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Inek  boldog  emlékezetű  édes  Attya, Tiszteletes  és' 
Tudós  RÉTYI  TSJSZÉR  LASZO  Uram  egéf  é-

| letét  az URnak  Oltára  mellett  való Szent 
Szolgálatra  fentelvén,  elsőben  ugyan a'  Felső-Bányai,  an-
nak-utánna  élete'  fogytáig  a'  Vízaknai  Reformáta  virágzó 
Népes  Eklé'siáknak  hívséges  Lelki-Tanitójok  vala. A'  ki-is 
elméjét  ay Páros-életre  határozván, a'  Szüzek  Seregének 
égy jeles ékefségét,  iVéhai  P. VÍZAKNAI  KIS  DÉBORA 
Affonyt,  választotta  és vette vala maga Hites-Társának, 
a'  melly  Házassági  életeket  az ISTEN  meg-áldotta  hat 
kedves  Magzatokkal;  de  ezek közzül  hárman még gyenge 
korokban  e'  mulandó  életet  az örökké-valóval  fel-vált  ott ák7 
hárman pedig  fel-nevekedvén,  tovább-is életben maradta-
vak. Kik  közzül  az első  ÁGNES  életének  zöldellő  idejére 
jutván, az Háza/sági  Sient  Szövetség-által  Néhai  Tek: 
BOGÁTHI  GERGELY  Úrral  egy ben-köttetett,  Kinek  még 
életben vágynák  két  Gyermekei,  ú. m. Tek.  BOGÁTHI  JÁ-
NOS  Ur  Nemes  Vízakna  Vároffa"  Király  Bírája,  és BOGÁTHI 
"SU'SÁNNA  Affony  T.  H.SZEMPÁLI  'SÍGMOND  Urnák 
özvegye, a'  máfödik  ISTVÁN,  nőtelen  maradván;  az har-
madik  DÉBORA, a'  mi mostani Szomorúságunknak  tzélja,, 



;kedves  Szüléinek  örömökre  az UR  által  már koros  álla-
pottyokban  ajándékoztatott  vala. 

Ezen mostan említett  Néhai  Ti  fit  eletes és Nemes 
RÉTVI  TSISZÉR  DÉBORA Afifiony,  lépett  vala-bé e'  földi-
életnek  Theátrurnára  MDCCL.  Értendőben  Sz.  Mihály 
Havának  24-dik Napján,  és mihelyt  édes  Szüléinek  for-
galmatos  dajkálkodó  kezeik-között  annyira nevekedett,  leg-
ottan azok ü-reája nézve leg-föbb  gondjoknak  ef?nérték  azt 
lenni, hogy ötet az IS  TE  Ni-félelemben  és a'  Szüzekhez  il-
ló t/fit  a és difies  er költ  sókben fel  nevelnék,  a'  melly  körű-
lötte-való  gondoskodáfoknak  igen kellemetes  gyümöltsét-is 
fiemlélték,  a'  midőn  fel-nevekedvén,  ötet ama'  félefen  ki-
tér jedett  Tudományú  Férj  fiú  T'ifit.  Tudós  SZATHMÁRl 
PAP MIHÁLY  Uram,  a'Kolo's.  Ref  Col.  Theol.  és Eklé'siai 
Hifióriát  tanitó nagy érdemű  Profeffora,  és a'  Hágai  Tudós 
Tárfaság'  Tagja,  MD'CC  LXVIII.  Efitendöben,  Sz.  Mihály 
Havának  5-dik Napján  Élete'  Párjául  el jegyzett  e, és a° 
következendő  MDCC  LXIX.  Eftend.  Bóld.  Asz. Hav.  14-
dik Napján  egyben-is kelének.  Ezen fierentsés  Házafsági 
égyefséget  hat jeles Magzatokkal  tette  a'  jó l-t  évö ISTEN 
gyümóltsÖt>övé.  Leg-elsöben-is tudnillik  egy pár kedves 
Leányoknak  lön édes  Annyokká,  Á G N E s t és KRisTiNát 
hozván egyfieri  fiiiléjjel  e'  Világra  A'  kik  közzül  ÁGNES 
4'  Sz.  Ház  a fságnak  arany-lántza-által  Kolozsvár  Királyi 
Váro/fa'  érdemes  Phyficussához,  Tek.  SZÖTS ANDRÁS 
Uramhoz,  KR/STINA pedig  hafonlóképen  az Orvofi  Tudo-
mánynak bölts Doktora'  Tek.  B. INTZE MlHÁLY Uramhoz 
kötte/tenek,  és mind  ketten  fiépen  nevekedő  kedves  TJeme-
téikkelúgy-mint  Amaz 'Su'sánnával, Kriftinával  ki  meg-
holt,  és Mihályjal, Ez pedig  Sáráival, Mihály/al  és 'Sig-
monddal  ékeskednek.  Az harmadik  a ki  ugyan azon 
Vérből  születtetett  'SIGMoND, édes  Attyának  nyomdokitszo-
ToJJán  követvén,  a'  Kolozsvárt  Reformatum  Nemes  Collegi-

umban 



nmban immár a'  felsőbb  Tudományoknak  tanú Iája  körül 
ferény  igyekezettel  és ditséretes  elö-menetellel  forgolódik, 
és maga felöl  Hazánknakjövéndüre  vagy reménységet  mút&t. 
A'  negyedik  A N N A és az ötödik  'Su ' sáNNA már ez-el&tt 
még gyenge ideiekben  a'  jobb életre  előre  el - költöztetlek. 
Az hatodik  pedig  vifont  ANNA, még nevedékeny  lévén a* 
Szüzeknek  feregét  idejéhez  illendő  Virtusainak  viráo jávai 
ékestt't,  és fenn  meg nevezett  életben lévő  három Teftvérel-
vei együtt,  az állandó  boldogságnak  vég-nélkül  való bírá-
sára e'  múlandó  életből  véletlenül  el-repült  édes  Annyok-
72ak  tolok  lett  hirtelen  el-válásán siirü köny-hullatáfok 
közöt  kefereg. 

Oh világi  hirtelen  elhervadó  életünknek  égy  fiempillau-
tósban az el  enyéfésre  hajló  változanUósága!  MidÖn  tudnillik  ezen 
meg-bóldogúlt  Lélek  /  földön  való mulatósának  ez előtt  fint  én 
égy  Hóluappal44  dik 9 kedves  FÉRJÉ  VEL  töltött  igen kívánatos"és 
égy  máshol  való igaz hívséggel  folyó  életének  fintén  26-dik  Eften-
dejére  lépett-vólna  által,  ezen folyó  Eften  dö  ben, Mind  Sz.  Havá-
nak 10-dik  Napján  valamelly  hideglelés  kezdette  ép  erőben  lévő 
Tejlének  egéfségét  oftromlani  , d  melly  meg-fütivén  , más napra 
kelve  vidám  elmével  lévén,  femmi  baját  n em érzette  , hanem har-
mad napra az elébbetti  hidegnek  rázá/a  meg újjulván,  az azt kö-
vetett  vifottt  iirefséget  adott  vala,  de  az említett  Holnapnak  24 dik 
Napján  ujj onnan viffá-térvén,  e kor olly  kemény  óldal  nyilalló  fok 
és  meljét  felettébb  terhelő  fájdalmak  kezdék  forongatni,  a mel-
ly ekböl  életének  a végső  meg-of  lattatásra  való hanyatlását  nyilván 
éfre-vette,  és  bátor  elmével\  körülötte  a fege  de  lem iránt  érzékeny 
fivel  fiorgalmatofkodó  ferelmetes  FÉRJÉNEK  és  kedves  Gyerme-
keinek világojbn  ki is jelentette•  Az honnan leg-ettan  elméjét  e 
Világtól  egéf  fen  el-vonván,  f  ivének  buzgó indulataival  tfak  azon 
Teremtő  legfőbb  Kezyelmés  VRához  ISTENéhez  és  ferelmes  Meg-
váltó  JÍL  SUSsához  emelkedik  vala,  a' kiben vala egéf  életében  is 
minden  öröme és  tellyes  bizodalma  és  sür 'U  foháfkodáfök  között 
Lelkét  Idvezitő  Felséges  VRónak  ajánlván,  dél  ulátmi  négy  óra 
tájban tfen  de  fett  el  nyúgovék. 

Kinek-is  valamint  fintén  i földi  életből  lett  utolsó  el  köl-
tözéfe  fúgy  Világi  egéf.  életének  foly  áfa  is az igaz Hittel  és  Jfteni* 



félelem?nel  fiorojfan  egyben-köttetett  ti  fit  a fielH  életnek,  az aláta* 
tofságnak  '/  a Regényeken  való könyöriiletsfs  égnek  világos  tüköré 
és  májokatis  fel-ferkentö  példája  vala.  Á mel/y  nemes Virtuf'j 
iboz járúlt  mind  fáradhatatlan  munkás Gazdafifionysága,  Háza 
tartásában  meg-fiünés  nélkül  gyakorlott  /erény,  és  fiemes  gondofs/tga 
mind  fi  ívből  fieretett  FÉRJ  Éhez való ritka  hívséget  V  köriilött 
vtinden  unalom nélkül  való fiorgalmatoskodá/á,  mind  pedig  Gyérme 
keihez ki-mutatott  igaz édes  Anyai indulatja-

II  ly tökélletes  fiivü  kedves  Társától  és  Gyámolától  fofitat-
ván-meg hirtelenséggel  nagy érdemű  FÉRJE,  majd  meg-vígafital-
hatatlan  fii  vei vifeli  ezen fiomorú  efét't,  és  el-felejtbetetlen  keferü 
seggel  fájlalja  Házának  nagy tfonkúlását;  magát  mindazáltal  mit 
bölts  Férjfiú  az ISTEN'  Szent  tettzésében  meg-uyúgtatja,  és  mély 
/ebeinek  enyhülését  egyedül  az ö Felsége  Gazdiig  Kegyelmefségétöl 

óhajtya : 
Ezen kegyes jó Afifionynah  halálán  vett  méltó  meg-illetödését 

a mojlan  folyó  MD  CCXCIII.  Efitendöben  Szent  András  Haváé-
nak s-dik  Napján  tartott  utolsó*  Tifitefség-tctelének  alkahnatofságá' 

val,  a következendő  gyáfios  Verj  el  kel  kívánta  ki nyilat-
poztatni  Á K0L.Q1S  VARI  REFORMATUM 

NEMES  C OLLEGIUM.  • 



Z ártatlan sáknak szerelmes baráttya 
j A' Kertész, némellykor azt-is jónak Iáttya> 

Hogy a' reménységnek leveles fiait, 
A' kertnek díszére iiött íiatalait, 

Ha fníTelö  vízzel meg meg-paráhólja, 
A' katzorral héjban meg is barázdolja. 

Jobbját éles vaíTal fel-segyverkezteti, 
S' Néki mégyen, mintha — ; de még-is szereti. 

Igaz, hogy a' sa-is gyöngyöllik könyvekkel, 
De e' tsak öröm-könyv, köszöni ezekkel 

A2t, hogy az ö Attya vele dajkálkodott, 
S Róila is a' többek között gondoskodott. 

Bölts Özvegy! bölts Atya! te-is tsak egy fa  vagy, 
Ha szelid, ha áldott Olaj-sa-is, avagy 

Nem kertész-é a' nagy Ur, a' ki ezeket' 
Szerzette, 's ejtette rajtad e' sebeket? 

A' Halál fegyvere,  ha héjjadat érte, 
Hív társadat, 's benne téged-is meg-sérte 

ö már ezért az Ur lábait tsókolja, 
A' te ortzáidat a' könyv barázdóíja; 

Könyv, de az örömnek 's háládatoíTágnak 
Könyve, 9s áldozattya a' vólt baráttságnak. 

Szeretted a' kit az ISTENns szeretett. 



'S Már moft  örvended, hogy boldoggá tétetett * 
Ez a* szeretetnek szent patakotskája r 
Ezt ifcsza  a' tisztán szeretö szív'' szája r ' 

Tudod, hogy azt az UR el-nem selejtette. 
Hogy Te ki-légy, ámbár kezét rád vetette 

Tudod, hogy így-is meg-akarta mutatni. 
Hogy téged'-is el-sog magához-júttatni. 

Hogy nem vagy dorgálás  nélkül  való sattya 
Hanem Fiu,  's példát énekelö Hattyú. 

Ez az az Örömmely könyvedet ki-öntir 
Melly a' Fiuságnak  illy' jelét [köszönti. 

Áhh! áhh I de Ábrahám temeti Sáráját, 
SZATHMÁRI PAP MIHÁLY RÉTYI DÉBORAját. 

Nem-lehet mind édes a' víz Makpelábann. 
A' Pátriárka-is ember a' Kriptábann, 

Tegyiik-sel, hogy ay tsak egy-kis madárka vóít, 
A' mi szemünk elött %s kezünk között meg-hólt; 

De ha egyszer kedvet nyert előttünk, bánnyuk, 
'S mint ártatlan kisded Musikásunk' szánnyuk , 

'S Hát ugyan egy épen Második-magunkat, 
Egy velünk egy szívet viselt barátunkat * 

Egy szelid ártatlan Házi-Angyalunkat, 
Egy hív 's engedelmes jó Házastársunkar,. 

A' ki velünk egy üt törült, ha sírtunk sirr, 
Ki-lelkünk' sebére flaítromot  kötött 's írt, 

Ki a' nyugodalom' póla kötelében, ^ 
'S A' házi tsendesség' édes kebelében. 

Bennünket mintegy bé-pólálva tart vala, 
rS  Vala egésségünk' pai'sa fs  értz sala , 

Ezt ezt mondom mikor a' Halál fegyvere 
Le vágja pígafíon  az ISTEN' embere! 

Egy jó-seleségnek, egy édes Ányának,. 
Egy gondos Márthának *s kegyes Máriának 

Halála, nagy romlás az egész Ház-népnek, 



Szem, fül  és száj nélkül maradni egy képnek f 
Ti Ároni háznak szentelt hajlékai ! 
Ti Keserűségnek - Leányi - Fiai! 

Öltözzetek gyászba, 's Édes Anyátokat 
Sirassátok, 's el tünt kedves Dajkátokat. 

Áron* Veszszei melly szépen virágoznak 
Vala! 's már moft  ímé miként hervadoznak j 

így kesereg vala hirtelenséggel, a' gykéos Ároni 
Házzzal egygyütc vifki  Pil K. Szenkirilyi prédikátor 

r 

lyfeg-hók!  - - A h szívemnek örökös bánatja, 
Melly a' jaj-szót számban hóltig hármaztarja! 

Meg-hólt!- - Ah! Nagy ISTEN's ránk fogott  kezednek 
Alatta nézd melly sok hív-szívek epednek-

Meg-hólt! - - jaj lelkemet borzasztó gondolat - -
Amott fekszik  már egy gyász boltozat alatt! 

Meg-hólt!(hogymondjam-ki?) egy jó édes Anya, 
Egy hív Társ, egy tsendes ház' jó Gazdaszonya ! 

Már moft  -itt Árvái nedvesült szemekkel 
Vivnák a' szánásért a' vad szivüekkel. 

Ott egy hiv Társ látván Oreftillájímak 
Esetét, nints vége kínos fájdalmának. 

Ah! Kinzó képzelet! el-marad az Elme , 
Látván hogy mit mivelt az Ég' Fejedelme ! 

Hány ezeren vágynák az élök' sorában. 
Kik várják a' halált majd minden órában? 

Kik sel fogott  kézzel várják e' vendéget , 
Nem lelvén e' földön  több -gyönyörűséget ? 

Még-is- - bár el-küldte' pompás Stafétáját 
Az Halál, a' vénség minden nyavallyát. 1 

5S Még-is, bár fejére  Zászlóját-ki tette 
'S Egy lábbal a' gyászos sírbe süllyesztette; 

Az élöknek száma között vánszorognak 



Magokat meg-űnván tsak itt tsikorognak.. 
Ah fel-fordult  fátum!  --ez tsak ma született 

Születése napján el-is temettett; 
Egy hatalmas tájnak szele ki-óltotta, 

'S az levegővel az halált kostoltatta. - • 
Látszik Menybéliek hogy Tí alkottátok 

A' Földet' 's az Ember a'  jádzó  laptátok! 
így szollot egy RÖltsnek káromkodó nyelve,, 

A' békételenség' mérgével eí-telve. 
Tbalts  Az Görög Ég' egyik tsilIagzattya 

Az ISTEN'  munkáját midön vi'sgálgattya;' 
Egy mélíy tisztelettel ezeket mondotta: 

Jó  e' Világ;  mert ezt az ISTEN  alkotta! 
E' Pogány példát ád sok Keresztyéneknek 

'S A' józan vallásban meg-öszült véneknek.. 
Ez a' kételkedő Hohbést'  tanithattya 

'S A' negédes-Offrét  imádkoztathattya ! 
Leibntrt  a' vélt roszszak' iszonyú halmában 

Pusztított ama bölts: Theodiceában.  - -
Mit? hát én nyomorult! ez végezéftekre, 

Mit kiáltsak rátok be zárt Értz Egekre ? 
Bölts ISTEN ! hogy moíl egy kezeddel meg-vertél; 

Vallyoii örökösön minket meg-vetettél ? 
Hát vallyon Te veled ezért szembe - száljunk 

'S Gondviselésedben mérészen piszkáljunk? 
Nem: inkább egy örök halgatás bé-nyomja 

Szánkat, mintsem neved' ezért káromolja. 
Meg-néomlunk látván hogy ezt Te akarod 

Sírva tsókolgattyuk földhöz  verö Karod • 
Mi tsak Plánták  vagyunk Te vagy a' Nagy Kertéfe.. 

Kinek mikor tetszik ki-tépsz, 's máshová, tészsz.. 
Te vagy az a' kinek harsogó szavára 

Reszketve borul, az Élet Ortzájára.. 



'S Ki gyakran hatalmad' tsak abban mut£tod. 
Hogy a' méregböl-is a' mézet folytatod. 

Nézz méllyen meg - sebhedt Szíveink' kínnyára, 
Es íiess azoknak meg-orvoslására. 

Ott egy Plautiust  ha Földre le-ver té l . 
Benne egy meg-némúlt Szólgát meg-esmértél. 

Itt ha négy Árváknak Szívét ostromoltad. 
Engedtek, meg-tudván, hogy TE parancsoltad. 

Jajj! 's.ha már közzülünk Cornelia  el-ment! 
Kérünk, ez halállal marGra^hus légyen ment. 

Nyújtsad még ö - néki életét íokára, 
Bús Familiaja', 's Árvái' javára ! 

-—Boldog Lélek! ülvén Illyés szekerébe 
Sietsz a' boldogult Lelkek seregébe 

Már el-ment magzatíd' ki-nyitot karjára 
Szüléid 's tellvérid' látogatására ^ 

Ha el-mégy ! velem tett sok joságod' ára 
Kivánorn iilteíTen a' JÉ'SUS'Jobbjára. 

Hol örvendj vég-nélkül Drága Jegyesednél, 
Szentül ímádtatott eröss ISTENednél. 

Vígadj a' sok ,ezer Szenteknek helyében, 
A' Fö-Bóldogságnak belsö Kebelében. 

Hová mi-is hozzád mikor fel-érkezünk, 
El-válhatatlanúl égyben - ölelkezünk. 

S Akkor ott kezdünk egy ólly' bóldog életet 
Melly változandóság'-alá nem-tétetett. 

így siratta b. e. Kedves Édes Annya' éomorú halálát 6í 
ve'n el-felejthetetlen  gyáát-vifelöFija,  Szatbmárl 

Pap. 'SigmoiuJ.  A' Kolo'svári Nemes Coll. tag -

Él-maradott  Gyermekeinek  a* Meg  - hólthoz - való 
S zavai: 

{"Vi keserű Fátum l minket de hogy lele? 
Hogy raár kedves Anyánk közzülünk ki-kele. 



Szerelmes jó Anyánk, vallyon mit vétettünk? 
Ellened mitsoda hibákat tehettünk? 

Hogy illy' véletlenül magadat el-rejtéd 
Tölünk, 's szemeinket síralomba ejtéd 

Minden reménységünk eddig tsak te valál,-> 
Míglen véletlenül el-ejte az Halál. 

Te valál, míg éltél Ieg - föbb  ékességünk, > 
Koronánk' gyémántja, egész Ditsösségiink. 

Tölünk Kedvesidtöl hát még-is tsak el-mégy. 
Velünk ez életben hogy már többé ne-légy. 

Kedves édes Anyánk! ha lehet meg-ne-vess. 
Minden vigasságot  szívünkből ki ne mess. 

Hanem inkább hozzánk még égyszer viszsza-térj, 
'S Velünk - égyiitt itten vidám napokat érj. 

Ha nem-térsz;, reményünk veled oda lészen, 
A' keserű bánat meg-emészt egészen. 

Mosolygó szép napunk vaftag-gyászba  merül, 
A' nyájas víg-öröm Pölunk távul kerül. 

Te vígadsz, két szemünk de nékünk addig sír, 
Míglen tetteinket bé-borítja a'sír. 

A' Meg  - Holtnak  Szavai  : 

Kedves Gyermekeim! Anyai Szívemnek 
Örömi , Díszei Páros Életemnek. 

Tudjátok hogy eddig híven neveltelek, 
Mint két-szemem' * fényét  akként őriztelek. 

Együtt miílatásom veletek kedves vólt. 
Míg el-zárá tettem' e' setét gyászos - bólt-

Ez a* szoros kötél e'képön sel-bomlék. 
Hogy Földi életem' sátora le-romlék. 

El-erkezett hozzám már a' végsö óra. 
Változandó sorsom mellyben fordul  jóra. 

Már. a' Menny-Országban az ISTENnel  élek, 



Semmi változástól ez - után nem - sélek. 
Mert nints' ott emésztö-bánat, sem síralom'. 

Betegség , sem Halál, vagy egyéb únalom. 
Hanem véghetetlen örömbe-merülnek 

A' Szentek 'sörökké a' JÉ'SUSsal ülnek. 
Ne -sírássátok hát az én esetemet. 

Mert el-értem immár bóldog életemet.' 
Söt inkább utánnam Ti-is sleíTetek, 

Hogy a' Bóldogságban vélem élheífetek.  • 
Mégyek már és tovább nem-lészek Tiétek, 

Lelkemet, Angyalok Mennyben kísérjétek ! 
így kefergi  Kedves Ángya-A£6ony'~véletlen Hali* 

lát Ifjabb  Yatjki  Mihály,  Nemes Poéta. 

, A 5 számtalan példák tanitnak; bennünket 
Melly hamar vesztyük-el gyászló Életünket. 

Két, vagy három lépéft  tsak alig hogy részünk-
A'zonnal az Halál prédáivá lészünk.—« 

Igy-járt óh! jaj! - - : reszket tóllam a' kezemben),) 
Midön DÉBORÁnak este jut eszembe. 

Igy járt ö, a' ki-is tsak a' minapában 
Vigadozott kedves Férjének Házában 

Örvendezett kedves Gyermekei között . 
A' kiket igazán élni ösztönözött. 

Vigadozott hallván, hogy azok nevezték 
Anny oknak,  kik az ö példáját követték. 

v  Igy örült rész szerént kedves Gyermekinek, 
Rész-szerént ISTENtöl adatott Férjének. — 

A' midön az halál rohan szállására 
Kénszeriti, ötet a' végsö Tsatára. 

Fel-készül DÉBORA, 's bátran szembé mégyen^ 
Hogy az Ellenségen győzedelmet végyen. 

Hanem áz Ellenség tsapáfi  az Égben, > 



Igazgattak, és tsak azt vitte itt végben, 
A* mit ott már régen ama' bölts Atyának 

Tetzett végben vinni Szent akarattyának; 
Ugyan-is le-vágja, 's Lelkét Bajnokjának 

Küldötte kezébe a' bölts JÉHOVÁnak. 
Meg hólt hát, 's el hagyta ezt a' rosz Világot , 

Mi réánk bízta már a' halandóságot. 
Jaj ! meg-hólt; mivel a' Mennyei Felségnek 

Tettzetr, hogy engedjen az Emberiségnek. 
Meg-hal minden Ember 's életét Ie tészi 

ISTENnek  kezébe, a' kitol azt vészi, 
'S a' Teft  ugyan meg tér Annya' kebelébe. 

Mert tétetik osztán a' föld'  méjjségébe. 
Porrá Ieszsz, a' miböl szármozását vette 

'S örvend mint-egy Annyát hogy láttya mellette. 
De a' nemes Lélek tsak az ISTENt nézi 

Kihez sebess uttyat azonnal intézi. 
Repül siettséggel az Eg' határára 

Bé-lép' annak kerek szép boltozattyára. — 
3ölts Férfi  ! szüntesd-meg könyveid záporát: 

Mert nem vesztetted-eI a' meg-hólt DÉBORAT. 
refte  ugyan néki a' Földbe tétetett 

De ditsöült Lelke nyert immár Eletet. 
[Jgyan-is sel-ment az Egek határába 

A* Mennyei Felség' ditsö Udvarába, 
Ott vigadoz o már az Egek' Egében 

Az ISTENt ditséro Szentek Seregében 
dtt  van már lakása, óda vár Tégedet 

Ott fel-találod  még-hív Feleségedet. 
Bodoki Sámuel 

Publicus 

JS írjatok Izrael' ékes Leányai 
Follyanak sebeden szemetek' árjai. 

i 



rrás magyarázó Tudósok és vének 
Hallassék szátokban e' szomorú ének: 

Jaj nékünk mindnyájan! mert hibáson e l tünk 
A' történt mi - rajtunk a' mit nem-is véltünk.-

Az Áronnak házán kemény tsapás esett. 
Méltán Gyászba borit bennünket ez eset. 

Igy  keserge hajdon a' 'Sidó Vers-Író,' 
A' midön az igaz ítéletü Bíró* 

Az ékesen - szólló Áron' - Háza - népét, 
Oftorozá,  's benne Ie-rontá két képét. 

Igy" kesergek én-is a' mi Áronunknak 
Romlásán, SZATHMÁRI Profeflor-Urunknak. 

Sírjatok Barátim! a' midön láttyátok 
Hogy sír 's zokog kedves Tanitó-Atyátok: 

Kedves DÉBORÁja Ki élete' Párja 
Vala, nints' már többé; az Egekbe -várja.-

Ama' Szent Városba a' ki Igazgató* 
Nállunk-is ugyan 0 a' Fö- Hívogató. 

Az indítá-hozzánk Angyali Táborát,-
'S El - viteté töllünk a'Kegyes DÉBORÁt. 

Jobb-lesz' hát kegyes Férj Áronnal halgatnod, 
'S Felsö ruháidat most meg-nem-szaggatnod. 

Hogy az UR te-benned ma meg-szenteltessék; 
A' Nép-elött pedig meg-ditsöittessék. 

Fartias  György,  Coll. Seniora. és  Theologix Praefefle. 

Q h Halál! mikor leszsz vége hatalmodnak. 
Oh! mikor lankad-meg ereje - karodnak? 

Hói van' Görög - Ország híres Fényessége,^ 
Persia hantyain épült Ditsössége? 

Tsak hellye maradt-meg ama' nagy Rómának,< 
Sok ezer Nemzetek mellynek szóigálának. 

HánySo/on?  Hány Driko?  Hány bölts Lykurgi/sok-



Szállottak a' porba 's hány vitéz Hérosok? 
^Hány ezer esztendő halgat? Hány Nemzetek 

Némúltak-meg 'snints' már semmi nevezetek ? 
Tsuda. Minden órán munkáit láthattyuk 

De, miiégyen, soha ki-nem-találhattyuk. 
A' mély Philosophus, (Ki  a'  Föld  nagyságát 

Egy gondotattyával  bé-fbgja)  vakságát 
Mihelyt réá-tekint mindjárt meg-esméri 

Ámbár tüz-eszével az Egeket méri. 
Mind az a' mit rólla az Ember gondolhat 

Tsak bizonytalanság melly el-nem-oszolhat. 
De a' bizonytalant Társad már el-élte 

Kegyes Férjfi!  tartós Jóval sel - tserélte. 
Te pedig még-is sírsz4 's könyvedet hullatod ? 

Kedves DÉBORÁdat sel-szóval siratod? 
Bánatodat még,-is nem - tsendesitheted ? 

Szüntelen DÉBORA nevét emlegeted? 
Reá borulsz, 's hideg-teftét  ápolgatod? 

El-hervadt ortzáját , könyvekkel áztatod ? 
Elég kegyes Férjfi!  tudod van* ógy Atya 

Ki a' nagy Világnak tengeljét forgattya 
Kinek birodalma sohólt nem - kezdődik. 

El - terjed 's a' semmi határán végződik 
Kinek, ha tettzenék égygyet pillantana 

A' Föld tsattogáfial  mind égybé - omlana: 
Kinek ha tettzenék tsak égygyet szóllana, 

A' semmiből mindjárt más elő állana. 
EZ a'Bölts Nagy Gazda tudta PLÁNTÁJÁRA ; 

Veszély jön, ha bízza e' Nap súgárára. 
El-vitte 's plántálta más-nap ellenébe 

Halandó szem mellynek nem-nézhet Fényébe. 
jSzabi  Mó'ses,  Coll. Contrafcribája. 



J-Jalandóság, mennyi Ezer gyötrelmeket 
Okozol! pusztítván minden embereket! 

Hány Krésus, hány Irus,  hány Salamon, 's Kába,, 
Fekszik már miattad a' Földnek gyomrába? 

Itt, egy nyájas Iffjú,  Jegyessét sírattya. 
Hogy reménytelen' lett a' 'Sic' áldozattya 

S néfevén  Kedvessének sírgúlt ortzájára, 
Tsókot rak el-hervadt ró'sás ajakára. 

Amott, egy keserves Özvegy, nyögéseket 
Hallattat, 's úgy vívja az értzes Egeket 

De esedezéíi tsak iirefíen  térnek 
Viszszá, mert a' könyek itt semmit nern-érnek.-

Innen, egy ollyan Férj szaggattya hajának 
Fürtyeit, ki nem-léi enyhüléft-  magának, 

S nints' vége ki-árad't könye őzönének, 
'S így áldozik meg-hólt Jó-Feleségének! 

Túli, egy Árva, minden reménytől meg-válva' 
Panaszol, Szüléi' Sírja-szélin állva. — 

Ez egy Teftvér,  m 's ollyan Teílvérét temeti,. 
Ki nélkül az egész világot meg-veti. 

Amaz, jobb-karjára fejét-eresztette  , 
Szerelmes Baráttyát minthogy el-vesztette; 

A' ki, mivel' nints' már az élök' földében, 
Ez-is készül vélle lenni égy zseljében; —• 

De mihez-fogtam?  _ 's mértnyitottam-meg számat?' 
Hiszem az a* sok jaj; tsúsolja a' számat, 

A' mennyit ki-sajtólt már az Halandóság! 
Azt számlálnom hát tsak hijában-valóság, 

Mondja-meg akárki számát", bár azoknak • 
A' könyeknek, 's azon keserves jajoknak, 

A' mellyek, tsak RÉTYI DÉBORÁért húltak,/ 
Hogy kedves értének napjai el-múltak? 

Nagy kár érte tehát azon Tisztes Házat,, 
Mellyet az Ég, annyi Jókkal fel  - ruhaza tt; 



Nem-is tsuda, ha sok köny'-sorrasa-árad 
Ér'te, 's ha azoknak kiitja ki-nem-szárad; 

Mert Ö, minden Jóknak , a' szája - vallása 
Szerint, vólc a' Virtus' lak* hellye, 's szállása. 

Olly' Házas-Társ repült-el onnat, a' kinek 
Fö-gondja- vólt, kedvét keresni Férjinek; 

'S azon vólt, hogy Háza-gondját, úgy viselje. 
Hogy az. Férje' Papi-vállát ne-terhelje: 

Olly' Anya, ki tudván a' kötelességet. 
Gyermekihez buzgó szeretettel égett , 

'S vezette azokat a' Virtus* útjában. 
Oktatván minden-nap, söt minden órában. 

Ki mér hát óh Nemes Szívek! mind ezeket 
Tudván, vigasztalni illy' búba Titeket? 

Én leg-alább félek,  hogy ha hozzok nyúlnak, 
A' bé-nem - börözött sebek, meg-újjúlnak'. 

Bajos vigasztalást más felöll  szerezni 
Ott, az hól nem-lehet a' bút, nem-érezm. 

Ti-magatok, kik illy' keresztet-emeltek , 
Reménylem, hogy óllyan vígasztaláíl: leltek. 

Mellyel szívetekbe a' bút meg-fojtyátok, 
'S a' Titeket sújtó- veszszöt , tsókoljátok —« 

Én pedig Halálát forgatván  eszemben, 
így kiáltok-fel,  az Egekre szívemben: 

(Meg-gondolván. Nemes él'rét mint végezé ) 
„Légyen óllyan az én halálom, mint ezé \ 

Jsejdt  A- J  'sef  Coll. AdílfTora, 
és Poéták' Tanicója. 

Ű a j d o n egy régi Bölts le-tsíiggedett fővel 
Hogy el-ne felejtné  mi lenne idővel. 

Minden Kap meg-jelent a' Sír-halmok' között 
Míg ez holtak' nyugvó hellyére költözött, 

Más, el-vonván magát e' földi  lármától 



Minden szemfényvesztő  Világi pompától; 
Mintha nem-találna magának jóbb sorsot, 

Lako hajlékául tartot egy koporsót — 
Oh Ti töredékeny romlandó Edények l 

Kik e' földnek  szinén vagytok jövenyények fi  ; 
Kiknek ha ma rogyog Életek hajnala. 

Holnap le-romoíhat sárházatok fala: 
Ezen két Böltseknek különös példája 

Ugyan nem lehet-é éltetek muftrája  ? 
És noha ök vóltak mind-ketten Pogányok 

Nem követnétek-é mint hív tanítványok? 
Oh Halandók' jertek ,menjünk a' Böltsekhez,* 

Mint hasznos tanítást-adó Mesterekhez; 
Tanúljuk-meg, hogy kell értünket intézni^ 

Magunk' meg-alázni, 's jövendőre-nézni: 
És így ha r'ánk üt a' félelmek'  Királya, 

Hogy reménytelenül utunkat el-álya; 
E'kemény-bajnokkal bátran szembe - szályunkV 

'S Jó menedék - helyet ellenne talályunk. 
Igy a' Jordán-vízén ha által - evezünk , 

Egy tsendes ki-kötö rév-partra érkezünk.-
A' holott találunk az Élet'-vízére , 

'S a' bóldog Kanahán' óhajtott földére 
A'hová el-jutott már RÉTYI DÉBORA, 

Figyelmetes lévén a' kiáltó - szóra. 
Hói, ditsöségefen  végezvén pályáját 

Bírja már az örök Élet'-Koronáját. 
Sófalvi  lftváu,  Logic Praec«pt. és  Coll. Adfeíf-

^ z emberek' forsár  forgatván  eszemben. 
Reszket az író-toll tántorgó, kezemben. 

El-rémül értelmem, el-hágy gondolatom, 
'S Mi rémit ,űgy a'mint érzem, nem-mondhatorri. 

Egy fereg  útazo Vakokat szemlélek, 



(Magam'-is ezek-közt értvén a' míg élek) 
Egy tzélra sietnek mind, de sok útakon, 
Sok csoportban, nem-is mind égy sórmán vakon 

Mert a' természet-is némellynek kedvezett 
Inkább,  némelyt pedig szinte nem-is vezet. 
<• Azok, inkább látják a' tzélt, az útat-is. 

Ezek el-tévesztik, a' mit más mútat-is. 
De , mint-hogy magára még a' szemesebb-is 
Ugyan tsak vak, ámbár vaksága kifíebb-is: 

Vezért esmér ki ki, 's úgy méri az utat 
- Mindenik, a' mint az jól, vagy roszszúl mútat. 
Számtalan a' Vezér, sok hát a' tsoport-is; 
Mert követik még áz emelkedő port-is. 

Sokat égy égy bolond sutó tsillag-vezet, 
Másnak, égy ugyan tsak Vak-Vezér nyújt-kezet. 

Seregét ez jobbra, az balra - vezeti, 
De az igaz útat egyik sem-követi; 

Innen, ez, nehezen, amaz el-sem-éri 
A' sö- tzél t , mert azt jól még nem-is esméri. 

Középben egy fényes  tűz-oszlop világit. 
Ez - által gyógyul-meg majd minden vakság itt. 

Mert a' kik egészszen e' fényre  függesztik; 
Szemeket; az útat, 's a' tzélt el-iem-vesztik 

TöviíTes , de igaz úton mennek-elé 
Egyenest a' fel-tett  's meg-esmért tzél-felé. 

De itt-is fok  tsoport ötlödik - szememben , 
'S E' miatt reszket az író-toll kezemben; 

Mert hány nem - nézhetne egyenest elöre 
Magára az igaz úton vezetőre ? 

'S Hány áll - meg még-is egy álom tüneménynél. 
De a' melly kiíTebb leszsz hamar a' reménynél? 

Söt — ( óh szánakodáft  érdemlö halandók!) 
Hányan felejtik-el,  hogy ök-is múlandók? 

Hányan nem-örülnek az útban lelt-jónak, 



Mint~egy~már meg talált örökké-valónak? 
Hány nem-látja ugyan ki-nyílt 's gyógyult szemmel 
Hogy rakva van' az út sok veszedelemmel ? 

A' tsalárd örömtöl hány nem részeg még-is? 
Hányat nem-lép ezen álomban a' vég-is ? 

Itt  rémiil-meg elmém; — itt nem-tudok szóllni, 
'S E' szemes Vakoknak sorsán panaszolni. — 

De égy sokkal szebb Tárgy ébreszti lelkemet, 
'S Öröm köny tölti-bé mind a' két szememet. 

Látok égy sereget a' többtöl el - válva 
A' sény-után gyorsan menni, meg-nem-álva. 

E' sereg' Tagjai mind terhet emelnek, 
De még-is sebeden mennek 's énekelnek. 

Ezek-közt, itt egy egy külön• menőt latok. 
Amott, menftek  két két egyesült-barátok. 

Ennek magán-kivül senkire nints' gondja. 
Amaz, hogy íieífen,  még másnak-is mondja. 

Mert egy appróbb 's gyengébb tsoportól van körül-
Véve, 's tsak ezekért kesereg vagy örül —. 

De — itt óh ISTENem ! - itt--óh mit szemlélek? 
Egy útazó húll-el, amott, míg beszellek. 

Rémülve jajdúl-meg hív Társa mellette , 
A' tsoport meg-némúl, 's el-hal körülötte. 

Özönnel árad-ki a'könny minden szemből, 
E' véletlen eften  támadt gyötrelemből. 

SZATHMÁRI PAP MIHÁLY, el aludt hív-Párját 
Jajgatja itt , Kedves RÉTY1 DÉBORÁját. 

Tudnillik; e'dig-vólt ö-néki ki-mérve 
Az út , itt nyúgodt-el, a' várt-tzélt el-érve: 

Itt-volt vége egyik úti-társ útának; 
El-kellett hát-válni, hogy ide jútának. 

De, mint-hogy ez egyben mind vakok maradunk 
Ez útban, a' tzélig hogy, 's meddig sáradunk: 

Az el-válás pontja meg-rémit bennünket, 
9S KőnnyVel árasztja-meg mind a' két szemünket. 



E' hív-TSts-is ezért rémül, 's ezért könyvez, 
Egy hív-Társ véletlen eftén  hulló könyv ez » 

- Terhe mert könnyebb -vólt ez úti-társ melletti 
Mert segitö-vólt ö, ha segitség - kellett. 

Az Ut' nehéz súlyját nints' már ki könnyitse. 
Ha segittség kell is , nints a' ki segittse. 

El-aludt, nyúgszik már Kedves DÉBORAja, 
*S Akkor ütött végsöt tsendes vég-órája. 

Bóldóg ö; mert a' várt-tzélt hamarébb erte, ' 
De hív-Társa, hoszszabb útján jajgat erte, 

TudniUik óh bóldog, bóldog bizonyára . , 
Az, a' ki így ért-el óhajtott tzéljára. 

A' JÉ'SUS-vólt az ö útának Vezére; 
Mert minden reménye-vólt tsak az ö Vére. 

Az ö-Világánál futotta  a' pályát, 
'S Igy minden bizonnyal el-nyerte pálmáját. 

Ö sog még állani el-aludt porához , 
Ekképen kiáltván ötet-sd magához. 

Kelj-fel,  's jer' halgasd az huszon-négy Véneket,-' 
Kelj-fel  óh DÉBORA,' 's te - js mondj Éneket. 

Vadus  Pál,  Cali. AIumnufTa. 

Jaj! - - - gyászos történet! -- nints RÉTY DÉBORA 
Indulj sirni velem gyászosok' Tábóra. 

Nints RÉTYI DÉBORA ! oda szíve sele • 
Egy Tudós férfinak!  kit igen tiszteleg 

Nevével viselvén a' méhek szokását 
Hói találhatód-fel  e' jó méhnek máíFát 

Néktek-is, Gyermeki! kik öc' Siratjátok, 
Nem-lehet nem-sírni: mert nints jó Anyátok-

Mindenható ISTEN ! melly tsudálatosok. 
Dolgaid, a' mellyek mindennap' számosok. 

A' nagy 's kis-Világnak Te vagy alkatója,.. 
A' mikor akarod annak le-rontój^ 



A' szeretet által egyesült szíveket 
El-választod, mellyel inteszsz mindeneket. 

Az Atyák és Anyák kedveíTeket hadják , 
Midön hívod öket 's Lelkek' neked adják. 

Midon Te ezt tészed, vallyon mic tsinályunk . 
Távol légyen, perbe hogy veled ki-száljunk 

Söthallgatunk; mert vagy Ura mindeneknek, 
Ugy a' meg-hóltaknak mint eleveneknek. 

Ezen kívül, a' kik boldogul meg-halnak. 
Tudjuk halálokkal semmi kárt ném-valnak. 

Mert az halál-által jutnak bóldogságra. 
Az igaz Eletre, 's halhatatlanságra. 

Nagy G yörgy 
Coll. AIurnnuíTa és Hárrn. Praesefle 

\ T agyon az Emberben a' többek közt egy olly' 
Becses tulajdonság, mellyböl igen sok sólly, 

Ez az az egyetlen egy mód, és egy eszköz , 
Melly - szerént egyiknek sorsa a' máíTal köz. 

Innen van' hogy ha ez látja, hogy a' másra 
Rohan a' bánatnak fellege  rakásra; 

Ugy érzi, mintha az reá-is omólna 
S épen mintha azon álapotban vólna. 

Tehát midön látom óh! bár ne kellene 
Vagy én erötelin alhatnék ellene, 

ogy az írtóztatós Halál két egygyé lett 
Szivet el-választ óh! kegyetlen itélet ! 

Áz egyiket szerte tépi a' más érez 
Még, de öszve van már szaggatva és vérez. 

Midön hallom egy bús Özvegy zokogásit 
•S két pár Magzatoknak panaszolkodáíít. 

Az elsöt így nyögni: Tehát igaz Hívem 
Itt hagysz! Oh! niint vérzik veled közös szívem! 



Oii ISTEN}! hát miért kellett meg-esmérnern 
'S hogy ne légyen ezt a' szükséget el-érnern. 

H4t a' virtuft  velem már ki-gyakoroIIya ? 
A' Vétektől magát velem már ki óllya? 

Ki fogja  egy részét terémnek-fel  venni, 
\S A' nyomorúságot igy könnyebbé tenni? 

De nem zúgolódom: ez az akaractya 
Annak, a' ki minden. Özvegy édes Attya. 

Légyen hát: mert az ö végezése hellyes 
Minden rendelése böltességgel telIyes . 

Négy Árvai látván kinos-gyötrelmeket 
Igy szólnak, ontvin a' siirü köny-gyöngyekec 

Egy-seb egy seb kinoz minket mellyec vettünk 
Midön végkep' egy illy kincset eI-vesztettiink 

Ezeket a' midön magam látván, szóllam. 
Reszketek Kezemből ki-húl gyenge tóllam 

Oh néma könyeim! hát tsak ti follyatok! 
A' szívnek tólmátsa hellyet ti szóllyatok 

Hogy láthafla  által a' bánatos Sereg 
Hogy ezen esetben részt vévén, kesereg 

^Lofontzi  fófef  Coll. Álurnnufsa. 


