De mit szerzek unalmat? vagy inkább miért .hor
dom kétségbe fel-tételemet, többeknek egybe hordásával.'3 
hihettek az Igazságnak szájának mely igy szól: Bizony, Bizony 
mondom ti nektek, ha ki meg-tartya az én befzédimet balált nem 
lat Jóba. erőkké, Jón. VIII : 51.

A’ ki meg-tarrsa a’ Krissus beszédét a’ meg-emlékezik 
Haláláról, a’ ki pedig meg-emlékezik arról a’ meg-nern hal.

A* kik halálokról nem gondolkodnak, hasonlók azokhoz 
a' kik bé-hunnyák szemeket, hogy ne lássák mint vágja 0- 
két az ellenség, mintha ; nem érzenék fájdalmát.

Irtózatos fsak a' haHásra-is a' Parricidium, a’ ki Atyát 
vagy Annyát meg-öli: De ez igen nagy Virtus a’ Halálba, 
és minekünk hasznos. Azt mondja Curifoftomns hogy a’ Bőn- 
Bek, két Leánya van a’ Szomorúság és Hdá', kik az Annyo- 
kát meg-ölik. Az Halál mint öli-meg az Annyát, már meg
mondottam, hogy a* ki meg-emlékezik haláláról, az nem vét
kezik. A’ Penitentia vagy a’ szomorúság meg-öli a’ Biinlt; De 
az ISTEN szerint való szomorúság szüli a' Penitentiát 2. Kor.

VII;
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V II: io. Innen a’ szomorság az o Annyát a’ Bűnt és a’ Né* 
nyét-is a’ Halált meg-öli: Α’ Vipera fajzatok Annyokat meg
ölik, de a* Vipera, mérgéből tsinált Térjék, jó a’ Vipera marás 
ellen a' Vipera-por Pedig jó mindem mérges marások ellen,

Mérges vipera az Halál mely harapja az embert·» ez 
ellen jobb Orvosság nints mint maga az Halál pora. Meg- 
felelék Ígéretemnek, mert meg-mútatám, ha rneg-mútatám, 
miképpen Született, Nevekedetí, Orfzáglot, de kivált miképpen- 
hült-mcg a' Halál és miképpen kellessék meg-ölni az Halált. 
Éllyen az Orvossággal minden kegyes Lélek, mig én ennél 
jobbat mutató patikára lelek, ’s szert tészek, ugyan nem ha« 
íunk-é hát-meg; ezzel a’ NeSlárral ha éléndiiuk? és miért hal- 
nak-meg minden emberek a’ mint látyúk ? Ha a' Halálon ér
ted a* léleknek a' teíltÓl való el-válását, igy meg-balunk, a’ 
kiket életben nem talál a’ Krissus midőn el-jö az útólsó , nagy 
trombita szó harsogása alkalmatosságával, de e' nem Halál 
annak a' ki él ezzel a’ jó Recipével,, hanem tsak Álom. A' 
Mosessöl sd emelt Pusztai réz Kígyónak kígyó formája vó lt, 
de nem vólt mérge: úgy illyenekbe az Halálnak nintsen mér
ge. Α ’ Kígyó ha nyers mogyoró fába harap meg-nem marhat, 
azt iegyzették meg rólla a’ természetnek Búvári, mert belé- 
romlik a’ foga. Ez a' mérges Kígyó ama szép zöld nyers-fá
ba harapot. Luk. XXIII: 31. foga belé romlott, nem árthat 
már, ha tsak magad fogat nem adsz néki.

Nem hóit hát-meg az én kedves ’s kellemetes jó Barátom 
Nam Virtus nefeia móri.

Nem bul az ember-meg, kinek az virtujja marad-meg.
Y7ége vagyon Sz. H / az Aétionak, de nints vége a’ 

Passiónak , nékem hát az Orátorok szokáia szerint, az én 
kedves jó Barátom Genealógiáját, Élete folysát, elö beszé- 
lenem, és ditséretire ( méltán-is ) terjeszkednem szükséges 
vólna , de ö szegény idegen teleiről, születésének hdlyéböl 
ide a’ mi Hazánkba bújdosodván , ha Genelogiaját kezdeném 
beszélleni , láttatnám ( igazán-is:)  idegen nyelven beszéltni, 
és a' mi nagyobb elö se tudnám számlálni, kik vóltanak 
Hazájában, eleiközüü Purpurati Nobiles; Ha pedig ditséretire fo- 
kadnék azt eléggé ki-nem tudván beszéljem, meg-homáülyosita- 
nárn, Preeftat tacere: Mind-azon-által ennek Genealógiáját a*

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára



' mi született nyelvünkén iey mondhatyuk-ki i vólt édes Attya 
iv c e n s  i nta m i natae v i rt v t i s d e c or. Szí nmutatáinélkül 
való tiszta tőkéktes Hiviég, jámhmdg. A ' mellyen a' maga
égisz Respublikáidba nagyra betüiltetett, ( és úgy hallottam : )  
a’ maga \árofl?ba-is a’ Cívisek közé ingyen bé-vétetett 's min
denektől szerettetett. „  „  . , . . r

Fdes Annya vólt: Uiihs Ptetas, ama mindenekre hasz
nos kegyesség méíTybeo ez az én Barátom-is iygen gyökeresen 
neveltetett v é lt, a' maga neve Conjidns Petra, kősziklái 
erősség, a' melly őtett még gyermek korában bújdosá.ra in-
tiltván t megtartotta. . , n n r ,

Teftvér Nényei közül az egyik volt Spes, Kemenyteg 
-a ngvj e' világ’ iiirmös emlőjének keserű tejét édesítette, 

a’ következendő é etn.k ' édességével Rom. V i l i : i3. vólt
wi*Fides Hit, mely a’ .reménységtőlmutatott dolgokat, erős. 
fen meg karcolta. Síd. X I ; A’ leg nagyoba és nevezete
sebb N'nye pedig vólt a' C  antas, izemet, i. Kot. X i i í :  

‘ a’ ^mel’y véle lakott mind haláláig a’ mellyet ti - is jól 
tnHtok mert fzeretett-is. fzerettetete-is,  Kedves vólt, 
mert magát mindenekkel kedveUetni tudta.

Kredi-elmár, CONSTANS P E T R A , a’ kinek a* 
nevod-it köfzikli, a te mugOJalmadB.a, nyugO.Ogyd  ̂ a' te 
IMindbe mind addig migL.ni arn A.? alt dió nagy orSZ.ag gyit- 
i;c|« Hiendő fziP. trnmbita-Jzára fel-Jcrkentctel, es ma i. Kor. 
X  · X- I S *  kősziklából kl-follyo áR .ága iTA Hal meg-b ive fittnél, 
. ‘ jctpEH iohia felől tündöklő , fényes Titllagok közzé helyhez- 
tn d ésaz lrazsag 'jm ’es nAP.JAN.nfc világossága által β ·

M s á M , '* !  dm'Mjél.ú.

É L - M O N D Á M ,
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