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SZÜNTELEN AZ IST
NÉHAI M . t T O S A C ,

A N F F I
G Y O R GYi
U R Ö NAGYSáGáNAK:
KEGYELMES URUNK' VI. CAROLUS
ROMAI TSÁSZÁR Ö-FELSÉGE' ARANY KOLTSOS KAMARÁS UR HÍVÉNEK; NEMES DOBOKA VÁRMEGYE
* FÖ - ISPÁNJÁNAK ; AZ ERDÉLYBEN REFORMÁLTATOTT ECCLÉSIÁK\ COLLEGIUMOK\ ÉS SCHOLÁK'
FÖ-CURÁTORÁNAK , ?S JO-TSELEKEDETEKKEL VILÁG' TSUDÁJÁRA GAZDAG ABDIÁSANAK, 's a' t. ,
IGEN TSENDES ÁLOM ÁLTAL E' FÖLDRÖL
AZ EGEKBE LETT KÖLTÖZÉSÉN
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KESERVES SIRALMA
p £ >7
EGESZ ARON H A Z A N A Í P i "

K O L O S
V A R A T
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ii. Kir. ii. i2.
Eliséus pedig kiált vala: Édes Atyám, Édes Atyám,
Izraelnek mind Szekerei mind Lovagjai! És nem
iátá többé Illyést.
I. MÓS. V. 2 2 , 24.

Járt az Enoch £üntelen az lftennel, és nem találtaték fohol, mert az Isten felragadá Öcet.
1. Kir. xvin. 3, 4.
Abdiás felette igen féli vala az Urat, és az Urnák
Prófétáit táplálja vala.
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Ama maga tökélletességében járó
I G A Z N A K ,

NÉHAI

MÉLTOSAGOS
LOSONTZI

B Á N FFI

GROF

GYÖRGY

Ur ő Nagyságának, Felséges Urunk Arany
Koltsos Kamarás Ur Hívének: Nemes Doboka Vármegyének örök emlekezetre méltó Fö-Ispánjának:
Az Erdélyi Reform. Ecclesiáknak, Collegiumoknak és Scholáknak
Fö Curatoroknak: Mind a' két Hazában lévő gyámoltalan Ecclésiáknak, Papoknak, Deákoknak, Árváknak, Özvegyeknek, Koldusoknakpélda
nélkül való Abdiásoknak tulajdon

Á B R Á Z A T J A ,
Mellyet,
Hogy hólta után is szemléljék, tsudálják,

ditsérjék, ma-

goknak például tegyék, és kovessék , kik életében nem láthatták; midön Mennyei Paraditsomba Istenéhez indúló Lelkétől egy ideig
el-hagyatott Teste Koporsóba tetetnék, Szebenben Sz.
Mihály Havának 16 napján; 1735 Esztendőben együgyű képen ugyan, mindazonáltal nem idegen
szinnel, nem keresett festékkel , és költött
ékességekkel, hanem maga tulajdon ' Virtusaival le - rajzolt

DALNOKI

VERES

DEMETER,

Az idvczült Méltóságos Grófnak Udvari Papja.
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*SZ E N T

LETZKE:

péld. 20: 7. Ha az Igaz (iüntelen jár az ö tökélletefségébtn,
dagok léfinek az öfiai ö utánna.
ELÖL-jáRÓ
B E sz é D.

W/-

Élek én, azt mondja az Ur, nem akarom a'hi

lennek halálát, hanem hogy a hitetlen k't-t érjen az ö u
hói, és fljen. Térjetek-meg azért a" ti gonofc utaitokr
és miért halnátok-meg Izraelnek háza? Ézék. 33: 11.
Melly igen gyönyörködjék Isten ö Felsége a' maga parantsolatinak meg-örizéfckben, és az Embernek azzal óéve körtetett
's együtt járó életében, tsak azzal is eléggé efmértette; hogy noha,
mintfeabados Ur, minden jutalomnak igirete, minden ajándéknak
mutogatása nélkül kívánhatott vólna az Emberi nemzettől maga Parantsolatihoz való tökélletes engedelmefséget; és azért tartozás képen fcnkinek femmivel nem tartozott vólna; a mint errőléorgalmatoíon meg-intette Idveaitönk a' maga Tanítványait, és meg-tzáfolta
a' magok érdemekkel ditsekedö Embereket Luk 17: 10, Ha mind
azokat meg-tselekedéndittk is, melly ek néktekparantsoltattak, ezt m
játok: Ha hontalan szolgákvagyunk ; mert a mit kellett tselekednünk
tselekedtük. Mindazonáltala' nagy kegyelmű lften ingyen való jóságából, a' teftiekhez ragaÉkodó, bűnnek álipában gyönyörködő, és
a* valóságos jóságoknak gyakorláíiban igen reftelkedö Embereket , mint
az édes Atya éretlen eszü, és maga javát meg gondolni nem tudó gyermekét, fok szép igi retek kel, adományokkal édesgeti az erköltsbéli
jóságokra , Parantsolatinak végbevitelekre. Igir ö Felsége nem rsak
örökké-való Lelki jókat, mellyket a' Tefti éemek nem láthatnak s
meg nem foghatnak; hanem e Világi Életet meg-örvendeztető 's
boldogító jókat-is, mellyeken az okos elme igen kapdos a* Teftel való
nyájas barátságáért, valamíg azzal való tsudálatos, és mind e mái
napig femmi Emberi böltseíségröl ki nem nnúltatharott titkos egyességeel nem bomol. Lásd a' többi között 5 Mós. 28 . 1— 14 Ha korgalmatofs ággal halgatándod a te Uradnak Ifi enednek fává c, ho
őrizzed és meg-teUyefmtd mindenparantsolaiit, a mellyeket én pá
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//#/<»£ mtf tenéked; tehát pállanak te reád minden áldáfok, meg környékeznek tégedet: Áldott léfiefifc ay mezőben, Ö/Í/O/Í a városban: áldott léfien a te méhednek gyümöltse , és a' /r földednek gyümöltse, és
a te barmodnak gyümöltse, <*' te tebenidnek fajzáfok, « te juhaidnak
nyájok: áldott léfien a' te kosárod, és aí te kenyér-tartó edényed-. áldott
léfiefcfi mikor bé-menéndefifi, és áldott léfiefifi mikor ki-menéndefcfi,
Hogy pedig az igireteknek engedelmefségre édesgető 's indító erejek
annál foganatofabb és hathatoi'abb lenne, ki-terje£ti Isten ö Felsége a'
kegyefségnek jutalmát a' maga Parantsolatihoz engedelmeskedöknek
nem tsak fieméllyekre; hanem még az ö méheknekgyümöltseireis f. 4.
az az, magzatjaikra és maradékaikra. Mellyet a* Bölts mint egy
magyarázatban ád elö Péld. 20 : 7. Ha az igaz fiiintelenjár az 9 tokéUetefségében, boldogok léfinek az öfiai ó utánna.
S V M M A J A.
MelJy igékben fummáfon az Embert nem tsak maga femélyére,
hanem maradékira-is ki-terjedö jóknak igiretivel hívogatja és indítja
Isten ö Felsége a' tökélletefségnek utában való járásra.
R é s z E 1.
Három dolgok vágynák ezekben a' Bölts Savaiban, mellyek rendel világofitást érdemlenek: I. Mitsoda éemclyröl éól a' Bölts ? II.
Mi annak tifcti és hívatalja? III. Mi lé£cn tifctiben való el-járásának
jutalma?
E L S Ő

Rész.

A' (zeméljt, mellyröl tói, nevezi a' Bölts Igaznak. Sok tekéntetre nézve mondatik az Ember igaznak a' Sz. írásban. (1.) Igaznak
mondatik az az Ember, kinek ez vagy amaz dologban igaz ügye vagyon; mint a' ki ártatlan abban a' dologban, mellyel vádoltatik,
lilyen igazságának meg-itilésére unÉollya Dávid az Istent, 1 Sóit.
VH: 9. Itily-meg Uram engemet; az én igazságom és ártatlanságom £erint fizefi énnékem, (a.) Igaznak mondatik valaki ez vagy amaz tselekedetire nézve; mint Saul igaznak mondja Dávidot % hogy ötet meg
nemöire, mikor kezében volt élete. \Sam. 24. (3.) Igaznak mondatik az Ember máfokhoz képeit, kiknél igazabb vagy kegyefebb;
mint Noé az első világ-bélieknél 1 Móf6: 9. 'st. De itt nem illyen
Igazról Éól a' Bölts, ki tsak ez vagy amaz ügyében és tselekedetiben,
vagy pedig máfokhoz hafonlittatván mondatik Igaznak; hanem €61
ollyan Igazról, kifiiintelen jár az ö tökéUetefségében; kinek minden üA 3

gyei-
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«ti&D (o) 08118*
gyeiben és tselekedeteiben ollyan igazsága vagyon, trellyel az Tften
ltilö-feéke elött-is minden vádok ellen bátorsággal meg-állhat, és minden ügyében meg igazittatik , vagy igaznak itiltetik. Az illyetén
igazság pedig két-féle, vagy Törvénybéli, vagy pedig Hitbéli.
I. Törvény feerint igaz az az okos terem tett-állat, melly az ö terméfeeti igazságát ésfeent eredetit meg-tartván tökéletefen , mellyben Teremtőjének kezéből tifetán és ártatlanul ki-botsáttarott,
magát úgyfeabja az Istennek minden parantsolatihoz, hogy tsak
leg-kilsebb dologban is nem vét az Istennek a' Lelki efméretben
és 3 £ írásban ki-jelentetett Törvénye és akaratja ellen; hanem
mindenmozgáfai, indulatai, kívánságai, feándékai, gondolatai»
tselekedetei, békédéi, az Isten parantsolatival meg-egyeznek,
az Isten akaratja, kedve, és kívánsága feerint léfenek; mert külömben átkozott valaki meg nem marad mind azokban, mellytk m
irattattak a Törvénynek könyvében, hogy azokat tselekedje.
y. 10. 5Móf 17:
Ulyen igazak az ártatlanságban meg-maradottfeent Angyalok. Hlyen igaz vóh Adám-is az épségnek álla.
pótjában, míg a' maga feent eiedetit meg-tartotta; de az eset
után illyen igazat az Emberek között az egy Ember Kriftusjéfuson kívül tsak egyet fem találunk; mert azt mondja a' t.Irás,
hogy eredetfeerint Ádámban mindnyájan vétkeztetek, Rem. 5; 12
mellyet tselekedettel-is úgy követnek, hogy nintsen tsak egy igaz
lmber-is ollyan Földön, a' ki ne vétkeznék Préd. 7: 20. 1 Kir. 8
46. 'Sóit 14:
Róm. y 11, ía. A' já tselekedeteknek nagy Prédikátora Jakab Apoftot azt mondja maga és a* több Szentek felöl:
Sok dologban meg efünk mindnyájan. Jak. y i. Az Idvezitönk
ves Tanítványa pedigfe János azt mondja: Ha azt mondjuk, hogy
nintsen bún mi bennünk, magunkat meg-tsalfuk i|án.
A'm
lyekböl ezt hozzuk-ki tsalhatatlanúlfc. Pállal: Annakokáért a Törvénynek tselekeJettböl egy teft-is meg nem igazulhat JJtenne
Róm i 20.
II De találunk más rendbéli Igazakati kiknek nem Törvénybeli hanem Hitbéli igazságok vagyon, nem magokban, hanem a' Kristusban igazak: Kit azIsten tett miérettünk bűnné, hogy mi lenné
Ijlennek igazsága ö benne aKór. 5 21. Kit azIsten rendelt enge
telő áldozatul az ö vérében való hitnek általa Róm. 3 15. Ki a
bűneinkért háláira adatolt, és feltámadott a mi igaiuláfűnké

Róm.
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Rom. 4: 15. Kimeg-váltott minket a Törvénynek átkától, mikor
lett érettünk átokká Gal. 3: 1 3. ét lett minékünk IJientö! böltseség,
igazság, fientség, és váltság. iKór. 1: 30. Annakakáért ezt
mondjuk bizonyos képen: hogy mz Ember meg-igazúla Kriftus váltságában való hitnek általa, a Törvénynek tseíikedete nélkül. Róra.
3: 24»
1. A' híveknek ez a' Kriftusban való igazságok pedig mondatik
Hitbéli, vagy Hit által való igazságnak és meg-igazulásnak.
1. Nem azért, mintha a* Hit az Embernek ollyan akármi nevel
nevezendő tulajdon jósága vagy igazsága vólna, mellyel
azt érdemlené, hogyIstenelőtt igaznak itiltefsék; a' mint
máfok vélekednek. Mert ollyan termé£etünek mondja a'
fi írás ezt a' Hitet, melly, a'mennyiben a' Kriftus érde.
minek 's igazságának tsakel-vévo eikőze, ellenekbe tétetik
minden tselekedeteknek, ki-reke£t azIstenelőtt való meg.
tgazulasból minden érdemlő tselekedetet, minden ditsekedéít, és a* meg-igazúláft egé£en ingyen és kegyelemből valónak
mondja: Meg igazulunk ingyen kegyelemből a Jefus Krijlusban lett váltságnak általa. Róm. 3.' 24. Nem az igazságnak
tselekedeteib'ól, melly eket mi tselekedtünk vólna, hanem az ö
irgalmajságából tartott meg-minket. Tit. 3: 5. Kegyelemből
tartattatok-meg hitnek általa, és ez nem ti tőletek vagyon; ljlen
ajándéka ez; nem a' tselekedetekböl, hogy fenki ne kérkedjék,
vagy ditsekedjík. Efés. 2:8,9. Ha pedig az Embernek valami
tselekedete , bártsak kifsebbik réfeiben-is, £erző 's érdemlő
oka vólna ennek azIstenelőtt való meg-igazulámak, nem
rekeÉtethetnék ki ebből az Embernek minden érdeme és ditsekedéfe, és nem mondathatnék egééen kegyelemből valónak; mert a' mint £. Pál mondja Róm. 11:6. Ha kegyelemből vagyon, tehát nem tselekedetekböl; mivel úgy a kegyelem nem vólna kegyelem-. ba pedig tselekedetekböl, tehát nem
kegyelemből; mivel úgy a tselekedet nem vólna t se lékedet.
a. Hanem Hitbéli vagy Hu által való igazságnak mondatik azért,
mert a' Hit eéköz gyanánt vagyon ennek az igazságnak
meg-fcerzésében, mellyel a* Hívek mint valami kézzel elvéfok 's magokévá téfeik a' Kriftus igazságát, és minden
a;ándékait; nem külömben mint a' koldus az alamisnát Az
honnan
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honnan a' Szentírás hafonlittya a' Hitet kézhez , lábhoz»
menetelhez , vételhez , jtá 'jboz, ételhez , italhoz, Efa. 5s «•
]án. <5: 35.51. 's.t. Es igy ha a* koldus azért nem érdemli az alami'snát, h o g y a n n a k el-vétc-lére kezeit ki nyújtja ; mennyível inkább nem érdemli a' bűnös a' néki ajándékoztatott igazságot azért, hogy azt lelki kezével a' tfiftel elvéfei? kinek mind iSHitet Istenajándékozza
a: 8.
mind pedig az igazságnak el vételére való akaratot Fii. 2: 1 j.
b. Magokévá tééik pedig a' Hívek Hit által a'Knfts igazságát,
mikor bizonyai el-hifiik nem tsak azt, hogy a'Jéfus Kriftus
egyedül való igaz és elégséges, Közben járó Tsel. 4: 12. Ki a*
válafetattaknak minden bűneiket eltörölvén, egyetlenegy áldazatjával tökélletefekké t'étte mind örökké azokat, a kik meg-f
teltetnek. 'Sid. 10: 14. és meg-tarthatja mind azokat, kik őáltala járulnak lftenhez. Sid. 7: 25 hanem annak-felette azt is hifeikés tudják, hogynékik-is Meg-váltójok, ö]ux-ismeg váltotta d" maga maku/a és feplo nélkül való drága vérén. iPét. 1:1
19. és hogy őket a' Jéfusnak vére tifititjameg minden bűneikb
íján. 1: 7.
c. Meg-igazúlnak pedig valósággal a' Hívek ez által a Knftusban
való Hit által mind femélyekben, mind pedig minden ügyeikbe»
ét tselekedeteikben.
I. Igazak azok femélyekben. Mcg-botsdtotta Isten minden bű
neiket. Koloi: 2: 13. Meg-tiftitotta hit által füveiket Tsel.
15:9. Meg-mo/attattak, meg fenttltettek, meg igazíttatta
azUr féfus nevében, d mi Istenünknek Lelke által. íKór. 6: 11
A' léfuftól az ö Igazságoktól vettek fejér ruhákat, hogy légy
öltözetek, és ki ne láfsékaz ö mezítelenségek. Jelen. 3: 17.
Fel-ölt őzt ék a J éjits igazságának ti fit a és fényes biborát. J
19: 8
a. Igazak minden ügyeikben Mert őket a" Kriftus tette fentekké, fedhetet lenekké, is ártatlanokká ö maga előtt. Kolof 1
22. Meg állhatnak minden vádok és vádolók ellen az Isten
Itilö-Ééke előtt; nintsen immár azoknak femmi kárhoztatá
fok Róm. 8: 1 Kitsoda kárhoztatná őket? f 33. 34a. Igazak tselekedeteikben-it. Gyönyörködnek az Istennek m
denTörvényében a belső Ember f érint. Róm. 7: 22. Járnak
az i
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0ZÖ fi íveknek toké lletefi egében 'Sóit. l e i : a. Sünt tietn tseltkefntle,
mert Isten tötfiülett ettek, és az lft ennek magva vagyon ö bentiek: ingyen fem vétkezhetnek, mivelhogy ljlentol
fiülettettek, 1 fán. 3:9. Ne úgy értsed, mintha magokat
minden bűnöktől tellyefséggel meg oltalmazhatnák; mert
így ellene mondana £: János mind a £emmel látott igazságnak, mind a' £: írásnak, mind pedig magának 1Ján. 1: t.
2: 1. Hanem hogyj az Istentöl £iilerett Hívek egy bünt
íem kedvellenek, haném minden bünt utálnak; 'Sóit. 119:
ia8. egy bűnnek lem engednek, hanem minden bűnnek
ellene állanak; egy bünben-is meg-átalkodva nem élnek,
hanem mikor etötlenségböl meg-eínek, abból tehetségek
fierint ki-térni igyekeznek. Igazak a' Híveknek tselekedeteik nem magokban, hanem a' Kriftusban, ki a' Törvény,
nek kívánságát Ö érettek bé-töltötte Róm. 8: 3,4. Azért a'
mi jó vagyon az ö tselekedeteikben, azt az Isten kedvelli;
a' mi fogyatkozás vagyon, azt el fedezi Mert a' Hívek
nem feín-mútatásból, hanem igaz fcívböl, el-tökéllett £ándékból, és Lelkeknek kívánságából; nem a' büntetéftöl való
félelemből, vagy pedig magoknak erdemet kereső kevélységből , hanem Istenekhez és az igazsághoz való £eretetekból, igyekezik tellyes tehetségekből minden tselekedeteiket
az igazságnak és £entségnek regulája £erint folytatni.
4. Hlyen igazsága vólt Ábrahámnak Róm. 4: a—5. Ha Ábrahám
tselekedetekböl igazúlt-meg, vagyon mivel ditsekedjék ; de nem
IJlen elölt. Mert mit mond azfr"S? Hün Ábrahám, és tulaj donit taték néki igazságára Annak pedig, a"" ki munkálódik, a'jutalom nem tulajdoníttatik ingyen, hanem adojSágból. De annak,
ki nem munkálódik, hanem hifién abban, a ki meg-igazitja d
hitetlen Embert, tulajdoníttatik az ö hiti igazság gyanánt. Ulyen igazsága vólt fc. Dávidnak, ki azt mondja igaz és boldog
Embernek , kinek az IJlen tulajdonítja az igazságot tselekedetek
nélkül, f 6. Illyen igazsága vólt £. Pálnak, a' mint erről maga valláft tett a tóbhi között Fii. 3: 9. A'intsen énnékem igazságom , melly a Törvényből volna, hanem melly d Kriftusban való
bit alt al vagyon, azaz, ljlentol való igazságom htt által. IIlyen igazságok vagyon £ Pállal minden Híveknek Gal. r 16.
\
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Hlyen
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Hlyen értelemmel mondattatnak immár kazahnak és fientekntk
mind az O *s mind az Uj Teftamentombéli minden Hívek.
C, A* magyarázatra fel-vett versben lévő 'Sidó £ó-is
az efet
után mtkor e* Földön élö Emberek felöl mondatik, nem Tórvény béli hanem illyen Hitbéli igazat té£en, a' mint meg tet£ik
avagy tsak a* xxxn-dik 'Sóltárból , mellyben azt az Embert
mondja Dávid igaznak f. 11. kinek hamijsága meg-botsáttatott,
bűne el-fedeztetett, s t f i. 2. Az honnan midáh £ Pál a' tselekedetek nélkül való Hitbéli megigazúláfl tanítaná Róm. 4. ezeket a' Dávid &avait hívja bizonyságul f. 6, 7, 8.
M Á S O D I K

R B S Z .

Azt kívánja immár Isten ö Felsége ettől az Igaztól, hogy fiientelen járjon a maga tikélletefségében.
Melly tzikkellyben e1 három dolgokat értsük-meg: 1. Mit té£en tulajdonképen a' ÉótOH- H- Mitsoda tókélletefiéget ért azon a' Bölts. III. Annak a' tókélletefségnek
gyakorlását miért hafonlítja járáshoz.
I. A' 'Sidó £ó DH» mellyet magyarul tókélletefségnek mondunk, té£en
tulajdonképen ollyan fimplicitast, magános egységet, melly a'
éuplicitasnik, a" kettő [légnek ellenébe tétetik 2M0S. 26: 24. Mikor pedig az erkölfsökre vitetik, akkor minémü virtust tégyen ,
meg-mondja a' Bölts Féld- 28: 18. A' ki jár töké/Jetefen (: avagy
egy jó úton:) meg-tar tátik, a' ki pedig gonofi utakon {: vagy két utakon:)jár, valameüyikben meg-akad. Holott az egyes útat ellenébe
té£i 0 * 3 7 1 a* kettős útnak avagy két útaknak; értvén a' két utakon
ollyan vétket, mellyel a' £ó D n ellenkező virtust té£en. Hafonlo £ólásnak formája ehez a' £: írásban,
ésfi'tv, avagy kettős fiiv, 'Sóit. 12: 3. Hazugságot fctl kiki az ő felebarátjának ; hízelkedő ajakkal, KETTŐS SZÍVBŐL fiáinak; mellynek ellenébe tétetik ebü? aS a' meg nem o£lott egéfi egyet és álhatatos
fiiv. 1 Krón 12:33 a' kettős £ivü Ember ugyan-is álhatatlan minden ő útaiban, azt mondja az Apoftol fakab. 1: iH. Mellyek £erint a' £ó Ofi té£en ollyan ditsiretes és jóságos egységet, melly a'
bipeeritaságnak avagy két-fiÍnségnek ellenébe tétetik A' kép-mu
tató hipocritaság ugyan-is kettő]Cség; mivel a' mit kivül mutat, belől azzal ellenkezőt forral: kivül Istent-félönek és Atyafiú-£eretö«
nek ismérteti magár, belől pedig gono£sággal és gyülölseggel
tellyes: meg-akarja ottani kivét lftennel és azzal a' mi nem Isten.
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II. Szó! hát a* Bolt» ollyan tokélletefségben járó Igazról, kiben nintsen femmi álnok és tsalárd kettö/ség vagy két-fiínség ; hanem hitiben , feeretetiben, és tselekedetiben egyenes , igaz , és álhatatos, mint Nátánáel, ki felöl illyen bizonyságot téfeen Idvezítönk fán. i: 48. Imé ez az igaz Izraélita, kiben nintsen álnokság. Ki
nem oétja-megfelvét Istenévelés e' Világgal; nem akarja Istenét
együttfeólgálni a' BeliáUalés Mammonnal: nem akar délig az Istennek , dél után pedig e' Világnak törvénye feerint élni: vagy pedig
fudáfsal nappal a* Kriftust követni, éjjel pedig el árulni. Hanem
feereti Istenét,mert jó, gyönyörködik Törvényében, mert igaz:
igyekezik tellyes tehetségéből az Istennek minden Parantsolati feerint járni; nem ez vagy amaz tefti okért; hanem azért, mert
azok feentek, és azoknak meg-rartálokban áll az Isten képe, mellyel Istenhez hafonlírunk.
IU. Járásnak mondja a' Bólts ennek a'feín-mútatás nélkül való tökél/e'
tefségnek gyakorlását; még pedigfiüntelen való járásnak azért,
mert az Igaznak nem kell meg-állaní ennek a' tökéUetefségnek utában; hanem abban elébb elébb kelí menni* éá a'feent életben naponként nevekedni. Mert valaki ebben az útban meg áll, hátratér az; söt a ki tsak vififia néz-if a' Lót Feleségével azokra, tnellyek ö utánna vágynák, nem alkalmatos az Istennek Orfiágára, azt
mondja Idvezitönk Luk. 9: 61. Meg-kívánja ügyan-is Isten ö
Felsége az Embertől, hogy minekütánna ötet idvelségreingyen
való kegyelemből fel-vette, a' Lelki halálból meg-elevenitette Kol.
a: 13. Hittel meg ajándékozta Éfés. 2: 8. a* Kriftusban való Hit
által hamifságát meg-igazitotta Róm. 4: J. bűneit meg-botsátotta
Tsel. 10: 4j. fiivét meg-tiftitotta Tsel 15: 9. Fiává fogadta íján.
j: i minden Lelki áÜifsal meg-áldotta Efés. 1: 3. tehát mntalsameg-az Emberis Ittenihez való háládatofságát ennyi véle közlött
meg-hálálhatatlan kegyelmeiért. iTheíT
18 HaIstenö Felsége az Embert ingyen való kegyelméből magának válaftotta]in 15:
16. máfok felett azon vefeetségnek éktelen sárjábóUkefségre való
edénnyé formálta Róm. 9 21. máfoktól meg külömboziette íKór.
4: 7. tehát az Ember-is külömböztefse-meg magát, igaz tifeta és
ártatlan életével nem tsaka'nyilvánságos gonofe té vök röl é. hit ellenektől; hanem azoktól a'feínes igazaktól is , kik magok inák magokat az igazak közzé, nem az Istennek ujjai: kikdit&ekednek a'
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Hittel, holott hitetlenek; gazdagoknak mondják's alitják mago.
kat a* Lelkiekben amaz eítelen Püfpökkel Jel. y. 16, 17. holott
nyomorultak, (legények, nyavalya [ok, vakok, mezítelenek. Ha
Klen ö Felsége a' méltatlan Embert illyen ditsöséges Fiúságra méltóztatja, tehát az Ember-is Fiúi Éeretettel, engedelemmel, és félelemmel Éólgálja kegyelmes lílenét mint édes Atyját. Maiak. r. 6.
Egy Éóval: minekutánna Isten ö Felsége az Embert ingyen való
kegyelméből az idvefség munkáinak gyakorlásokra meg kívántató
v'irtufokkal, erővel és akarattal meg-ajándékozza, minden Lelki
áldáfokkal meg-áldja, maga-is az Ember ne henyéljen, hanem az
Istentöl
vett erő és kegyelem által idvefségét tehetsége Éerint m
kálódja fii. a: 12, 13. a* maga Hitit ttelekedeteiböl meg-mutafs*
lak. »•. 18. £s ezt a' Hitnek tselekedetekböl való meg mutatását
's meg-bízonyitását nevezi Jakab Apoftol rselekedetek által való
tneg-igazú/ásnak [ak. 2: 21,24. Ábrahám ama mi Atyánk avag
nem a tselekedetekböl igazúlt-é meg, mikor Isákot az Ö Fiát meg
dozta vólna az éltáron ? Látjátok annakokáért, hogy a' tselekede
böl igazul-meg az Ember, és nem tsak a Ifit hol. Ne gondold ugyan-is, hogy Jakab Apoftol a' több Próféták és Apojitlok ellen,
nevezetefen pedig é: Pál ellen tanítson, ki a' bűnösnekIstenelőtt
való meg-igazúlásából ki-reke£t minden Emberi tsejekedetet, érdemet és ditsekedéft; és a' meg-igazúlájl egyedül kegyelemből valónak mond)a a' Kriftusban való hit által. Nem tagadja egyik a' mit
tanít a' máfik. Más tzélja vagyon fcent Pálnak , más viíont Jakabnak: más Hitről és meg igazul ás r ólfcól í: Pál, mástól vifconc
Jakab Apoftol.
>
a. Külömbözö két tzéljok vagyon e két Apoftoloknak.
1. Sz. Pál Apoftol diíputál a' Fariséufokkal, kik a' magok tselekedeteik által akarnak valaIstenelőtt meg-igazúlni; és a'
hamis Apoftolokkal, kik a' meg-igazúlásban öÉve kötik vala
a'magok érdemeket a'Kriftus érdemével; mint ma-is tselekefinek némelly KereEtyének: kik ellen mutatja miiégyen a' meg-igazülásnak oka, 1. i, a' Kpftusnakelégtétele.
7 agadja nem tsak a' tselekedetek által való meg-igazúláft
a' Fariseufok ellen hanem annak felette meg-mutatja aztis a' hamis Apojlolok ellen, hogy azIstenelőtt való megigazúlásnak tsak leg kiísebb réfce is, avagy érdemlő oka nem
lehet
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lehet az Embernek tselekedete , hanem az egéfien kegyelemből való.
a. fakab Apo/lol vi£ont difputál azok ellen az Epicureujok és
Libertinufok ellen, kik ro££ul értvén 's magyarázván feent
Pálnak mind azokat a' fiavait, mellyekben az Isten előtt
való meg-igazúlásból ki-reke£t minden Emberi érdemet;
mind pedig az Ábrahám meg-igazútásának példáját; ki felöl Mófes és Pál Apoftol azt írják, hogy nem a' tselekede. tekböl, hanem Hit által igazúlt-meg; a' jó tselekedeteket
épen £ükségteleneknek és hafiontalanoknak itilik vala az
idvefségre elégnek tartván a' Hitnek és egyéb Evangyéliomi igazságnak tsakfiájjal valóvallását. Ez azért a' fakab
Apoftol tzélja, hogy ezeknek tévtlygéfek ellen meg-mutafsa azt, hogy nem elég a' Hitet tsak £ájjal vallani, hanem tselekedettel-is meg kell bizonyítani; nem abban áll
a' Kriftusban való igaz Hit, hogy azt az Ember tsak ajakán pengefse, a' Kriftus Parantsolatit pedig ne kövefse,
és meg-vefse; hanem hogy azt él?tével-is meg-mutafsa:
mert az idvefséges Hit ú°y ö£ve köttetett a* jó tselekedetekkel hogy egyik a'málik nélkül nem lehet, mint a'házi
tüz melegség nélkül. Ezek ellen fordítja az Ábrahám
meg-igazúlásának példáját-is f u . Ábrahám ama mi A*
tyánk valljon nem a" tselekedetekből igazúlt-é meg, mikor
hákot az ó Fiát meg-áldozta vólna, az az: Ábrahám nem
pllyan Hit által igazúlt-meg, mellyet az Ember tsak ajakán
penget, és minémüvel ti ditsekedtek, hanem ollyan Hit
által, a'melly munkás a' fieretet álral; mellyet azután
rselekederrel-is meg-bizonyított, mikor kéfi vólt Isten parantsolatjára egyetlen egy Fiát meg áldozni
b. Nem is egy Hitről £ólnak e' két Apoftolok. Mert £: Páltól
az igaz, élő, és idvefséges Hitről, melly valakiben vagyon,
az általIstenelőtt igaznak itiltetik, mellyct Jakab Apoftol fem
tagad. Jakab A poftol viÉont £ól a' meg hólt gyümöltstelen Hitrőt, mellyet az Ember tsakfiájában hordoz, és nem fiívében:
és az illyetén Hitről vonnya le a' tneg-igazúláji tzélja fierint;
mellyet fi: Pál-is meg engedett. Pál Apoftol azt tanítja, mi
kívántafsék-meg a' bűnösnek Isten előtt való meg-igazúlására,
B 3
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t. i. a* Kriflufban való igaz Hit. Jakab Apoftol vifont azt mtltatja-meg, minémünek kell annak a' Hitnek lenni, t. i. munkás,
nak afieretet által.
i. Meg tetfiik ez a* 14-dik ^-böl. Mi ha£na vagyon Atyámfiai
havalaki mondja, ho^y hiti vagyon tselekedetei pedi% nint
nek? avagy meg-tarthatja-é azt ezd Hit ? Nem azt a' Hitet mondja hatontalannak, melly nekfiPál meg-igazúlájl
tulajdonit, hanem azta 'Hitet, mellyel a' hipokrita ditsekedik; holott benne nintsen. Nem azt kérdit Vallyon
meg tarthatja éaz Embert az igaz Hit ? hanem ezt, Valljon
meg-tarthatja-é *j irfctr, ez d Hit ? t i ez a' hamis és hazug hit mellyet valaki tsak ajakain perget, fiívében pedig
nintsen: melly ollyan, mint a'hamis Kamarán költ pénz,
melly külső képen mutatja ugyan a' TsáÉár nevét, képét,
és tzimerét, belől pedig nem arany vagyezült, hanem
réz vagy ón.
a. Meg-tetfzik a' 17-dik •jt'böl. A' Hit, ha tselekedetei nintsenek, meg-hólt ö magában. Nem fiól hát Jakabfi: Pállal
az élő és munkás Hitről, hanem a' hólt ésgyiimöltstelen Hitről. Ne gondold pedig, hogy a' hólt Hit valami vólna ,
avagy a* Hitnek valami neme vólna; mert ellenkező dolog
az, hogy a' Kriftusban való Hit hólt hit légyen; hanem
hogy a* Hittel való ditsekedés tsak annyit haÉnál a' hitetlennek, mint a' hólt barom a' terh hordozásban. Hitnek
nevezi Jakab azt a' hittel való ditsekedéft, nem azért *
mintha Hit vólna magában, hanem a' hipokritáknak ditsekedefek és vélekedéíek fierint, mintfi: Pálzz Evangyéliomot bolondságnak mondja íKór. 1: a 1. mivel a' bolond tefti
Emberektől bolondságnak tartatott. Nem egy Hitrőlfiólanak hát e' két Apoflolok. Sz: Pá!azt tanítja, hogy a' bűnös
egyedül Hit által igazúl-meg, a'tselekedetek nélkül, de
mitsoda ////által? az élo igaz Hit, által: Jakab tagadja,
hogy valaki Hit által meg-igazúljon; de mitsoda Hit által ? mellyet valaki tsakfiájjal vall.
A' Mrg-iorazúláJI-is két értelemben véfiik: más Meg-igazúlásro7fiól fe Pál; másról Jakab Apoftol: Pál Apojlol &ó\ z valósigos Mg igazúlásrél, mellybcn a* bűnösnek minden bűnei megboHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
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botsáttatnak: ^tft-rf Apoftol £ó1 annak a' Meg.igazúlásnak ifmértetö jeleiről és gyümóltseiröl: Sz: Pál azt mutatja-meg, miiégyen fcerzö és érdemlő oka az Isten előtt való Meg-igaztílásnak,
t. i. a Krijlusnak Hit által elvett igazsága: Jakab Apoftol pedig
azt mutatja-meg, w/fo/ iímértejsék-meg az a' Kriftusban való
Hit,
és a' bűnösnek az által lett Meg igazul ása, t i. a' jó tselekedetekböl.
i. Meg-tetÉik ez a' 18-dik fböl. Mutasd-meg nékem a' W.
<»' /Í tseleke detidböl, én-is meg• mutatom néked az én tselekedetimbelaz én bitemet. Meg Eólitja a' hipokritákat, kik
fcájjal vallják, de tselekedetekkel meg nem bizonyítják az
igaz Hitet, és azoknak hijjába való ditsekedéfeket tzáfolja:
a' melly Hit ugyan:is jó tselekedetekkel magát ki nem mutatja, hazug, haéontalan és femmi hit az; mert mint a'
házi tüz meleg nélkül, úgy nem Jchet az igaz Hit jó tselckedetek nélkül.
x. Meg-tetÉik az Ábrahám Meg-igazúlásának rendiből Mert
mikor azt mondja Jakab f. 21. Ábrahám ama mi Atyánk
*vap nem a tselekedetekböl igazult-é meg, mikor Isákot
az ö Fiát meg-áldozta vólna ? hogy nem az hit által való és
vdósÁgos meg-igazúlásárólíól, hanem tsak annak íímértetö
jeleiről és gyümóltseiröl, világofon meg-tet£ik abból,
hogy Ábrahám Isáknak még £ületése és fogontarása előtt
meg igazult vólt Hit által: akkor mondja ugyan-is Ábrahám felöl az Írás iMós. 15:6. Hiin Ábrahám az Istennek,
és a1 tulaj donit tat ék ö néki igazságára, mikor igiretet tenne néki ö Felsége az Isák fiületése felöl: még az Isák fogantatása előtt vette vólt a' környülmetélkedésnek jelét d
kőrnyülmetélkedetlenségben való bitinek igazságának megpetsétlésére. Róm. 4:11. és például adatott vólt mindeneknek a' meg-igazúlásban f. 12. 13. Vólt hát Ábrahámnak igaz Hite még mikor környül nem metéltetett vólna. .
Meg-igazúlt vólt hát Ábrahám még mikor /w* nem-is fogantatott vólna. Hogy mondja bit Jakab Apoftol, hogy
akkor igazúlt-meg Ábrahám, mikor meg akarta Isákot áldozni ? úgy, mert nem £ól Ábrahámnak Hit által való és
valóságos meg-igazúlásáról, hanem annak ifmértetö jeleiről,
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rölhogy t. i. akkor bizonyított a-meg tselekedetivel, akkot
mutatta és ifmértette-meg raáfokkal-is, hogy igazán és
álhatatofon hitt az Istenben, mikor ké£ vólt Isten parantsolatjára házának egy reménségét, vénségének egyetlen
egy Fiát meg áldozni.
Meg-igazúlásnak nevezi pedig Jakab Apoftol a' Hitnek
jó tselekedetekböl való meg-bizonyítását es meg-muratását azért, mivel a' TheologusoknÁ ama* Canonok fe'erint:
Tune dicitur aliquid efft vei fieri, quum ejfe intelligitur
declaratur: akkor mondatik valami lenni, mikor annak
léte meg-ifmértetik , meg-jelentetik, meg-bizonyittatik.
Számtalan fóliásnak formája vagyon illyen a' £: Írásban,
így jMós. í j : 3. azt parantsolja Isten ö Felsége, hogy
mikor a' Pap valamelly Emberen bélpokloíságot ifmért (•»*
mint a' 'Sidó nyelvben vagyon:)
tégye tifttátalanná
azt az Embert avagy tifctátalanitsa meg, az az, itillye,
mondja, ifmértefse tifetátalannak lenni. Vifiont minekutánna bélpoklofságából meg-gyógyúl és ki-tifetúl, ^HD
tifititsa-meg f. 34. az az, itillye és bizonyítsa xifctának lenni. így Luk. 7: 29. a' mondatik, hogy a' János kereétségével meg-kereÉtelkedett köfség és a' Publicánufok megigazították az Ijlent, az az, igaznak ifmérték, vallották,
bizonyították. Hafonló-kepen Idvezitönk felöl a' mondatik iTim. 3:
hogymeg-igazittatott Lélekben, a z a z ,
(: a' mint £ Pál magyarázza Róm. 1:4. ) Meg-bizonyittatott
hatalmájon Isten Fiának lenni a' fzentelö Lélek jierint
báláiból való feltámadásnak általa. Hafonló-képen a' hi
által meg igazult Ember meg-igazúlni mondatik a'tselekedetek altal-is akkor, mikor igaz hitit, és hit által lett
meg-igazúlását tselekedeteivel-is meg-bizonyitja , ilmérteti és mutatja. Es ez az oka, hogy a Böltsezta' tokéi/eteftégben való jár ifi nem akármelly Embertől, hanem az
Igaztól kívánj a; mivel a' bűnös Embernek elébb a' Kriftusban való hit altal ingyen kegyelemből meg-kell igazíttatni,
és az után kell a' maga tökélletejségében járni, avagy Hitbéli igazságáról cselekedeteivel bizonyságot tenniHA*-
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Rész.
Ennek a* hit által való Igaznak azt a' drága jutalmat igiriIstenö
Felsége, ha eVképen jár ándfántelen az ö tokélletefségében: hogy azö
fai boldogok léinek ö utánna. Melly igiretnek világofitására három
Kérdéfeket téfcek-fel. I. Mi és miben áll a' Boldogság ? IÍ. Minémü
Boldogságot igir Isten ö Felsége a' magok tökélleteiségekben járó Igazakfiaiknak? III. Miért hogy ezt a'jutalmat nem magoknak az igaz
Atyaknak, hanem azoknak fiaiknak igiri ? •
1. Mi légyen a' Boldogság, és kik legyenek boldogok ,
a. Visgálták a régi Pcgáiy Böltsek, de meg-nem tudhatták; kerefték, de meg nem talalták. Meg-ifmérték ugyan azt, hogy
. a' Boldogság valami jónak birásában áll; de mi légyen az a' jó ,
azt meg nem határozhatták. Mert (i.) némellyek közzülök
a' Boldogságot e' világi életnek javaiban hellyheztették , mellyeker három clajjisokra oÉtván, nevezték Tefi javainak , Elme javainak , és Szerentse javainak; és azt tartották boldog
Embernek, kinek ezek közzül valamellyikben réfee vagyon ,
és azzal meg-elégéik. (3.) Máfok látván hogy e'Világnak
változó 's vetendő javaiban femmi állandóság nintsen, más
ellenkező hiábavalóságban hellyheztették a' Boldogságot y
t. i. az indulatoknak levetkezésekben, hogy az Ember lemmi
változáfokban ne változzék: hogy femmi jóban ne örvendezzen ; lemmi gonoÉban ne bánkódjék, ne törődjék; hanem
mindenkor egy állapotban maradjon, mint egy köéikla rnegmozdulhatatlanul álljon
üe ez az Istentöl belénk adatott termetet ellen való tselekedet; azért ez-is Vanitatum
vanitas. (3.) Diogenes azt tartotta egyetlen egy Boldogságnak , hogy az Ember mindenkor örülljön. Az igaz dolog
ugyan, hogy nagy boldogság jó értelemmel, mindenkor örülni, ha femmi oka nintsen a' kedvetlenségnek; dc a' Diogenes értelme Éerint ez-is tsak hijjábavalóság: mert kedvetlen,
sőt efetelen öröm az, meilynek elégséges okai hintsenek.
b. A' 'Sidók fokát jelentő éámmal •ltl'X —nak nevezték a' Boldogságot. Meilynek ezt az okát adják, hogyep(y 's két jónak bírása lenkit boldoggá nem tcéen; hanem az a' boldo»
Ember, a'ki fok jókkal bir.
°
c. A Görögök pedig a' boldog Embert ^«x^ioí-nak hívják; a
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melly íó némellyeknek értelmek £erint annyit té£en, mint
halhatatlan, haláltól meg-menekedett; kinek lemmi halálban
réfie nintsen.
ugyan-is halált tééen, azt mondja Pbavorinus-, meilynek nevezetiben minden gono£ és kedvetlen
dolgok bé-foglaltatnak. A' hát a' boldog Ember, ki minden
gonoétól vég képen meg-£abadúlt, és minden jókkal vég
nélkül bövölködik. De e' tökélletes Boldogság, mellyel egy
Ember-is e' Földön nem bir; a' Bölts pedig £óí ez életbéli boldogságról.
Vagyon e' Földön-is valami boldogsága az Embernek; da
nem tökélletes, mellyel femmi kedvetlenség ne járna; hanem tsak ré£ £erint való.
i. Bóidogok a' kik ollyan jókban ré£esülnek e' Világon, mellyek a' tökélletes Boldogsággalö£ve köttettetek , és a mellyeket a' fö Boldogság tsalhatatlanúl követ. így boldogoknak mondatnak, kik a' tökélletes boldogságra vála£tattak Luk. 10: 20. kiknek hamifságaik meg botsáttattak, és bűneik el fedeztettek. 'Sóit. 31: 1. kik meg-fienteltettek és réfie
vagyon az első feltámadásban, felen. 20: 6. kiknek fegitöjók
a Jákobnak lflenc. 'Sóit. 146: 5. kik bíznak az Úrban. 'Sóit
34: 9. félik az Iflent, 'Sóit. 112: 1 meg tartják az IJtennek
parantsolatit. felen. 22: 14 fielidek, alázató fok, engedelmefek , irgalma fok, az igazságnak éhezői 'í fomjubozói 's t
Mát. 5. kik tudják, hogy ök Ifi ennekfiai, örököft, a Kristusnakpedig örökös tár fai: és őket jenki's femmi az Ifi enn
fierelmétől el nem (iakafLthat)a. Róm. 8: 16, 17, 3 5 ~ J 9 m
velhogy Jflen ereje által őriztetnek az idvefsegre. iPét. 1:
5. Ez illyeténeket Diogenes-is boldogoknak igazán mondhatná ; mivel elég fundamentomok vagyon a' mindenkori
örömre; azért a kedvetlen dolgok közt-is örülnek, a'
háborúságokban-is ditsekednek. Róm. 5:3. d kifirteteket-is
öröm gyanánt tartják. Jak. 1: 2. nem magokért, hanem
azoknak jó végekért; "mivel ök tudják azt, hogy azö
mennyei Atyjok nékik azokat-is javokra fordítja. Róm. 8:
28. Parantsolatott-is vettek arról, hogy mindenkor örüljenek az Úrban. Fii. 4 4. azon örüllyenek, hogy az ö neveik
fel-irattattak Mennyben. Luk. ic: 20.
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a. Boldogoknak mondatnak azok-is, kik a' tÖkclleres Boldog*
súgnak keresésére meg-kivántaró jókkal bírnak : Kerefetyén
és Nemes Szüléktől fcármáznak, jól neveltetnek, épséggel, egéfséggel, böltseséggel, feabadsággal, békelséggel, gazdagsággal , jó feerentsével, tifctefséggel. 's t.
Istentöl
meg-áldattarnak.
II. Ha kérded már, mitsodá Boldogság igirtetik itt az Igaz' Fiainak?
a. Azt tudjuk ugyan, hogy az igaz Atyák Gyermekeiknek minden boldogságot igir Isten ö Felsége ingyen való kegyelméből,
ha kegyes Szüléiknek nyomdokokat követik; de hogy tsak
épen az igaz Atyákért a' Fiaknak tökélletes^ó/^í^igirtessék, avagy hogy a' Gyermekek Szüléiknek kegyefségekért idvezülljenek, azt nem mondhatom, (i.) Mert úgy tanulom
a' £: Írásból, hogy kinek kinek magának kellfiemély feerint a'
Kriftusban hinni, maga hiti által kell a' Kriftus érdemét magára ruházni: magának kell a' maga hitit tselekedeteiböl megmutatni. (2.) MertIstenfeava az, hogy az Atyáknak és Anyáknak kegyefségek a' Fiakat és Leányokat megnem fzabadit.
hat ja a' vefcedelemtöl, ha azok Szüléiknek jóutaikat elhagyják
Ezek. 18 10, 13. kinek kinek a' maga igazsága léfienó magán
f. 20. és valamiképen hogy tsak annak a' Léleknek kel/meg-haltii, a' melly vétkezik; úgy tsak az a' Lélek idvezül, a'melly
magi jár az idvefségnek utában;.
b. Igir hát Isten ö Felsége a' Fiaknak az Ö kegyes Szüléikért ez
életbéli ideig való jókat, mellyek ez életre és az ijleni fcolgálatra valók aPét. i: 3. Akár értsed ezen a' boldogságon az Igaz
Fiainak ho££u ideig virágzó életeket és Familiájoknak meéée
terjedését, mivel az egyik jutalma az Igaznvk. 'Sóit. 25: 13.
xxxvii: 29. Az igaznak és azoknak maradéki örökségülbirják e'
Földet, és lakoznak örökké azon. Akár értsed azoknak méltóságokat, tifetelségeket, jófeerentséjeket, gazdagságokat 's t.
ezek-is az Igazaknak jutalmok 'Sóit. 112: 1, 2, 3. Boldog d*
Férj fiú, ki féli az Urat: és az ö parantsolatiban igen gyönyörködik. Hatalmas lé fen ennek magva é" Földön. Gazdagság ét
bovség léfien annak Házában. Az honnan azt mondja é: Dá.
vid 'Sóit. 37: 25, 26. Gyermek váltam, és meg vénültem: de
nem láttam, hogy az igaz elhagyatott vólna, és az ö magva
C 2
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kenyeret kódulna. Minden nap irgalmafságot tselehefik, és
költsön ád, és az 0 magzatja áldásban vagyon. Bizony e' Világi jók valóságos és drágalátos áldáfok azoknál az Embereknél , kik azokkal Istenditsöfségére élnek, azokat a' tökelletes
Boldogságnak keresésére fordítják. Mert eÉközei e' világi jók,
(1.) a' tiftefséges életnek: meg-Éabaditják az Embert az idvességnek munkáit meg-gátoló , Éükséggel együtt járó, feorgalmátofságtól: máfok rabotás Eolgálat jókról: tsalárd mefterségtöl és minden álnok keresménynek módjától, minden betstelen és gyalázatos élettől, 's t. (2.) Efeközei ez életnek javai a' kegyefség gyakorlásának: alkalmatofságot, időt, és éabadságot fcoígáltatnak az Embernek afcent életnek folytatására : mind a' magános, mind pedig a' közönséges Itteni ti£teletnek gyakorlására: tudós Embereknek halgaráfokra: tudóskönyveknek meg-Éerzéfekre's olvasáfokra: aiami'snálkodáfokra 's t. mellyek drágalátos illatnak fiagai, Istennek kedves
és kelemetes áldozatai. 'Sidó. 13: 16. Jóakarókat ferezhet magának az Ember d'bamis (: vagy nem valóságos r) gazdagságból,
hogy mikor meg fogyatkozik, bé-fogadtafsék az örök bajléko
Luk 16: 9. Mért költsön ád az Urnák d ki kegy elme fen ád a
Regénynek; és az ó jotéteményit meg-fizeti néki az Ur, azt
mondja a' Bölts Péld 19: 17. Es így'a'verendő és ideig való
gazdagsággal és ez é l e t n e k egyéb javaival örökké valókintset
gyűjthet magának az Ember a' Mennyeknek oréágában; mellyet fem a moly, fem a rosda meg vem eméft; fem pedig d lo
pók ki mm ásnak el nem lopnak Mát 6: 20. Akár pedig értsed az Igaz maradékinak igirtetett Boldogságon, azoknak máfok előtt való kedvefségeket, betsülleteket; mivel ez-is az
Igaznak áldása. Mert valamiképen hogy nagy itjktiIstenö
Felségének az, mikor a' gonofioknak maradékokat máfok előtt
utálatofokká té£i, és gyámoltalanságra juttatja; miat hajdan
az Éfau maradéka felöl £óla Jér.49: 1.1. Nem lé fen a ki ezt
mondja: Hadd-eI a te Árváidat, én el-tartom, és a te özvegyid én bennem vefsék remémégeket. Ugy más felöl nem utóisó boldogság CZ-ÍS, mikor iften ö Felsége az Igaznak maradékít máfokkal kedvelteti és meg betsüheti; hogy egyik azt
mondja felölök: Vajmi áldott Iftcnt félő kegyes Atyjokvala
ezekneki
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ezeknek; más pedig ezt mondja: Ne féljetek Fiaim, meri
irgalmafságot tseJekéem veletek a'ti Atyátokért.
III. El-hálgatja pedig a' Bölts a kegyes Atyáknak éemély-béli jutalmokat azért, mivel minden kételkedéfen kivül tétetett az, hogy
az Ember a' kegyefségnek Éemélybéli jutalmát foha el nem ve£ti; hanem emliti tsak épen a' Fiaknak kegyes Szüléikért lejendö
boldogságokat azért, mivel a' Szüléi indulatott vifclö Atyák
Fiaiknak boldog és boldogtalanságokat magokénak tartják , és a'
magok £emély-béli boldogságok urán femmit inkább nem kívánnak , mint maradékoknak boldogságát. Mikor Ábrahámnak
£áz E£rendös korában igiretet tén Isten ö Felsége az Isák £ületéí*e felöl, azon fohá£kodik az Istennek, hogy bár tsak Ifmael élne íMól. 17: 18. és mikor azt igiré néki, hogy Ifmaelt nagy
Néppé té£i, azzal-is meg-elégedék. f 20. Mikor meg értette
vólnafáköb, hogy az ö kedves í'iafófefmég él, és Egyiptomban nagy méltóságra emeltetett, meg-elégedvén e/-kejeredett Lelik, azt mondáörömében: Elég énnékem, hogy mégjöjefé). iMóf
45: 28. Melly igen meg-örüle Dávid, mikor hallaná Istennek
kegyelmes igiretit az ö Fia Salamon felöl! láfd-meg 2Sam. 7.

T U D O M Á N Y .

Valaki azt kívánja, hogy mind maga fíemilyében, mind
maradékiban, mind életében, "s mind hálta után boldog légyen;
tudja-meg, hogy azt kiilömben el nem éri, hanem ha azIsten Parantsolatit fiorgalmatojon meg-örizi, és d kegyefségnek gyakorlásával gyermekeinek magát például és tükörül téjfii.

OK A ennek a' Tudománynak ez. Mert ki-terje£tiIstenö Felsége z Fiakra-is az Atyáknak áldásaikat és büntetéfeiket.
1. Ki-terjeéti a' kegyes Atyáknak áldáfaikat a' Fiakra is. Mert azt
mondja a' Költs a' Letzkében, hogy az igaz ha fsüntelenjáránd
d maga tökélletepégében, boldogok léfinek az ö Fiai 0 utánna. Isten
£ava ez: Írgalmafságot tselekefiem az engemfit re töknek maradtkival ezer Íziglen aMóf. 20:6. jMóf 5: 10.
<
II Ellenben kí-terjefeti a' gono£ Atyák büntetéfeiket-is azoknak
maradékaikra. Ezt-is a' Bölts tanítja. Mert ha tsak a' magok
t'ökélletefségekbenjáró igazaknak maradékaik boldogok; tehát d gonofi Atyáknak maradékaik boldogtalanok. Istenfcava ez-is; MegC 3
látoga•
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látogatom az Atyáknak álnokságokat a" Fiakban , és a' Fiaknak
ban harmad is negyedíziglen. iMóf. 34: 7.
1. KÉRDÉS. Vallyon tsak az ö kegyes Atyjoknak nyomdokát követő kegyes Fiak rééesülnek-é azoknak áldásaikban, vagy pedig az
engedetlen Fiak-is? és irgalmasságot vallyon tselekefeiíc-é IstenÖ
Felsége az ötetfeeretö Atyáknak kegyes nyomdokokat nem követő
Fiakkal? vréont ellenben meg bünteti-é Isten ö Felsége az Atyáknak bűneiket azokban a* Fiakban-is kik Atyjoknak bűneikben nem
rééesültek? f£Z,£Z-£77UgylátÉik mind az Istenigiretiböl'sfenyegetéfiböl, mind pedig a'példákból, hogy az ö kegyes vagy gonofe
A t y j o k n a k nyomdokokat nem követő Fiak-is réfeesülnek azoknak
kűlsö áldáíaikban, és ideig való büntetéfekben.
a. Ugy látfeik az Isten igiretiböl és fenyegetéfiböl. (1.) Mert
minden meg-külömbözterés nélkül mondja , mind a' Bo/ts
boldogoknak az igaznak Fiait, mind pedig a'Felséges Isten,
hogy meg-tartja irgalmafságát ezer Íziglen; és meg-látogat
az Atyáknak álnokságokat a Fiakban harmad és negyed Ízig
aMóf. 34: 7. (1.) Mert a' kegyes Atyákért ha tsak a' kegyes
Fiakat áldaná-meg, és a' gonofe Atyáknak bűneiket azoknak
tsak gonofe Fiaikban büntetné meg, femmihellye nem vólna
az Ilten irgalmafságánah ezer izekre, és bünt meg-büntető
igazságának harmad 's negyed izekre való határozásának. Mivel a' kegyes Atyáknak nyomdokokat követökegyes maradékokat nem tsak tíz ezer, hanemfeáz ezer izekre-is avagy mind
örökké kedvelli az Isten. Ellenben a' gonofe Atyáknak gonofe nyomdokokat követö Fiakat nem tsak harmad és negyed
izig, hanemfeázezerizig-is meg-bünteti, azaz, mindaddig,
mig literihez meg nem térnek (3) Mert igy a' Fiak nem
Atyjokért, hanem tsak a' magok kegyefségekért áldatnának
meg ; és tsak a' magok gonofeságokért büntettetnének-meg.
Esigy (emmiinditó ereje nem vólna az Atyákban ennek az Iíle. niigiretnek: Atyák fiere/setek engem, mert ha d ti Fiaitok ezer
izig meg-tartfák az én Parantsolatimat, én is ezer izig irgal
mafságot tselekefiem vélek. ViÉont kevés rettentő ereje volna
ennek azIstenifenyegetésnek a' gonofe Atyákban Atyák rettegjetek a' tőlem való el-fakadájlól avagy Tőrvényemnek meg
rontásától, mert ha a' ti Fiaitok harmad és vegyed izig megrontHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
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rontják Törvényemet; én-is harmad és negyed izíg meg-bünt etem őket.
b. Ugy látfeik a' példákba l-is, hogy kegyes Atyjaikért irgalmasságot tsekéik Isten ö Felsége azokkal a' Fiakkal-is, azaz,
ideig való jókkal meg-ajándékozza, és némelly ideig való veÉede/mekben meg-tartja azokat a' Fiakat-is, kik kegyes Aty.
jaikhoz nem hafonlók. Meg-tartá Isten ö Felsége az özönvíznek közönséges veÉedelmében az átkozott Kámot-is a' kegyes Nőéért. iMóf. 8. Meg-kegyelmez vala az igaz Létért
nem tsak Fiainak és Leányinak , hanem még gono£ Vejeinek-is, hafcavát fogadják vala iMóf 19: 12. Meg-áldá Isten
ö Felsége világi jókkal Ifmaelt Ábrahámért iMóf. 17: 20.
Éfaut Jákobért iMóf 27: 39. A' hitetlen 'Sidók melly fok
£áz Eétendöktöl fogva Éülernek hitetlen Szüléktől, még-is
azt mondja
Pál Róm 11: 28. hogy az IJlen fíereti őket as
Atyákért, t. i. a' régi kegyes Pátriárkákért. Irgalmafságot
tselekéik hát fökfeor Istenö Felsége a' hitetlen Fiakkal-is a' ke.
gyes Atyákért; mennyivel inkább azoknak kegyes Fiaival ?
Meg-áldja fokéor a' kegyes Atyákért az engedetlen Fiakat-is;
mennyivel inkább a' kegyes Fiakat ? A' kegyes Fiak birják
ugyan valósággal és örökségül az ö Atyjoknak áldáfait; mivel
azoknak kegyes nyomdokokat követvén, az áldáfsal igazán,
fientül, és jó végre élnek: mindazonáltal ré£esülnek a' hitetlen Fiak-is azokban; de ök magok gonofcságokkal az áldáft
magoknak átokká változtatják.
I. KERDES. Vallyon bóldogok-é mindenkor az Igazaknak maradékaik? Vallyon irgalmafságot tselekeÉik é mindenkor Isten ö Felsége az ötet Éeretöknek Fiaikkal, avagy meg-áldja-é mindenkor azokat ? FELELET. Nem mindenkor. Meg-fiakafitja néha Isten ö
Felsége a'maga irgalmafságának folyását némelly kegyes Atyáknak
maradékaikba. Némelly kegyes Szüléket épen magtalanokká téfien;
némellyeknek pedig ha ád-is magzatokat, de azokban nem meg-vigaÉttlja, hanem meg-keferiti; nem meg-áldja, hanem meg-bünteti. Igazabb vala Nőé minden idejebéli Embereknél, még-is maga
gyalázatjára nem zé az átkozott Kámot iMóf 9. Jó-féle Ember vala Sámuel; de nem lön öröme Fiaiban iSam. 8: 3. Kegyes Ember
vala válván Jifiás, de boldogtalan lön utánna az Ö Fia Jóákház

aKir.
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aKir. 2$. De az illyetén példának oka egyedül a'bün. Melly vagy
az Atyákban vagyon; mivel a' kegyes Emberek is néha nagyot
botlanak és-öket bünteti Isten a' Fiakban: mint Dávidot gyilkofságáért és paráznaságáért mind Absolon által való üldöztetéfsel és
ágyának meg-fertézterésével, mind pedig Bethsabétöl való gyermekinek éretlen, és Abfolonnak betstelen halálokon való keferüséggel
bünteté-meg Isten ö Felsége. Vagy pedig a' Fiakban vagyon a'
bün, annyira el-merülvén a' gonoéságban, hogy tovább Isten ö
Felsége azokat nem £envedheti, mint az Éli PapViait iSam. j.
Akár-mint légyenek azért a' példák, meg-áll mindenkor változhatatlant ez a mennyei igazság: A' kegyefség mindenre haf nos, melly
nek igireti vagyon e világon és a más világon való meg-jutalmazta
sáról. tTim 4. 8 Meg tellyefiti a' változhatatlan tökélletefségü
Isten
Embernek igirc; nem hamis azIsten hogy el-feletkezzék az Emberne
tselekedeteiról, és fáradságos fierelméről, mellyet mutat az ö nev
hez. 'Sid 6. 10.
I. Vajha a' magok igafságokhoz bizakodó és minket oknélkül káromló
Emberek mirid ezeket, kivált a' mellyeket az Ember meg-igazulásáról és tökélletefiégében való járásról mondók, olly rendbe vennek
mint mi, és jól meg-fontolnák, talám meg-£égyenlenék mind érdemeknek femmiségével kevélykedni, mind pedig minket jóságos
tselekedetek tagadóinak hamifsan mondani, motskolni
De mit
mondjak ? Sokan tudják-is €: Iráfon fundáltatott Apo/lo/i Hitünkne
Ágazatit; még-is Lelkek ifméreú ellen, minta' Kakukk más fé£kibe, idegen és hamis tudományt költenek igaz tudományunknak
hellyibe; hogy tudatlan Hallgatóikkal annál foganarofabban utáltathatnak. Nem tagadjuk, söt mi tanítjuk, nemök, a' jó tselckedeteknek nem tsak az idvefségre valófcükséges voltokat, hanem termééeteket-is: mik kivántafsanak-meg, mitsoda kút föböl,
miképen és mi végre kelleísék folyni a jó tselekedetnek, hogy Isten előtt kedves légyen. Ollyanok ezek, mint a' kevély Pogány
Bö/tsek, kik akarván magokat málokkal tsudáltatni, fokatirtaka'
Virtufb król, áhitatolsággal javallottákés ditsirték mindeneknek;
migok pedig azt fem tudták mi légyen a' tökélletes Virtus: ollyan
dolgokban keresvén azt, mellyekben a' Virtusnak árnyéka-is nintsen; és az ö okoskodá/okban balgatagokká lettek Róm. 1.21. Ug

ezek-is
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ezek-is oh melly nagy buzgósággal javalják mindeneinek á' jó tselekedeieket , kiváltképen az aiamnná/kcdafl; noha n agok lem
tudják, minémii tsdekedetet kedveli lflen ő Felsége, ollyan tífetelettcl tiÉtelvén az Istent, melljer nem parantsolr. Mát. >5:9.
Ollyanfriikségeseknek tartjuk a' jó tselekedereker , mellyek nélkül
íer.ki nem idvezülhet; de a' meg-igazúlásnak nem érdemlő ólának
tartjuk 0 vélek , hanem gyümőltsének hívjuk a'fe: Iráfstl: a' jó tselekedetekkel , mellyek arta valók, hogy Istenünkhóz való le-fizethetetlen háládatofságunknak ha tsak valamelly réietskejét-is naponként fizergcísük , Istenünket adofsunká tenni vélek nem akarjuk ; mert meg-tanúltuk Idvezitönktöl: Ha mind azokat meg ttekkedéndittkis , meliytk néktek parantsoltattak, azt mondjátok: Hajion talon f olgák vagyunk , mert d mivel tartoztunk azt tselekedtük.
Luk. 1710 Hát még mikor felét fem tselekeÉi tökélletefen egy Ember- is e' Földön az Isten Parantsolatinak ; és a' mi jót tselekefik-is,
azt fem tulajdon terméÉetiereje által, hanem Istentölingyen adatott Lelki ajándékok által tselekefei ? Mert magunktól alkalmatlanok
vagyunk valami jónak tsak meg-gondolására-is, hanem hogy a lkaimat 0Jok vagyunk I(lentől vagyon. 2Kór 3: 5. Hit nélkül lehetetlen dolog
hogy valaki kedves légyen IJlennek 'Síd. 11: 6. Bün az Ember minden tse/ekedeté, valamelly hitből nem léfien azt ntondjafi: Pál Róm.
14: 2?. A' hir-is pedig nem miénk, nem tőlünk vagyon, hanem
Jfien ajándéka. Efés. i: 8. A' jó tselekedeteket-is az llten kezdi és
vegezwel mi bennünk. Fii 2: 1 3 Az ljlen az, d ki azt t se lek fii
bennetek, n.\nd hogy akarjátok, mind hogy véghez is vigyétek a1 ti
idvrjségteket, az ő ingyen xaló jó kedvéből. Hol vagyon hát az
FmberiditSekfdésnek árnyéka? Ki adott valamit elő fi őr a z Ifi ennek,
hogy azt meg fizetné at;rak< Kom 11: } 5 Kitsoda külömlőztetv.eg téged? (: a'hitetlen gonoÉoktól , hogy azoknál jobb legy : )
Mitsodád vágjon, a" mit ljlentol nem vöt tél vólna ? hogy la vöttedis, mit kevélykedni, mintha ne>n vetted vólna} iKór 4.7.
II. Vajh* ezeket Vóltikcpen meg gondolnák ozok a' S/ülck , kik mind
magoknak 's mind gyermekeiknek nem boldogságokat és életeket,
hanem boldogtalanságokat és v« íedelttu ket n.ui kálódjak , és mind
magoknak 's mind a/.oki ak gyilkofai léfnek.
3. llljenek, kik gonofr. életekkel maradékaikra áikor cs haragot
gyujinek, ésgonofcpéldájokkalazokat a' vekedelemrek útára
I)
tanít jak:
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tanítjákt Az illyetén Szülék felöl írja Ambrofiut 6Hex. Hogy
vétkefebbek azoknál d Szüléknél, kik kit sin-korokban permeket
ket meg fojtják: mert azok tsak tejleket ölik-meg; de ezek Le
keftöl Tejlejlol elveftik.
b. Ilijének, kik Gyermekeiket fe magok jó példájok és ve££ejek
által, fe pedig jó Tanítók által azIstenifélelemben, a' jóerköltsökben és idyefséges böltseségben nevelni illendö-képen
nem igyekezik ; hanem azoktól »' ve££öt és a* fenyieéket
megvonják, Éájokra botsátják , kényeztetik; a' fajtalan
hivalkodó beÉédekért, Éitkozódáfokért, hazudozásárt és az
éretlen elmével együtt járó egyéb hellytelen 's éktelen magok
vifelésekért meg nem feddik. ve££özik, fanyargatják: nem
gondolván-meg a* Bölts mondását, hogy a ki meg tartóztatja az • ve ff éjit, gyűlöli az ö Fiát: a ki pedig fereti oztjífején bóltsesigre tanítja. Péld. 13: *4- V(fi fővel verd-meg a' gy
meket, és az ö életét d ve fedelemből kiragadod, Péld. a y 14.
Ollyanok az ö gyermekeiket kényeztető Szülék, mint a' majom, mellyröl irja Plinius lib. t. hogy Fátum compledendo necat
ollyan bolondul £ereti kölykeit, hogy £erelmcböl addig ölelgeti £orongatja, míg végre meg-öli; úgyezek-is gyermekeiket
rendeletlen £eretetekkel meg-ölik. A' Szüléknek illyetén
vétkeik
oka, hogy ?zigazitilefüjften fok nagy Famíliáknak magvokat £aka£tja: hogy fok nagy Rendeket magzatjaiktól meg-fo£t: fókákat e£elös, félfceg, és erköltstclen Fiakkal büntet; mert Ilten £ava az, hogy meg-látogatjaaz Atyáknak álnokságokat a' fiakban és dfiaknak fiaiban harmad é
negyed izig. aMóf. 34:7. Annyival nagyobb bün pedig ez,
és keményebben meg-büntettetik a* nagy rendekben, a' mennyivel mind több tálentomot vettek Jftentöl, jobb alkalmatofságok lévén magoknak is a' kegyefség gyakorlására, gyermekeiknek is jó nevelésekre; mind pedig a' mennyivel nagyobbakra hivattattak az együgyü fiegényeknél. Mert azokból kívánIstenEliákimokat, kikre a' maga Házának ékefségét mint
egyfcegrefeUfügge££e Éfa. 22: Azokból kíván tápláló Dajkákat és O£lopokat. Meg-adják azért azok a' Szülék az^árrat,
kik, mikor módjok vólna benne, gyermekeiket mind a' külső
's mind a belső Társaságnak £olgálatjára alkalmatofokká tenni
nem igyekezik.
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Nohát Szülék,valakik mind magatokban '$ mind maradékaitokban, mind életetekben 's mind holtotok után bóldogck kívántok Jen.
ri, járjatokfeüntelenül a' ti tökéiletefsegtekben, például tegyétek maarokat gyermekeiteknek a' kegyeíségben, neveljétek magzataitoat Isteni fclelemben, tanítsátok 's tanittafsátok azokat az igazságnak utaira, a' jó erköltsokie * alázatofságra, £elidfégre * emberségre,
mértekJetefstgre, józan és jámbor életrehogy azok-is veletek együtt
töltélletefségben jáiván, a' ti áldáfaitoknak valóba ré£efi lehefsenek.
Mert valamiképen a' medve, mint egy éktelen darab húrt:, minden
forma és ékefség nclkül £üli kölykeit, a' mint a' Termééetnek Visgáloi írják / de az után addig nyalogatja, míg valami formát ád nékiek: Ugy az efet urán az ember a' jó tudományokra és éép er«
költ sók te nézve, forma és ékeiség nélkül, tudatlanságban és vakságban Ízületik, akár Uri, akár paraít vérből lármázzék; mert egy itt
a* Királynak és a' koldusnak forsa. Azért mint a* medve nyalogatáfsal
ékefgeti kölykeit, ugy a' Szüléknek-is oktatás* tanítás, és fenyíték
által kéli a jó tudományoknak és erköltsökhek £ép ábrázatjával formátlan gyermekeiket meg-ékefireniek.
Melly igen kedves légyen pedig Isten előtt a' gyermeknek Isteni
félelemben való neveltetélé» és melly kedves dolgot tseleke£nek azok
a' Szülék kik Isten £ámára nevelik magzataikat, eléggé meg-ret£ik
tsak azokból az Isten £avaiból-is, mellyeket £óla magában mikor
Sodomát és Comorát el-akarná vé£tetii 1 Mof. i í : 17.18. 19. Avagy
tl-titkollyamé in Ábrahámtól a' mit akarok tseltktdni ? kitol nagy és
hatalmas nép (Lármázik? Mert tudom hogy 0 meg-parantsoljo az 0 Fiainak és az ö háza népének ö utánna, hogy meg-'órizzék az Úrnak utát és
tse/ekedjenek igazságot és itiletet, hogy meg-adja IJlen Ábrahámnak
a' mit néki igirt. Tudták ezt még a' Pogányok-is, kik a' Kerefityénéktcl tsudálhato íorgalmatofsággal igyekeztek )ól nevelni gvertnekeiket Mikor azt kérdené egy ember Diogenejlöl. Mit t'selekedjem hogy mind az IJleneket mind az embereket jó akaróimmá
tégyem? azt feleli a' Pogány Bölts: Az ljlent t ifitelj ed, gyermekeidet jól neveljed. Plató Pogány Philofophus pedig azt mondja :
Pueris bene educatis omnia nobis refía novigatione Juaedunt, jel folynak minden dolgaink, ha gyermekeinket jól-neveljük: A'melly
Szülék azért igy járnak a' magok tökéllerefségekben, és igy nevelik
magzataikat, azok iefcnek boldogok mind magok Éemelyekben s
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mind maradékjakban, mind életekben 's mind hpltok után mind
ér°kErre

a' jó neveléfre pedig meg kívántatik a' Szüléknek, feájjal
való tanitáíokon, jó erköltsökre hajtó Éép kerefekcn, íntéleken, es
pirantsjlatjokon, gonofetól rettentő fenyegetéieiken, gyérmekeik
mellé jó Dajkáknak és Tankoknak rendeleteken kivül, a' magok
jópeidájok : hogy a' melly jofágokra tanit|ak g y e r m e Keiket, a/.okat
elébb magok tselekedjék: mert a1 melly Szülckfrájokkaljóra intik, peldájokkal pedig roÉra tanítják gyermekeiket, ugy tselekefcnek, mint
amaz alufcekony Anya, ki nappal koptatta, e|jel pedig meg nyomta
's fulaÉtotta tsetsemöjét. ífcir.
19. Azért arra inti Hteronymuh
Ep. 7. ad Utam, a' Szüléket- Nihil videatpuer in Patre &inMatre,
quodfi feeerit, petcet; hogy femmit ollyat ne láfson hall|on Szüleitől a' gyermek, a mellynek követésében vétkezzék: mert a' gyermekek, mint a majmotskák, a' mit látnak és hallanak, azt ábrázolják ki tselekedetekkel. Igazan írja Plautm in Pfeud. Aét. 1 Scena
5 : Probum Patrem ejfe oportet, quignatum fuum probiorem fe effe
tulet: hogy jámbor Atyának kell annak lenni, a' ki |ó fiakat akar
neveíni. Mert alma nem efik me£6e fájáról: a' bagolynak lemfcokott
folyom fia lenni; hanem a' mint Arijiuhlet Pogány Püilofophus írja
1 Polit. c. 4. Vt ex hominibus homines, ex beftiis bejt'ta •fie ex b
bonigenerantur; mint az ember embert, a' b a r o m pedig barmpt nemz:
ugy a ' jó Atyák nevelnek jó fiakar. Mert mint a' Geházi poklofsága maradékira terjede, íKir. 5 : 17- "gy mégyen által gyermekeikre a' Szülék fiemtelenfége. Regi példabefcédnek mondja Lzektel
16: 44. A' minemű az Anaya, ollyan a leánya. Azt mondja a Strák
Fia fcccl. 11 : aj» hogy a' Ver fi* a maga gyermekeiről tfmertetik
meg. Mert a' Fiak gonofsága * Szülék latorfágának bizonysága.
Bárs.4: 6. Az honnan midőn Diogenes egy rékeg ifjat látott volna,
azt mondá neki: AJolefcens, Páter te ebriusgenuit, Ifjú, réfceg volt
te Apád mikor te f o g o n tattál, a' mint Plutarebus írja, de Ltber.
Edueatione- Meg-is lakolnak a' Szülék a' roÉÉ gyermek nevejesert,
mert az igaz itiletü Isten azokat tulajdon gyermekeik által »s
bünteti; mivel bufulására vagyon az ö attyának a bolond fitt, és az
ö Szülőiének keferüségére. Peld. 17.15. A'roífeul nevelt és fajara botsát tátott gyermek meg-fégyeniti az'ö Annyát. Peld. 19: 15<
ALKAL-
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Meg 6aka£tom eddig való be£édemnek folyását , hogy a' kire
az Iráfok éerént való taniráfomban tzéloztam , abban a' Boldogság,
nak d Böltstöl le-rajzolta tort tzimereit fel-találván , Diogene/sel fclkiálthafsak, eupqKet, iu^a»; Meg-találtam d kit kerftem. Kire tzéloztam eddig való tanítáfomban, neviröl talám mindnyájan tudjátok,
hogy tzéloztam ama' nagy hirü, halhatatlan emlekezetü, ritka és
ma/d példátlan kegyefségü Néhai Melt. Gróf BÁNFFl GYÖRGY
Ur ö Nagyságára ; kinek Matbuselabi időkre méltó életének véletlen
határa jövendőben* meg-ditsöitetendö Teftét abba az előttetek fekvő
gyá£os koporsóba zárta , íok ezer áldott lelkeknek keferüségekre.
Hol és kik között kereften, azt is hallátok. Kereftem d magok tökél,
letefségekben járó Igazak között. Ha kérded: Meg-találtam-é? Azt
mondom , hogy ha ezt a' boldog emlekezetü Méltóságos Grófot az
Igazak között fel nem találom, az Ádám romlorságának maradványit
viielö emberi nemzet közzül e' moftani időben ne kerefs fenkit abban
a'bóldóg feregben. (i.) Mert ha vólt 's ha vagyon egy Igaz, ez a'
kegyes Gróf vólt a' máfodik : Fel-öltözte vólt magára nagy hite
által a' Kriftus igazságát: benne élt, benne lakozott hit által a' Krist«s Eféf
17. mellyröl bizonyságot-is tett Kriftusában való munkás hitinek és igaz lelkének olly hitel felett való £ámtalan gyümoltseivel, meliyeket ha egy rakásban látnátok, tsudálkoznátok, és álmélkodva azt mondanátok: Oh hogy vólt képes egy fáról annyi jó gyümöltsnek hullani! Az Igazságnak £á]a édes Idvezitünk mondotta pedig azt, hogy minden fa azö gyümóltseiröl ifmértetif-meg. Luk 6:44.
(2 ) Mert ha járt és jár valaki a' terméked veéetségellen Éívefen tuíákodó Emberek közzül a\tökéllete(ségnek útáa , ez a' tökélletelekké lett
igazaknak Lelkek közötr örvendező kegyes Lélek vólt a'*málodik.
Nem járt két utakon, nem vifelt Istenéhez és belebarátjához kettős
fcívét nem o£totta vólt-megfcívét Istenévelés e' Világgal: nem habozott, mint a' vizbe haló ide is tova-is, egyhez máshoz-is nem kapdofott; hanem az egy igaz Istennek adta,vólt kivét egéken, az igaz
Istent
tette vólt egyedül a' maga tzéljának es vegének : egyedül tzt
a' ditsöséges Végét kerefte nagy £orgalmatofsággal, ehez a' boldog
Tzéljához fietett nagy ahitatofsággal; nem a' hazug Embeiektöl mutattatott, hanem a' £: Írásban le-rajzoltatott életnek egyes, egyenes,
és igaz út ján. Meg is találta immár a' mit kerefett, elérte a mire fok
ohajtozálokkal vágyódott.'
D j
Tudom
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Tudom hogy f avaímban nem kételkednek valakik ezt a* Méltógágos Grófot velem igazán ifraérték. Hogy pedig azpk-is ifmérjék ,
tsudálják , kövefsck, kik eddig tsak hirét 's nevét hallották; és mind
a' moftan élőknél 's mind a következcndöknél örök emleke'zetre méltó
neve fennmaradjon; meg-mondom rövideden, ki fek£ik ebben a' fc
eyáéos koporsóban. Mondhatná ugyan valaki: De Hertibusaut múltúm, aut nihil, hogy ennek a' párotlan kegyefségü Méltóságos Grófnak Virtusuk vagy úgy befiéllyem elő, a' mint vágynák: melly lehe.
tetlen dolog: Vagy pedig haigafsák; követvén ama* Timantes nevü
hires Kép-irót, ki le-akarván rajzolni Iűhigeniának £omorú halálát,
és azon firánkozóknak keferüségeket, mátoknak képeit le rsüggett
fővel, vizben lábbogó temekkel, könyhullatásnak patakjában ázó
ortzákkal, és a' nagy keíerüségnek egyébb jeleivel feftctte; de látván
hogy Atyjának Agamemnonnak képire annyi keíerüségnek jeleit nem
rakhat , mellyek benne lévő bánatjának nagyságát és éörnyüségét
eléggé ki-múrathafsák, egy fedelet feftett ortzáj ára; itilvén hogy e- >
képen nagyobb keferüségét jelenti, ha ortzáj át fel nem fedezi, és
meg nem mutatja. Ugy én is jobban tselek£em, ha ennek a' Nagy
Grófnak mennyei Virtusaira halgatásnak fedelét terítek ; hogy fem
azoknak fényefségeket együgyű be£édemmel meg-homályoíitom.
De más felöl rút irigység a' Nagy Embereknek ^ / w a i t el-titkolni, t«mérdek háládatlanság jótéteményeiről meg nem emlekezni, nagy kegyetlenség jó híriben nem éltetni. Illő dolog azért, hogy avagy rsak
némellyeket azok közzül elötötökbe terje£6ek, és örök emlekezetben
hagyjak, mellyeket magamláttam, tapa£taltam, és tudok ebben a*
Méltóságos Grófban.
I. Elhalgatom régi időktől fogva terjedő, és mind a' Hazának 's mind •
az Itten Házának nagy 0£Iopokat nevelő Méltóságos Famíliáját
Uri és mennyei V7r/»íokkal ékesült Eleit. El-halgacom közelebb
édes Atyját, ugyan Néhai Méltóságos Gróf BÁNFFl GYÖRGY
Ur ö Exeellentid\át, Nemes Erdély Or£ágának meg-halni nem tudó
jó hírében nevében moft is élö Gubernátorát. El-halgatom ezekkel
együtt a' maga külső Ti£tségeit és Virtutaiti mivel találtam a*
Mennyei Káptalanban, a' £: írásnak Levelei között ezeknél-is ditsöségeíebb Eredetire, méltóságofabb Famíliájára, halhatatlanabb
Virtusaira.
A.

Ha Eredetit, Eleit, és £ülö Atyját akarod tudni.
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Sionon Éületett volt, Ifiemöl fiületett vólt. Ján. T: JJ.Azl$.
fennek Fia és örököse vélt, a Krifiúsnak pedig örökös társa.
Róna 8: 16 t 17. Oh tsudálatos nagy Méltóság, meg-betsülhetetlen Boldogság! El-hrécd pedig ezt, ha tudod egy felöl,
mit tegyen Isten Fiának lenni, kik légyenek az Istennek Fiai,
és ifméred az Isten Fiainak tzimereiket; más felöl pedig megvisgálod ennek a' nagy kegyefségü Grófnak Angyali Életér,
Isten Fiai között tündöklő erköltsét és tselekedeteit. Fiává
's örökösévé fogadta vólt a' Felséges Isten, a' Görögök és Rómaiak között gyakoroltatni fiokott Fiúvá-fogadásnak törvénye feerint; mellyre tzéloz az Apoftol, a'maga Leveleiben,
mikor a' Pogányok közzül meg-tért híveknek idvefségre
való fel-vétettetéfekct nevezi Ftúvá-fogadásnak, magokat pe*
dig lfie* Fiainak. Kik között a' fogadott Fiu oliyan conditiovaT, ollyan törvénnyel botsátattik vala-bé fogadott Atyjának Házába, Famíliájába, örökségeibe, Privilégiumaiba,
és minden javaiba, ha elébb le-vette kezét és le-mondott
mind azokról, valamellyek terméfeeti Atyjáról vér feerint
reáfeállottak vólna; és ellenben ha magára vállalta mind azokat , mcllyek fogadott Atyjának Házában a' vérfeerint való
örökösre által mentenek vólna: akár jók, akár gonofeok,
akár kedvefek akár kedvetlenek lettenek azok. Mert fogadott Atyján kivül nem lehetett más Atyához tartozni, más
nevét vifelni, más törvénye feerint élni; hanem mindenekben úgy kellett magát vifelni, mintha fogadott Atyjától Éületett vólna. így ment által ez á' b.e. Méltóságos Gróf is
terméfieti Atyjának Házából fogadott Atyjának az élö Istennek Házába's Familiájába.
a. Levette vala kezét az atyai örökségről, a' bűnre hajlandó vefeetségröl, e' Világ hivfágos ditsöfségéröl, vefeendö javairól,feemfény vefetö gyönyörüfégiröl:) Ezek
ugyanis az atyai örökségek, mellytket Szüleink utan
vér feerint birunk :) nem tartotta örökségeinek ezeket. Oh mellyfeivefen gyölöl vala minden bűnt! melly
feorgalmatofon igyekezik vala eltávoztatniIstenfiaihoz
illetlen minden hijjábavaloságot! Nem vólt ugyan a'
Jeg-feentebb emberckct-is koporfojokig kifirö erőtlenség
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ség nélkül; de azt Sz. Pállal fajátjának rrm tírtctta
Rom. 7 : 17.20. annak nem engedeti hanem eröfsen
ellene állót, és az utolló gyözeddemig ellene tufakcdott. Oh melly igen megutálta vala e'Világot a' fok
világi jókban ! mint nem gyönyörködik vala a fok
világi gyönyörűségekben! Melly fokfiorhallámfeájából:
Vere ugy meg utáltam e Világot mint a' bünt. Unalmamra vagyon életem. Ollyba tartom e Világot, ét
Valamim vagyon, mint a'fem mit. Sem kivánom egy n
életemet. Kívánok minden orán megofclatni, el-kötözn
Krijlulsal lenni, mert a' mindeméi jobb. Fii. t ; 23
Egy Éóval, minden gazdagfágát és meltofágát kárnak
alította lenni a' Krifius ijméretének nagy voltáért S
Pallal Fii. 3: 8.
b. Mennyei Atyjának törvénye alá adta vala magátegéÉen
melly a' Szeretetnek , Igazságnak , Alázatojsagnak,
Könyörülete/ségnek s. t. tőrvénye.
1. El-boritotta vala Istenéhez és azIstenHázához való
buzgofágos feretetinek tüze mint a* Mójes tsipke
bokrát: Éereti vala Istenét buzgó fceretettel mind
a' maga ditsöfséges Személyében, mind pedig mennyei Famíliájának, Papjainak, Profetáinak, és minden Éükölködö Éegényeinek Éemélyekben. Nem
vala a két Hazában egy gyámoltalan Ecclefia, egy
Sehola, egy Collégium, nem vala egyfcükölködö Pap,
egy Próféta, egy Özvegy, egy Árva, egy Rab,egy
Koldus, és femmi rendbéli iegény , melly ennél a'
Meltoságos Abiliáfnál vigaítaláft , fegedelmer és
tápláltatáft nem talált vólna. Tsak rend éeréntis
menyi Collegiumokat és Scholákat.Tanitokat ésTanulokattart vala eÉtendönként maga pénzével és kenyerével! Melly fok Ifjakat kéfit vala maga költségével idegen OrÉágon az Isten Házában való tökelletes Éent'Éoluálatta! Hát rend kívül melly iok
fegény Ecclepakat épít vala ! melly fok Éükölkódö
Papokat, Protétak fiait és cpycb rend béli fegényeket táplál, luház, és fcgit vala ! eJégtckn elmém
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icval. Adta és fenteire vólt iragát rgeÉen lílenének
és Iflene Házának ídgáiatjára. Adta és fentelte vólt
minden javait Istenének ditsöfségére, Isten képét viíelo Szóigainak és Éegényeinek táplákatáfokra. Mert
jól tudta hogy eltr.ulik e világ, de o ki az I/letmek
akaratját tselekefi meg. marad mindörökké íján. 2:17.
Tudta jól, hogy nem örökös hanem tsak bujdosó ét
jövevény e földön', nem e' földön hanem az Égben
vagyon öröksége , ott vagyon hazája, Atyja, és Rokonfági; azért oda fietett: földi örökségét mennyeiért adta, vetendő kintsén dveéhetetlent vásárlott,
ideig való javain örökké valór tserélt. Tudta hogy
tsak ideig való Sáfár Istentól vett Javaiban. Megtanulta-vélt édes Idvezitöjének Tanitványihoz vafo
parantsolarját: Szerezzetek magatoknak jo-akarokat d
karnis gazdagságtól; (az az, a' nem valoságos hanem
yeÉendö jókból) hogy mikor meg-f egyátkoztok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba Luk. 16: 9. Azért
migideje vólt, nem tsak híven sáfárkodott, hanem
gondot vifelt arra-is eleve, hogy kegyességének és buzgó Éereretinek fáradhatatlan munkája hólta titán-is
meg-ne-Éíinjék: mellyröl bizonyfágot téínek fok ét
nagy kegyes Legatumi De ki győznéfeámtalan jótéteményeit tsak íummáfon-is elöiámlálni? Igazán el>
mondhadtta mind életében s mind halála óráján Néhémiájsal : Emlékezzél-meg én rólam én IJienem d
dologban, és ne engedjed hogy eltóróltejsenek az én jótéteményem, ne Ily eket tselekedtem az én IJtenemnek Házával és annak tselédivel. Nehem. 13: 14. Bátran
cl-mondhatra Jobbal: Ha én magamat d fegénjeknek
kívánságuktól meg-tartoztattam avagy az özvegyeknek
femeit faraftottem:
Ha az én, étkemnek falatját én
ötten-meg, és abból áiva vem ett : Ha az ö bifedezett ágyékai engem nem áldottanak; az én vállam az
i lapétzkvjerol le-ejsék. Job.31; 16. 1 7 . ^ . 2 0 . 2 2 .

E
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a. Fel-öltözte vólt az igazságot mint egy paláftót,
és igaz itilettcl ékefiti vala fejét mint egy koronával. Az igazság vala minden tselekedetinek finormértéke; kiváltképen pedig Fö-Ifpányságában igazán Isten képéc vifelte, az igazságot mint igaz
\ Bíró Éemély-válógatás nélkül gyakorlotta : fenkinelc igaz ügyét adományért vagy egyéb tekintetért el-nem fordította; fenki hamifságát megnemigazitotta : az igazat meg-igazitani, és a' gonofc.
^ tévőt meg-büntetni nem halogatta : a' törvényes
Causákat Vármegyéjéből ugy ki fogyatta , hogy
mikor Törvényfiéket ült, fok£or kerefve fem talált
igazítani való dolgot, a' mint T . N. Doboka
VarmegyénekTikteitöl nem egy£er hallotam. Senkit nem tsak maga meg:nem rontotr, söt mafoknak fem engedte. Rettegett a* gonok-tévö kézibe
efni, mert tudta hogy pénzivei 's jókágával magát
megnem kabadithatja. Igazán el-mondhatta ebbenis Jobbal: En a' nyomorúság miatt kiáltó fiegényt
meg-fabaditom vala, az árvát-ist és a' kinek femmi
fegitóje nem vala. A' vefedelemben megtartatott
embernek áldáfa jó vala ream. Az igazságot felöltözöm vala , és az-is fel-öltóztet vala engemet mint
egy paláflal; az én igaz Ítéletem fejemet mint egy
koronával ékefiti vala. Az álnok embernek zápfogát
meg-rontom vala, és az ö fogai közzül ki-ütóm vala
prédát. Job 29: 12. 13. 14. 17.
3. Nagyobb vala Méltóságánál a/ázatofsága : Mellyigen utál vala minden pompázáft a' nagy Méltofágban! minden t^ifrálkodáíl, ételben, italban,
köntösben, és egyeb világi pompában való bujálkodáft; köntöfe merő alázatofság, járáfa, békédé, tselekedete és egé£ élete merő alázatofság vala:
nem £égyenli vala az alább való emberhez-is lebotsátkozni és nyájafon befiélleni. Kérd-meg mind
ezekről Tekéntetes Nemes Doboka Vármegyét,
minden Tikteit és Tselédit ; és tsak ezt á' fohajtozáll
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toiíft hallod tölök: Ele fett a% mi fejünhek ikes
Koronája Siral. 5 : 16. Kerd-meg a'Papokat, Profetákat és a' Profeták Fiait; és Éemeiket az Egre füg.
geéfvénazt mnodják : Atyánk , Atyánk, Izraelnek
mind fekerei mind lovag jai aKir. 2: 1 a. Kérdj meg
minden rendbéli éegényeket; és azt mondják :
Árvákká lettünk Atya nélkül. Siral §: 3.
B. HaFamiliájatés Rokonitakarod tudni. Telivérattyafiavólt
ez a' b.e- Méltóságos Grof Enocbnak az lílennel való feüntelen
járásban: Noénak az igazságot Éeretö ártatlanságban: Ábrahámvak a' hitben és a* reménységben: Mojesvek a'galambi Éelidségben: <fofefnek
a' tifetaságban, Jobr.ak, a' bé^clsegcs-türésbenj
Abdiásnak a' Papok , Próféták , Árvák , özvegyek , és minden
rendű ÉükÖlködoknek tápláláfokban: Illyés Profetának a' buzgó
könyörgésben: Davidnak az Illeni ditsiretekben való fáradhatatlanságban: Eidrásnak és Néhémiásnak az Isten ditsöfségéhez és
Házához való buzgóságban. Sz. Pálnak e' Világ vetendő ditsofségének és hívságos gyönyörűségének meg-utálásában, mego€lattatáfánakés Kriftusával való ktének fok ohajtozálokkal várt
áhítatos kivánásában;
,
a. A' nagy Méltóságban merő alázatofság, a' nagy Hatalomban merő könyörületefség, a' méltatlanságoknak Éenvedéfiben merőfr'elidség, és békeiseges-türés, a' könyörgésekben
mérő buzgóság, a* Sz. írás olvasásában 's arról való elmélkedésben merő telhetetlenség és fáradhatatlanság vala: azzal
kél, azzal fekfiik vala: azzal ebédel, azzal vatsorál vala:
abból 's arrólfe'ól és tudakozodik vala: a' Tudoíoknak arról való bölts beÉédeket áhitatoíon halgarja vala: tiidos
feleleteiket maga kezével le-írja vala : a1 kikkel hámar fembe
nem lehet vala, Levele által is a' mély lelki dolgok iránt
tanátsót kérd vala: mellyekröl bizonyságot téénck ládájában maradott fok e' féle iráfai. Mert m^g-akarta jól tanulni
a' tökélletefségben való játáfnak és mennyei örökségebe
y való menetelinek utjlt;
b. Peldájok és Tükörok vala Gyermekeinek, Tsefédinek , Tifiteinek és körülötte meg-fcrdu'ó mirden Rendeknek a' kegyelségben, tiüta, ienr, és ártatlan eleiben Nem tsak inti,
£x
feddi,
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feddi, és fenyíti vala a' helly telén raagok-vifelöket; hanem
«* melly joságot máfnak tájjal javallott, elébb maga cselekedte, maga példájával tanította. Mert tudta CyprianufnsV
ama mondását: Nihil prodeft vtrbis proferre virtutem , &
faftis dejhuere vérit atem, haÉontalan az igaz tanítás, ha a'
tselekedett el rontja a' tökélletefséget- Fel-tekeri vala az eÉit ki előtte befiél vala, hogy tiktasághoz és igafsághox
fiokott, és minden hijjába való, fajtalan, és hamjs be£édre
émelygö gyomrát helytelen befiéddel meg-ne háborítaná.
Sokkor hallottam ollyan emberektöl-is kegyes diftursusx
aktaiánál, kiknek £ájok máfut hivalkodó, káromló és egyéb
gon£ beiédeknek tsatornája, mert tudták hogy itt a hijjába valóságnak nintsen betsülleti. Itt tölt-bé lukkor a' mivei Jób ditsekedik Jób. n: 10. 11. Az ékefen fioló emberek el-rejtik vala előttem magokat, és az ö nyelvek Ínyekhez ragad vala. Mert a melly júl engemet halgat vala, boldognak mond vala , és d melly fiemlát vala, bizonyságot ti*
fen vala az ín ártatlansángomról. Oe fok napok kívántatnának ennek a' párotlan kegyefségü Méltóságos Grófnak
ditsöséges emlékezetinek kibekellésére.
11. El-halgatom Méltóságos Eleinek, közelebb b.e.édes Atyjánakéa
Magának a* Nagy Auftriai Háznál valókedvefségeket, és kedvességeknek bizonyos jeleit: nagy és méltóságos Tifctségekkel, díága
Diplomákkal, Arany Kúltsal. Arany Lántzokkal, a* halhatatlan emlekezetü LEOPOLD és |OSEF Felséges Tsáfiároknak arany l ábIákra mettzetett, és gyémántokkal mefterségefen rajzoltatott Képeikkel ésTzimereikkelLEOPOLD, JOSEF, ésmoftan ditsösége.
fen uralkodó VI. CAROLY Felséges Római Imperátorok tói megajándékoztatott 's tik teltetett Méltóságokat.. Nem említek e' feléket ; mivel találtam a' mennyei Káptalanban ezeknél nagyobb Méltóságaira , nagyobb Udvarnál való kedvefségére, ezer£cr 's megezerker drágább Donatioira. Nagyobb kedvefsége vólt a* Mennyei
Felséges Udvarnál: meg-ajándékozta vólt a'minden Királyoknak
Királyja és Tsákároknak Tsá£ára a' maga Képével és Tzimerévtl:
a' mennyei böltsefséggel, igazsággal ésfcents éggel: mellyeket ki-is
ábrázolt* mindentselekedeteiben. Vett vólt a' Királyok Királyától
nem Földi vetendő, hanem mennyei; hervadhatatlan, örökségről
való Donatiomt, oily erös Articuluiu Diplomáin, Róm.
\6,17.
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mellyeket a' Pokolnak Kapai fem cafsalbattak f. j j - j9. Vett vólt
Mennyéi Királytól drágább Arany Kúltsot, a' buzgó könyörgésnek ésfiúi fcabadságnak Lelkét. Róm. 8: 15, x6. mellyel*nem holdi
sár- ház, hanem Mennyei Paraditsom nyíttatik; és a melly által
kék audentiá]* , Éabados menetele vólt mindenkor Kegyelmes
Mennyei Királyjához. Vetett vólt nyakába a'Ditsöfségnek Királyja drágább Arany Lántzot: az örök Boldogságnak ama' roeg-bomolhatatlan £emü Arany Lántzát, melly nek formáját le-irta £ent
Pál Kőm. 8: 29,30. mellyböl folynak az igaz hit, t ifit afieretet, é«
egyéb idvefséges ajándékok. Melly tökélletefségnek kötele által
úgy ö£ve köttetett vólt a' Mennyei Udvarnak Tselédivel, hogy
mége Földön jártában mennyei Polgár vólt Fii. 3: 20. és melly által a' Mennyei Felséges Király immár magához-is hivta 's fel-vitte,
hogy Királyi Széke körül mind örökké udvaroljon és Királyjával
orfeágoljon.
A. Vagyon hát min keferegjetek gyámoltalanságra jutott neveletlen
Méltóságos Árvák, kik ez előtt édes Anyátoktól, moft pedig illyen
áldott Atyátoktól raeg-fo£tatátok. Oh mint kiván és igyekezik
vala titeket a' magától nyomdoftatott tökélletefségnek útára tanitani 's tanittatni, abban való járáshoz még neveletlen gyengeségtekben fioktatni, és igy Istenének nevelni Nagy fiorongatásban
vala miattatok : mert kíván vala egy felöl £: Pállal meg-oÉlattatni
és a' Kriftushoz menni; más felöl £án vala titeket neveletlenségtekben keferves Árvaságra hagyni: ugyan tsake' Világot halálba
utáló lelkének kívánsága £erént immár Kriftusához indúlván, árvákká lettetek Atyja nékül. De mit mondok. Nem Árvák, hanem boldogok vagytok. Hallátok mit mond a* Bölts ? Ha az igaz
fiumeien jár az ötökéUetefségében boldogok léfinek az 0fiai ö utanná.
Tökélletefségben járó Aryjátok vólt néktek; azér tbóldogok lettek ; tsak hogy ti is a' tökélletefségben való járásban kegyes Atyátokat tükörül tegyétek , és nyomdokát álhatatofon köveísétek.
Ekképen nem lé£tek árvák és boldogtalanok; mert maga az elö
B. Vagyon hát min keferegjetek kegyefségnek és ti£ta Atyjafiui £eretetnek kér fényes Tüköréi, Lázárnak a' Kriftus Barátjanak halalán
keíérgö Mária és Márt ha Ián. 1«. Méltóságos Gróf BANFFI
MARIA AfcÉony; Néhai Mélt. Grof Generálit Maros-Némethi
B*
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GYULAI FERENTZ ö ExeeUentiájának, Cerelmes Férjednek me

fejérithetetlen gyáÉÉát vifelö, és moftan kedves Bátyádnak halálával gyáfiodat feketébben feítö meg-keferedett lelkű Már*. Es
Mélt. Gróf BÁNFFl KLÁRA AÉéony, mégIstenkegyelméből
virágzó életben meg-maradott Mélt. Gróf Bethleni BETHLEN
ÁDÁM Ur ö Excellentiájínak kedves Hites Társa. Vagyon mondom min keíeregjetek, mikor illyen Atyjátok hellyet való éeretö
. Bátyátoktól meg-válátok, kit fohae'Földön fel nem találtok. De
tudom hogy a' Kriftus Oskolájában tanúit mennyei böltseségteknek az AÉfeonyi Rendet majd felyül múló mértéke ierint találtok
vigaÉtaláft magatoknak. Tudom, hogy hi veletek fcólhatna az
Egekben örvendező kedves Bátyátok, azt mondaná, a' mit hajdon
monda ldvezitönk az ö Felségét kefergö kegyes 'Sidó Afetonyoknak
Luk. 2j: 28, 29. Jérusölemnek leányi nefira fsatok engem , hane
fira fsát ok ti magatokat, és a ti magzataitokat; mert eljönek az
meHyekben azt monjátok: Boldogok d meddők, és d melly méhe
fültenek, és az emlők, melly ek nem foptattanak.
Ne az én boldogságomat , hanem azt íirafsátok, hogy néktek még abban a' bűnnek
fáratsággal, Ínséggel és v,e£edelemmel tellyes bárkájában kelletik
hányattatnotok,- még pedig mikor ez életnek ábrázatja jövendőbeli gonofcra mutat, ésIstentudja még mi fog reátok 's gyermekeitekre következni. Nagyobb kívánsággal vár eí-hiéem titeket magához, hogy fem mint tiesekedtek utánna,. meg koftolván mind
e'Világi ínségnek keferüségét, mind pedig a'mennyei dirsöfségnek halhatatlan édefségét. És mikor hozzá juttok az Egekbe,
egymás nyakára borulván oh melly ki-gondolhatatlan 's kimondhatatlan örömmel örvendeztek I el-érvén azt a' boldog életet,
mellyet e'Földön egymázhoz való buzgó és tiéta Atyjafiui Éeretetetekkel le-rajzoltatok.
C. Vagyon min keferegjetek közelebb 's távuljabb való minden Atyjafiai, nevezetefen régi Méltóságú nagy BÁNFFl FAMÍLIA, és
abban a' Férjfiai Ágon közelebb való kedves Atyjafia Méltóságos
Liber Baro BÁNFFl FARKAS Uram, mikor illyen Atyjátok'fiától kelleték meg-válnotok , ki Méltóságos Famíliátoknak Kkefsége,
Koronája, és Oülopa vala; és a' ki Éemélly 6erint-is minnyájatokhoz Atyjafiai Éeretettel tellyes és tökélletes Éíver vifel vala De
vagyon min örüljetek, raeg-gondolván melly áldott Férjfiuval éke-

fitette
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ütette 's nemefitette volt-megIstenö Felsége Nfléltqságos Faroiliátokat; kinek nagy kedvefsége vólt mind e'Földi, mind a'Mennyei Udvarnál, és minden jóknál. Möítan pedig kezéhez akarván
venni mennyei örökségét, már oda jutott, a' hová igyekeztek:
cl-nyerte azt a' Pálmát, a' mellyért T i tufakodrok: birja immár
azt a' boldog örökséget, a' mellyért T i pálját futtok. Oda vár
magához Titeket. , Oda igyekezzetek. Nyomdokát kövefsétek,
hogy ott-is OÉtozó Atyjafiai leheljetek.
D. Vagyon min keferegj e' Hazában mennyei Vőlegényednek kerettét
viselő Jegye/e, Istennek igaz Ekkléfiája; ha meg-gondolod, tsak
e' két három ettendökben mennyi Otlopaidat döjté-cl, mennyi
Támatodat voná-el mellöled, a'tabadofon uralkodó, és ügyedet
minden Emberi értelem felett való böltsefséggel forgató tent Isten.
Vagyon kiváltképen moft min keferegj, mikor illyen hűséges Tutorodtól meg-fo€rattál. Ha eddig egy Fiadban meg tomorittattál,
másban meg-vigaÉtaltattál: ha meg-hólt Efdrásod, meg-maradott
Nébémiáfod 's t. de mikor el-hagyott BÁNFFI GYÖRGYöd, nem
tudom mikor találod-fel Mennyei Sionon fületett fok Fiaid között.
Egyik febed bé-nem gyógyult mig ott értea'máíik: Az Ur egyik
bánatodra más bánatot adott. Jér. 45: 3. és úgy láttatikIstenmagát
hozzád vifelni, mint ha benned akarná bétellyeííteni, a'mivel
hajdnnmcg.fcnyegctéférusálemet est' Juda nemzetét £fa. 3. 2, 3,
4. El-véfiem a1 Tdmafit és d táplálót, d Hatalmafi és d Hadakozót,
d Birót, a' Hadnagyot, d Betsületefi, a' Tanáfsofi.
Ugy fokott
ugyanis tselekedni a' böltsIsten,hogy megvonja a' külső efcközöker,
mikor hatalmának, kegyelmének, böltseségének és f eretetinek nagyobb mértékét akarja iímértetni, és tsudáltatni az övéivel; melly
néked elégséges vigaítaláfod. Igazán jó Fiat neveltél vólt, mennyei tudományodnak tifta tejével nem hijába tápláltad vólt, mert
E' lett vólt vitont a' te Dajkád, és néked tartozó háládatofságában
adófsá nem maradott. Már pedig minden ellenségein győzedelmet
vévén , az Égben győzedelmeskedő Rétedbe promovealtatott,
mint jó Vitéz meg koronáztatott, és azok között f olgál, kik a'
Mennyei Királynak ortzája előtt udvarlanak éjjel és nappal.
Kit ha annyira eméfitett e' Földön hozzád való tereimének tüze,
mennyivel inkább moft meg-tabadúlván minden romlotságnak köteléből nem tünik-meg a' Jérusálemnek békefségéért Istennek efedezni.
"
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Gyrjtson bár lán-pátt iirn.ár Diogenes, és kercfse ezt a* Méltóságos Grófot nem egy n?p, hsnem eÉtendonként; próbálja k i b t n taláíja-fel. kerefétek N*élt('ságos Árvák, és Atyj.fiak. Kcrcíséick
- Ekkléfiák, ScbolaVi CoLegiumoY. Kerefsérek Papok, Pióféták, Prófétáknak Fiai Kérelmetek Árvák , özvegyik, Szegények, Gyámoltalanok, ládátok hol találjátok-fel. De mit mondok? Nekereísétek, mert úgy jártok mint hajdan a' Próféták Fiai lüyéjselMeg.
m o n d o t t a vala nékik É/iséus, hogy Iliyéft híjába ne keresnék, mert
fel ragadtatott; még-is keresék hegyen völgyön, és nem találák. iKir.
2: 16 -18. Ti-is híjába fáradtok , mert fel-ragadtatott ez a' buzgóságos UJyés, nem találtatik e' Földön ez az Istennel járó tnocb. Bár tsak
nem mint Enoch, hanem úgy ragadtatott vólna-fel mint lUyés. Alikor Illyés fel-ragadtaték , itt hagyá lelkének kettős mértékit és tsudativőpa/afiját s melly örömnek lelke es vigaétalásnak paláftja vólt Elisiusnak, a' Próféták Fiainak, és az idöbéJi híveknek. Vajha ez a' b. e.
Méltóságos Gróf-is fokakkal közölhette és fokaknái hagyhatta vólna
áldott Éívét lelkét! De halhatatlan jó emlekezetin és kegyes Legatumaxn kivül egyebet nem hagyott utánna elekedö Éomorú lelkeknél
és keíerüségnek paláftjánál. Hagyott még valamit, moíl jut e£embe. itt hagyta vég butsut vévö utolsó Éavait; mellyek hafiinte elégtelenek is nagy bánatunknak meg-enyhitésére; mindazonáltal kik életében Éerettétek, utolsó£avait-is roeg-halgatniméltóztafsatok.
TIBI, Tuo merito, primas dejero, CMSAR AUGUSTISSJME,
IMPERÁTOR 1WICT1SS1ME, CAROLE SEXTE! dum Jupremi.
totius, qua patet, Orbis Monarcha arbitratu Terris Tuis evocor.
Sive enim De cefórum Tuorum Gloriofa memória , Divi videlieet
LEOP OLDJ atque JOSEPHI, five Tuam ipftus Gratiam C*fareo - Regiem w me Patremque meum tot ingentibus tumulis auSam,
preflts jam jam longa noíle cculis Jubjieio; $mni non modo fecutur4
atatis memória, fed £r bac ip/a, cujus depaSam calitus metam contingo , vita , indignijfmus fiem, fi non Aujiriaea Clementia memor,
teflat'tff.ma
illa benigne propenft Majeftatis indieia Tbolo Imm
U tat is plenas inter Gratiarum votes, fuspenderem, furgentique 0 lim
B A JV t F 10 RUM Genti conffanti devotione celebranda commend
rem Euge igitur CJESAR POTENTISSIME*
vive TE ipjo Magnus,
Augu\!ij) ma Conjuge Clarus, Serenijfmis Haredibus Léttus, Subditor
ide Félix, Potens idem atque Llemens. Jta Tuos, qui Jolus potefi,
*
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temperet Trivrilphot, ut Bellica tedimito Lauru, intet Paetferat tándem fenefcere detur Olivas. Quandd uberrimam praclarijjimorum Fatinorum fegetem, quibus Terra Marique Vtttor emicas , ferus admaírf/ií adferas.
SecunJas TIBI Virtus Tua depofcit Prioceps Sereniffíme!
DUX
EUGENI d SAB AUDI A CELSISSIME ! Oui ut excelfas Principis
conjum mati Dotes vajio eanelufas peftore geris , ita Bonis omn'tbus audis Pace Bonus Princeps, & non mhiiis Acer in Armis, Perge
itaque Bono Publcö, Bono Dorrius Auftriaca, quin totius Cbrifíianitatis, exquiftta Domi Prudentia, invifla Militis Fortitudine, Viridis
diu Senex ve/ificari, donec emeritus in terris Miles optata Glória
ealejlis Rude doneris.
Tu is tertio hareo amplexibus EXcellentiffíme
ac Illufirifftme
Domine, Domine LOTHARIE
fOSEPHE S. R. I. COMES a
KOENIGSEGG.' Quem ad amplijjtmas Rerum Civilium Be IItea rum*
que laudes graffantem, uti olimfiepius Jüfpexi, ita noviffima bae voce, antiqua Tecum NeceJJítudinii ojjicia reco/ens, Tibi Virtutem cum
Fortuna comites tompreeon ut cunffas Inclytorum Tuorum Munerum
partes fplendidis auílibus ornet, atatemqae ferenus agas, donec Honorum , Dignitatis, Aevique fatur, DEO quod DEI ejt , Cafari, quod
Cafaris, reddas.
Sed nec infalutatum Te m'tbi transmittere licet Excellentijfime
ac IUuftriffhne
Domine, Domine , F R A NC I S C E P A U L E
S.R.I COMES a WALLIS ! quinHeroicaTui in meCandoris, finceri AdfeSus, Oplatifjimaque Conjvetudinis Monimenta * te mis , quoad
licet, inferibam Coloffis. Summum itaque faxit Numen, ut ex Celfii*
fimit Divina Tus Mentis Dotibus uberet diutiffime Patria No/tra
Pacis, Tranquilitatis, Glória & Felteitatis Fru&us coU'tgat, ér per fe*
lix, faujlum, fortunatumque Régimén magnis pajfibus aagefeat; donec per aterna Parcarum Fata Terris hijce evocatus, fublimes Beator um fedes(ablimis Ip/é, confeendas.
Fordítom már Savaimat T e reád Méltoságos Gróf Hallérköi
HALLER (ÁNOS Ur, FeUéges Romai Tsá€ár belső Tanács Ur
Hive,és Memes ErdélyOréáganak VlehoságosGubcrnátora. Ki-is Méltóságos Eleidről vér fcerent reád feállott kegyes Eelidségeddel; és
belőled kitiindöklö töb Uri VirtusüáAd azt érdemierted * hogy a'
Felséges VI. KAROLY Római Tsáfcárnak Erdélyi örökös FejedeF
lemsé-
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lemségét igazgatnád. A' Felséges Itten légyen Tenéked igaz itiletnek és böltseségnek Lelke; a' kegyefség ésazirgalmafság járjanak
előtted: hogy a' Hazának Fejedelmi i r m o k k a l koronáztatott ékes Feje, az Isten Házának kegyes Dajkája; Gazdagnak, Szegénynek fcemély válogatás nélkül való igaz Birájok; az özvegyeknek.
Árváknak, 's azok között az én Árvaimnak is édes Attyok lehefs:
hogy Méltóságodat Virtusaiul ho6£ú időkre terjefcthesd, és Pálmádat az Egekben velem együtt végre el-vehesd
Méltoságos REGIUM GUBERNIUM, Felseges V I . KAROLY belső Tanátsos Hivei! Mind a' két Inclita Nátio Mélcoságos F Ö T I É tei, Hazánknak nagy OÉlopai! Tőletek való el válafomban emberi
erötlenfégünkel együtt járó minden fogyatkozátaimról botsánatoC
kérvén, azt kivánom Néktek az én Istenemtöl, kinek immár ditsöséges ortzája előtt udvarlok, hogy tartsa fenn mind Orrökké a'
m a g a békefségét Hazátokon , áldáfait Uri Házaitokon, Atyai Sexeimét M é l t ó s á g o s Személyeiteket!: Öltöztefsen fel Titeket igafsággal mint egy paláftal, és éke(itse-meg fejeiteket igaz itVettel mint
koronával |ob. 29: 14. hogy Felséges Isteneteknek, Kegyelmes
Fejedelmeteknek, Nemes Hazátoknak, cs minden igaz ügyeknek
hiven Éólgálhafsatok.
Házamnak egy Reménysége, Éivemnek Gyönyörűségé, gyá£os Koporfom mellet kefergö egyÉülött Éerelmes Fiam B A N b FI
DIENES! Jóllehet nagy vala Istenhez való vágyodálom; mindazonáltal ha a' Felséges Istennek tettzett vólna, kívánlak vala magam
Teged ö Felsége Éámára nevelni és ideig ,l való életedet ezen a
hitván Világon jó rendben hagyni, de maga kivánt ö Felsége a' T e
Atyád és Tutorod lenni. Ne keferegj; ne tsüggedezz hát Szerelmes Fiam azon, hogy á' Felséges Iíten az én atyai karjaimat kivonta a' Te derekad alól; mert ö Felsége forgatja ez után a' te ügyedet , boldog tzélra vezérli minden dolgaidat; csak hogy ö Felségét féljed, az én életemnek példáját, mellyet előtted lerajzoltam , tükörül elődbe tégyed, nyomdokaimat álhatatofon kövefsed.
A' mint hogy azt a' drága kintser hagyom-is teftámentomul néked,
m e i l y n e k me® őrizésére nagy reménykedéfsel kéré hajdan amaz Isten
Éivefcerent való Férfiú Dávid Király és Próféta a' maga kedves Fiát Salamont iKton., 28: 9 Te azért edes Fiam, ismerd-mega te
atyádnak IJIenét, és fólgálj 0 nékie tökélletes fiivei és jó kedvel. iKir
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örhd-meg a te Uradnak IJlenednek parantsolatit, is járj az o
utain , bo%y előmeneteled légyen mindeneklen , a' metyeket tselekedéndeffc. Légyen az Ur feneked ollyan mint az Égnek harmatja: virá'
goizáí mint a liliom : verj gyökeret mint a Libátus begyén való elő-ja:
terjedjenek - ki félefen a' te ágaid; és légyen a' te ékejseged ollyan mint
az olaj-fának éiefsége. Hos 14: 6. 7
Ártalomnak Ekeí'ségei, kememnek Gyönyörűségei, kívemnek
örömei, neveletlen gyenge Árváim, KAI A, KLÁRA, ÁGNES,
A N N A , és 'SU'SÁNNA kerelmes Leányim ! az Életnek és Halálnak Ura meg-fokta ugyan titeket az én atyai dajkaságomtól; mind.
azonáltal légyetek jó reménységgel, mert az Árváknak kegyes Attyokat vallottam a1 ti Tutorotoknak, fel is válalta ö Felíége Tutorságtokat, és el-hittem hogy kegyelmefen vileli gondotokat. Tsak
hogy ö Felségét féljétek , minden reménységteket ö Felségében vessétek , nagy kereretrel és buzgósággal kolgáljárok, idvezült kegyes
Anyátoknak kelidségét „ alázatoisagát, buzgóságát,örökség éerinc
bírjátok; hogy végre a' mennyei ditsöfségbe hozzánk juthalsatok.
A* Felséges Ur tégyen ollyakká titeket, mint a' folyó-viz mellett való
jó gjümölts-termö fák, mellyek meg nem hervadnak, hanem mindenkor
Zöldellenek és "yümoltsöznek.
Néhai Méltóságos Gróf Maros-Némethi GYULAI FERENTZ
Urnák, Felséges Római Tsátár Kegyelmes Urunk Mezei Generálisának 's t ritka kegyelségü és Átyjafi-keretö, meg keíéredett lelkű
Özvegye Méltóságos Gróf BÁNFF1 MÁRIA Akkony! és Méltóságos Gróf Bethleni RETHLEN AIDÁM Urnák , T. N. Fejéryármegye Fő ispánjának 's t.kedves Hites Társa, Méltóságos Gróf BÁNFfl
KLitÍ\
Afelzoiy, te-Telmes Húgaim ! Hogy váljam-mc^ tőletek , kikkel nem tsak egy vérből külettem , hanem ugyan egy lelketisvifeltem; és a' kiknek ollyan Atyjafiui kereteteket hozzám ifmértem, mellyet máfutt ritkán kemléltem. Oh melly igen meg-örvendeztet vala nem tsak Személyerek és Atyjafiui keretettel tellyes nyájaskodáftok, hanem tsak egy látogató Leveletek is! De már az én
mennyei Uramtól és a' ti Uratoktól az Első-fiülőtteknek gyülekezetekbe
Való álral jövetelre parantsolatot vévén , tőletek végső bútsút kelletik vennem. Hozzám való nagy keretetekért kerefsen az én lllenemistiteket: áldja-meg örvendetes élettel Személyeiteker•. töltse bé
mind a' kéc életnek vidám ábrázatban való folytatására meg-kívántaF a
tó
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tó javaival Házaitokat; emelje nagy Méltóságra jó reménségü Fiaitokát: tégye Hazátok Ekefségeivé és Házának nagy Oflopaivá Maradékaitokat. Titeket pedig , minekutánna fok kedvetlenségekkel
Éom£édos világi életeteket meg-unnyátok, hozzon-fel e' mennyei
ditsófségbe; hogy együtt örvendezzünk ebben a' minden tmberi értelmet felül múló boldogságban, meilynek lengéjét a'Földön való
titka Atyafiúi Éeretetünkben meg-koftoltuk. Mjg pedig az ide való
jövetelre mennyei Atyátoktól parantsolatot vétrek, l eveletlen Árváimat nagy bizodalommal ölötökben hagyom; elhivén bizonnyal,
hogy 1 (lentől etiletett kegyes lelketek terint édes Anyjaik lettek , és
kegyes dajkálkodáftoknak bövséges jutalmát mind roagatokSzemélyében, mind pedig Maradékaitokban el-vétitek.
Méltóságos Telivér Atyámfiaitól tármazott kedves Atyámfiai,
's közelebb való Linea, Méltóságos Liber Baro Hadadi V E S S E L E NYI FERENTZ, Nemes Közép-Szólnok Vármegyének már kegyelmefen reíolváltatott Fö-Iípánja: Méltóságos L B. VESSELENYI
ISTVÁN, Kegyelmes Urunk ö Felsége egyik Nemes Regimentbéli aetualts Kapitánnya: Méltóságos Gróf Maros-Némethi Ifjabb GYULAI
FERENTZ és SÁMUEL: Méltóságos Gróf Bethleni BETHLEN
GÁBOR, ÁDÁM, és MIKLÓS Úrfiak, Hazátoknak, Familiátoknak, és kivált az Isten Házának nagy Reménségei 's Ekefségei: Méltóságos L. B. VESSELENYI MARIA, Méltóságos L B Branyitskai
JÓSIKA MOSES Urnák. Méltóságos Gróf GYULAI KLÁRA , M.
Gróf Bethleni BETHLEN IMRE Urnák, Mélt. Gróf VESSELÉ
NYI 'SU'SANNA, Mélt. R. Sz. B. Gróf Széki TELEKI ÁDÁM Urnák, Éerelmes Párjaií Teftvér Atyján*fiaitól Éármazott kedves Atyjámfiaf! A' mint veletek való létemben előmeneteleteken örültem ,
ésbóldogságtokat mint magam Gyermekeimét kivántam ; moftan is
érettetek az én Istenemet kérem, hogy Atyai tereimének bövséges
jeleit Személyeiteken tündököltefse, H á z a t o k n a k boldogságát ter jebte,
hogy azokból ki ne fogyjanak az Ofelopok, Tanátsolok és táplálok.
Régi eredetű nagy Grófi Famíliából tármazolt, Isten ditsói'sége
mellett bu/gó Mélróságos Nagy Eleidről örökség terint reád tállott
Grófi Wr/Míaikkal Istentöl a' Törésre állitatott erős Férfiú, Méltó ágos Gróf Bethleni BETHLEN ÁDÁM Ur; Felséges VI. KAROLY
Romai Tsátár aftualis Camerariusz, Nemes Fejérvármegyének dedaratus Méltóságos Fö-lípánja; az Erdélyi Ref. Ekklefiáknak Fö Curatora
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ratora; nem annyira Sogorom, mint Teftvér Atyámfia, ferelmes
Jonathánom! Irja-fel Iftfcn az Egekben gyermekségedtől fogva hozzám
mutatott tiÉta feeretetedet, igaz hűségedet , nagy indulatodat ,• és
míg a' Földön kelletik vitézkedned, övedze-fel derekadat a' FelségesIstenerővel, bátorsággal, és mennyei böltseséggel, hogyaz Isten
Házának Töréűn diadalmafon álhafs, Kegyelmes Fejedelmednek , édes Hazádnak, Nemzetednek, és Méltóságos Famíliádnak mind a'
vérig és végig ditsöségesen Éolgálhafs, és kegyes Tutorságod alá ajánlott egyetlen egy Fiamnak, neveletlen Leányimmal együt én hellyettem á c s Atyjok , árva Házamnak pedig igaz Gyámola lehefs.
Méltóságos Liber Baro Lofontzi BÁNFFI FARKAS Ur, Fiúi
Ágon leg közelebb való kedves Atyjámfia, Hazádnak, Nemzetednek, Famíliádnak Ekefsége, Isten Házának nagy Reménsége, kegyes
Tutora! Fájlalod nem kétlem röled való el-váláfomar, mert igaz éeretö Atyámfia vóltál. De gondold-meg kérlek, hogy fok foháfikodáfim Istenemhez jutván, és íök ohajtáfsal régen várt boldog végemet
el éryén, már Istenemnek ditsöfséges ortzája előtt állok, és Méltóságos Házaddal együtt boldogságodért ö Felségének bizodalommal könyörgök , hogy Tégedet Méltóságos Eleidnek Székibe ültefsen, és
már is jó reménységgel virágzó Házadnak boldogságát fundálja-meg,
Méltóságát terjeÉÉe fokára, erejét, hatalmát, ditsöfségét az Égig
nevelje, hogy elébb Uri Virtusakkal nemesült Személyedben, azután nagy reménységgel nevekedő Gyermekeidben, és egymás után
Éármazó lok ezer Unokáidban, Hazádnak 's Nemzetednek fényes
Tsillaga v Méltóságos Famíliádnak ékes Koronája, azIstenHázának
erösOfelopa, a' Tróféták Fiainak Médiások, árva Házamnak jó Gyámola , és mind végig igaz Atyjafia leheís.
Régi Seculumoktólfogva terjedő, ditsöfségesen ragyogó, a'Nemes Magyar Nemzetnek egynehány Fejedelmeket, Bánokat, Generalifokat, Cancellariulokat, Tanáts Urakat, Fö-lfpányokar és Kapitányokat feült 's nevelt Méltóságos Lofontzi BÁNFFI és Bethleni
BETHLEN FAMÍLIA, mind két Ágon lévő kedves Atyámfiai!
Sem az idő, fem pedig me€€e ki-terjedett Méltóságos Famíliátoknak
feles vólta nem engedi, hogy mindeniktől Éemély éerintbutsut végyek. limértem, örültem, 's moft fem felejthetem hozzám való
igaz Aty afiságtokat. Ez elött-is kértem, moft is kérem, ezután,
is kérni mennyei Atyámat érettetek meg nem éünöm, hogy a' T^
F i
bol-
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bóldogságtokat.két Méltóságos Família, neveljye ö Felsége az Égekig,
Meltoságtokat terjeÉÉe véghetetlen időkig, hogy meg-feünés nélkül
nevelhefsetek lok Dávidokat, JópásoYit ,Jófuekzt, Samueleker, Ef
drásokat, mind világ végéig; kikben mind az líten Háza mind pedig
Hazátok, Nemreterekes Méltóságos Famíliátok örvendezhefsenek.
Tekéntet, s Nemes DOBOKA VARMEGYENEK Felső, közép és alsóbb
Renden levő minden TARJAI! Kiket líten Direííiom alá bízott vala,és a*
kiket mint édes Atya f árnyaim alatt még a* télról-is oltalmazlak vala.
Közelebb pedig hűséges Virze 1 ifcteim, kiknek fegitségtek által mind
az Isten Hazának hüségcfen feolgalhatok vala, mind pedig Felséges
örökös Fejedelmemnek, Hazámnak,és Nemes Vármegyémnek feolgálatját, javát, és meg-marídását folytatom vala! A' minden Fejedelmeknek Fejedelme már engem Fóldi örökségének igazgatásából
Mennyei Polgárságra emelni méltóztatván, minden erörelenségimröl
Tőletek botsánatot kérek. Adjon a' FelségesIstenTinéktek én helly-*
ettem bolts és kegyes Elöljárót, ki az igazságnak Éeretöje, a' Törvénynek és Nemeli Szabadságtoknak öltalmazója, az Isten Házának
kegyei Tutora, és minden ügyefogyottaknak igaz Gyámola légyen.
Edes Anyám, édes Anyám! Mennyei Vőlegényednek vérrel ke.
refett Mátkája, Kriftusnak tőviísek között virágzó Lilioma, ISTENnek ez Hazában fundáltatott ANYASZENTEGYI«ZA ! kinek kebelében
feülettem, térdein neveltettem, Mennyei Tudományának halhatatlanná tévő eledelével tápláltatram. Nálad való pályafutásomat elvégezvén, hartzomat meg hartzolván, és minden ellenségimen diadalmaskodván, immár az Egekben ditsöfségefen győzedelmeskedő
boldog RéÉedbe vitettem, Mennyei Királyodnak Orfeágába, éerelmes Mátkádnak Menyegzöjébe érkeztem; és Királyi Széke körül örvendező Serafimok között udvarolván, nem engedi hozzád való háládatofságom és igaz Fiúi Éeretetemnek gerjedező tüze, hogy boldogságodért Felséges Királyomnak alázatos IJIantiat nyújtani meg-Cünje,n. A'Felséges Isten vonja fel te reád Atyjai Gondvifelésének bátorságos Sátorát: emelje fel közepetted megháborithatatlanBékelségének ZáÉlóját: Tégye hathatófsá 's foganatofsá e' Világ négy Szegeletire ki ható mennyei Tudományodnak folyamatját: hogy lágyitsameg i Kő Éiveket, téritse-meg a'tév lygöket, ha|tsa engedelmed alá
a' vad Pogányságot és az egét Föld légyen a' mi Urunké Istenünké.
Á M E N .
HALOTI
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P r e d i k a t i o ,
Mellyet

A' néhai MÉLTOSÁGOS és N A G Y S Á G O S URNÁK,
GROF L O S O N T Z I

BÁNFFI

GYÖRGY

U r n á k ,
Felséges Urunk'egyik Arany-kóltsos Kamarás Ur Hivének;
Nemes Doboka Vármegye Fö-lfpánnyának az Erdélyi Ref Ekklefiáknak és Scholáknak Kegyes Dajkájának ; nevezetesen a'
Kolosvári Reformatum Collegiumnak Fö-Curatorának,
épen Atyjának, utolsó ti£tefseg-tételinek 's El-TAKARITTATÁSÁNAK alkalmatofságával mondott
SZOMBATI SÁMUEL, Kolofváratt, Karátson Havának 1 S-dik napján , 1735-ben.

SZENT

LETZKE:

aKir. 22: 20. Annakokáért imé én takarítlak tégedet te
atyáidhoz és a' te Koporsódba békajéggel vifinek téged és
meg nem látják a' te fiemeid azt a' nagy veJLedelmet, mellyet én e1 helyre hozok.

Alamint a* fzivnek meg-keményedése 's fel-fuvalkodsága az Isten itilefinek az égről alá húzója; ugy
ellenben a' fcívnek meg-lágyúlása 's maga meg-alázása,
az Istennek vagy jelenlévő, vagy meg-izentetett elkövetkezhető Oftorainak el-forditoja.
Kettőt mondok Elöl-járó befiédemben. Elöfier azt mondom
hogy a'fcívnek meg-keményedése 'f fel-fuval)todsága az I/fen ítéletinek
az égről alá húzója. Ennek oka ez ,mert a £ívnek meg-keményedése 's fel-fúvalkodsága ollyan Isten ellen való vétek , hogy azt az
Isten büntétés nélkül nem hagyhatja, a' mintáz ö beéédében megmondatott: azIJIen ellenek áll ay Kevélyeknek. Jak 4: 6. Meg keményeHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
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ménvedett vah
, fel fuvalkodott vala az ö tíve, el-annyira,
hoay mikoron a' }EHOVA tavával megmondatott vólna néki:
Boteásá-el az én népemet, hogyfalviján énnékem; erre-is nagy kevélyen ezt feleli vala: Kitsoda a Jehova hogy engedjek az ö herédének *
a Jehova t-is nem esmérem d népet-is nem botiátom-el. 2 Mos $ : 1De mint jára ? ellerte álla az Isten, és meg nem egedé néki hogy
azö népe után mennyen, a' mint utánna indult vala nagy vakmerőséggel hanem a tengernek vizeit ellene fel-álatván, azokat nyakába
boritá. 2M0S. 14 rét. Több példát elörtem hozok, nem emlitem
Achabot, Nabukodonozort, Baltasárt, Herodefi, és máfokat, kik
mindnyájan melly példáson adták meg a' kevélységnek,árrác megvág yon irva a' kent írásban.
Máfodfior, azt mondára, hogy a1fiívnek meg-lágyúlása és
I
elölt való maga meg alázása az Istennek vagy jelen lévő, vagy meg
izentetett elkövetkezhető oftorának eí-fordítója.
Ennek oka ez, mer
az Isten tereti az alázatosokat és azokat fel-magaktalja, a' mint
a' maga bekédiben meg-mondotta, igy tolván: En magofságban lakom
és Sz. helyen és a' töredelmes alázatos fiivü emberrel.is hogy meg eleve
tsem az alázató foknak lelkeket, és meg-élefifiem d tóredelmefeknek
ket. Efa. 57: 15. Például vegyük ebben a' dologban Manafsét
a' [udának Királyját, ki mikoron fok btineivel haragra ingerlette, volna az Istent, Isten-is ötet adá az Aífiriabéli Királynak kezébe, és megfogat tat ék , és vasba verettetvén meg-kötözteték két lá
tzal, ét Babiloniába viteték. Mikoron azért iIly nagy erős fogságba
vólna, az ö Urához IJlenébez fel-foháfiliodék
és magát igen meg
az ö Atyjainak Istenek előtt. És könyörge néki, és megkegyelmezi
néki az Ijlen és meghalgatván könyörgését meg hozá ötet Jerufálem
az ti orfiágába.
2Kron. 3 ?: 11,12,13 Illyen példa a' Jofiás Király
a' ki mikoron hallotta vólna a' Törvény könyvnek betedit, mellyet az Ur Házában találtak vala meg, meg- lágy ula az ö fiíve,
és magát igen megalázó, meilynek bizonyságára ruháit-is megfiaggatá és fira. 2Kir. 22: 19. Ezt látván az Isten, azt igéri néki, a'
mi vagyon az el olvaftatott igékben: Annakokáért imé én takarítlak tégedet d te Atyáidhoz, 's a' t.
Summa fon és rtépenként két dolog adattatik itt elÖnkbe. Elöfiör,
az Istennek igiret tétele a'kegyes Jófiás Királyhoz , ezekben : Annákokáért imé én takarítlak tégedet d te atyjáidhoz, és d te koporsódba
kejséggel
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

m) (°) an»
hfséggtl vifinek téged. Máfödpor: azon meg-jgirtetett jótéteménynek hatna, ezekben: és mg nem látják a te Remeid azt a nagy vefieielmet, mellyet in i bellyte hozok.
Láísunk irt elsőben az elöl járó Jtér íótskáról, annakokáért és
imé. Aztlsónéz a'fdljebb való versben n*eg-Íratott dologra , tudniillik a' lóimnak maga még-alázására ; mint ha ígyfeolana az Illen:
ezért rselekctim én ezt a' jót veled, mivelhogy látom a' te tívednelc
alázarofságár. A' máfik pedig, imé, jelenti ezenmeg-igirtetett jónak bizonyosképen lejendó bé-tellyelédéfír.
A' mi illeti immár az igiret tételt, ez kétképen fejeztetik-ki, elofór így, én takarítlak tégedet d te atyáidhoz. má(od£or így,- és a te
koporsódba béke(léggel vifnek téged\ Ezekben a tokban bé-foglaltatik
a' halálnak mefterséges 's egy.ter'smind vigattaláfsal tellyes környül
irála , mert mind ezek rövid tóval nem egyebet rétnek, hanem tsak
mint ha az mondatnék : imé te meg-ha Ifi, és el-temettetel. De úgy
Járjuk, a' halai nevezetfeerint nem említetik mert a' halálnak emiekezeri tomnrú és rettenetes, a'honnan meg lehetett vólna az, hogy
a'halálnak enilekezerire meg-rettenr vclna a' |ófiás Király, jutván
etibe ama' ki mondaiotr lentenrzia: mtg-halván meg-balfi iMóf 2:
17. avagy leg-alább meg tomorodhatort vólna a'halálnak izenetire,
mint meg-fcomorodort vala a' Kegyes Ezekiás Király, mikoron megizentetett volna neki az Efaiás Próféta által illyen hetedekkel: Adj
far ant salatokat házad népének, mert meg hal(z te, és nem élfi. Efa. 38:
1,2,3.
mondom, a' halál nevezet teiint, nem említtetik, hanem az igirethez illendő vigattaló beteédekkel, mellerscgeíen környül
iratratik
/ Erre a' vigatralásra tartozik, elöfier, hogy Iflcnel rakaritatáft
igir néki: el takarít fok, úgymond tégedet, és te el takarittatol. A'
honnan azt vehette efeibe a'Joíiás, hogy az ö rtfte nem fog maradni
a'Földnek íinén, hogy vagy ganéjvá légyen otr, vagy az Földnek
vadainak és az Égnek madarinak eledeiüi hagyattafsék ,* hanem el-teroetretik, még pedig Királyi tép tittefséggel. Úgy is lett, mint
meg-terfik 2Krón. 35: 23, 24, 25. a' holott az iratik, hogy meg febefedvén a'Faraó Nékóval való hartzon jófiás, vivék ótet az ö szolgai
9*ru/a lembe, és el temetteték az ö atyjai koporsó jolba, és az ö halalán
egéfcjudának és Jérufalemnek népe igen fü a. Jérémiás Próféta-it meg.
firatta ótet, ésfiralmas énekekkelfiratták ótet minden éneklő Férjfak és
G
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kiknek énekléfek ugyanfioká(iá válik Izraelben, és fo
efctéridőkig ez afeokás meg-maradott a' Jofiás emlekezetire. • £rrea'
firalomra vagyon tzélozás Zak. 12: 11, f i , i J» »4Máfodfior,
a'Jófiás vigattalására tartozik, hogy Isten maga
v á l l a l j a magára azt, hogy ötet el- takarítja: imé, úgymond, intselekj
Éem azt meg , én takarít lak-el tégedet. Mellyet nem úgy kell érteni
mintha úgy temetné-el ötet az Ur, mint Mófrfl el-temefé d Moábnak
földén egy völgyben. fMóf 34 5» 6 - h a n c m ú g y • h o g y Jennek k , v
képen való gondja fogna lenni az ö el-temet térésére, nem külömben,
mintha épen a' maga kezeivel takaritaná-el ötet. Ezt kívánja vala
Dávid, midőn meg-izentetett vólna néki, hogy válafifcon d három
közzül-. kérlek, úgymond, hadd efiem az Ur kezébe, mert igenfok és
nagy az ö irgalma/s ága , és ne efsem embereknek kezekbe iKron 2
10-.IJ. A'honnan, jóllehet ember' kezemiatt kellet jóíiásnak meghalni, mivel hogy az ütközeten vett valafebet, és a'miatt hóltmeg; mindaz által pgyan tsak nem efett ö az ellenség kezébe; ^
hanem a' mikor el-elett, Isten fezébe efett , és az ö irgalinaíságának
ölébe 's ö takaritotta-el ötet.
Harmadfior: Erre a' Vigattalásra tartozik, hogy ö a z ö Atyai,
boz-fogna takaricatni; 4' fe atyáidhoz takarítlak tégedet. Szokásba
vólt az régenten, hogy a' kik azon egy nemzetségből valók yóltanak, azon nemzetségnek temető hellyére temettefsenek , és igy
a' fiak takarittafsanak az ö atyjaikhoz. Erre nézve, Jákob Pátriárka , halálához közelitvén Egyiptomban, teftamentumban hagyá
az ö Fiainak ezt mondván: Temefsetek engemet az én atyáimmal a
md kaportóba mellyet meg vott Ábrahám. Holott temették-el Ábr
hámot is Sárát az ö feleségét, Isákot is Rebekát az ö feleségét,
d Leát-isott temettem. 1 Mos. 49: 29--}*• Annakokaert itt a
Jofiás Atyjain kell értenünk egy rétről a' Judabéli Királyokat, a
kik ő előtte uralkodtanak, kik ö néki atyjai vóltanak , k»k közzé
takaríttatott ö-is : Más tétről pedig kell értenünk mind azokat
az ö eleit, a' kik vóltanak Ábrahámtól fogva és ezek között nevezetefen azokat, a' kik az Ábrahám hitinek és kegyefsegének
nyomdokit követték, és ezokáért hóitok után takaríttattak az
Ábrahám kebelébe, mint ama' Lázár. E'éerint azért Jofiásnak-isaz
igirtetik, hogy ezekkel az ö kegyes és Ifténfélö atyjaival azon egy
hellyre takaríttatik az Ábrahámnak kebelébe. Tudjuk pedig, mi
'
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értettefsék az írásban az Ábrahámnak kebelén, tudnillik nem vs«
lamclly kínnak * gyötr^Jemnek, avagy várakozásnak hellyé, hanem
örök nyugodalomnak és boldogságnak hellyé; mint meg-tetÉik
Luk. 16 : 2 2. és több kővetkező vériéiből.
Negyedfier:
Azon vigafetalásrí tartozik, hogy az ö koporttjába fog vittettetni, a te koporsódba vifnek tégedet, avagy; a mint
aKron 3 j : 14- mondattatik: az ö Atyáinak koporsojokba, a' melly
tudnillik vala Jérufálemben a' Dávid Városában. A' honnan azt veherte efeében, hogy nem az idegeneknek földökben, nem a* pogányok között fogna ö néki teraetretése lenni; hanem zZ ö maga
hazá|ában 's Királyi lakó városában, ollyan hellyben mellyet lílcn
válafetott vala magának,- hogy ott helyheZtetnéa* maga tiÉteletit.
Nagy jónak tartatott eleitől fogva f minden nemzetek között, hogy
valaki az ö tulajdon hazájában haljóri-meg és temctteísék el: kivált,
képen pedig a' Sí dók között tarfarik vala eZ nagy jónak, mivelhogy az ö hazájok vala az a* fold, mellyheZ köttettek vala az Istennek Igiretei, a' mellyben kelí valá meg-jelenni aZ Immánuelnek, a*
honnan az a' föld neveztetik Immánuel földének, EfaV 8: 8. Ezeket az ígéreteket tudván a' fólef Pátriárka ( esltivéfsel kénterité az
ö aryjafijait , hogy mikor Ifíeri őket meg-látogatja, és ki-6abadirván Egyiptomból bé vifeí őket az igiretnek földére, elvigyék ma'okkal az o tetemeit, és ott temelsék-el azokat. tMof. 50: 25. melyet meg-is tselekedének az atyafiak. E' melletti a' ferméfietnek
néminémii hajlandóságából vagyon az, hogy oda kívánkozzék temettetni, a* hol az ö elei, Vágy aty'iafijai, v;>gy Valami nemzetsége temettetett. Példa ide ama' Gileádbéli Barzillaia' kt róidön
által kiíirte vólna Dávid Királyt a' Jordánon,- mikor' öaz AbfólónveÉedelme urártJérulálembe az ö Királyi Éékibe vifefa menne;' hivja
vala ötet a* Király ezt mondván jeré velem t és el tartlak téged én
magamnál Jerúsáíemberi, mivel hogy ö-is jól tett vala a' Királlyal
táplálván ötet az ö bujdosásában : de' ö immár meg-vénhedett lévén 's minden nap halálát várván, tóbb éavai közöt ezt feleié a"
Királynak: Kérlek, hadd mennyen viffia d té szolgád, és haddbaljakme{ az én vámjombari, és temette (sem az én atyámnak és anyámnak
temető helyében aSam 19: 31-37 fczk éerint |ófiásnak-is vigaÉtalására Volgáit, midőn az igirtetert neki,- hogy ö takaríttatik iz
§ Atyjainak d Királyoknak koporsojokba.
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ötődfir: Ez-is azon vigafctalásra tartozik, hogy az ö el-ta*
karittatása fogna lenni békeségben: a te kopásodba békeséggel vtfinek
t éhedet. Kérdésben tehetné itt valaki: hogy kell ezeket érteni, holott nyilván vagyon, hogy |ófiás nem békeségnek hanem hadakozásnak , idején hólt meg , a' Faraó Nékóval való hartzon esvén el:
a'kik pedig ilyetén eröfeakos halállal halnak meg , azok vérreles nem
békeségge! mondattarnak Éállani a' koporsóba, mint a' Joib
és Sémei példájában látjuk iKir. 1 : 6,
Erre kettőt lehet felelni.
Elő fór, hogy ezen a' békeségen értettefsék a' |ófiás egéfe Orfiága.
vak békesége , illy értelemmel: hogy az ö halila és eUakarittatása
lenne akkor, mikor még az orfcág helyén lenne, ésaddig el-nem köverkeznék reá a'pufetulás, mellyet az Ur el rendelt vala ellene.
Ugy-is lett, mert Jófiás után negyedik Király vólt Sédékiás kinek
idejében fel-jöttenek » BabilóniabeliekJerufalem ellen, és |uda orÉága ellen, a' várolt raeg-éálloiták meg-vertek , fel-égették, és a'
népet mind Királyjával együtt fogva el-vitték Babilóniába. Hnnakokáért: békeségben lévén az orfcag Jofiás idejében, azö királyi
Háza-is azon békeségben vólr, és ugyan azon békeségben hagyta
mind orfiágát mind maga Házát a' midőn el-takarittatott. Mafid fon azt-is mondhatni ide, hogy ezen a' béketségen értettefsék a'
Léleknek békésébe, melly áll azIstenbün-botsáto 'sidveziró kegyelmenek érzésében és annak tökélletes el-érésében. Hlyen békeléggel kíván
vala a' vén Simeon is meg-halni, minekutánna Idvezitöjét meg látta
vólna, ezt mondván : Mofia botsátodel d te gigádat Uram békeséggel,
d tebeféded f érint mert látták az én Remeim a te Idvezitódet. Luk. i
29, 30. Ezt a békeséget hogy meg-érzette *s tökéletesen el-isértea'
Jófiás Király femmit nem kételkedhetünk: arra mutatván az ö kej.yefsége, az igaz Isteni-trételernek helyre állatásában való buzgó lerénykedése, és mindé kegyes tselekedeti.mellyek örök emlekezetre meg-irattattak az Istennek Könyvében : a' holott-is e-képen ditsiitetik meg,
hogy ö kedves dolgot tselekedett az Ur előtt, és járt az ö atyjának d D
vidnak útain, és azokról C"» jobra fem balra el.nem hajlott iKrón. 34:
Tudjuk pedig mik vóltanak a' Dávidnak Utai, tudniilik az ö hite,
kegye/sége, és jó tselekedetei: ezekben járt a'Jófiás-is, mert a' mint
mondatik ugyan ott a' 3-dik versben: az ó Királyságának nyoltzadik eftendejében , mikor még gyermek vólna; kezdé keresni az. őat
jának d Dávidnak 111énét. Hu kellett oda, mert bit nélkül fenki
J
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1/lent nem keresheti, és ö előtte kedves dolgot nem tselekeáhetik.
Sid. I I : 6. A' hol pedig Hit vagyon, bizonyos ott a' bün botsánat és az idvefség. • E* vólt a' Jófiásnak békesége, a' mellyben
ö az ö atyjaihoz takaríttatott. Eddig a' Letzkének első rétéről.
Ami immár a' málodik rétében vagyon, tudnillik az
igiret tétcinek hí ím , hogy meg nem fognák az ö femei látni,
ezt a' nagy vefedelmet, mellyet IJlen arra a' helyre hozandó vala,
ez-is tartozik a' |oíiásnak vigattalására. Ezen a* Vetedelmen értettetik |erusálem Várolának és egét Júda ortágának el puttittatása , és a' népnek fogságra virertetése, mellyben hetven ettendeig vóltanak. A* tent nyelvben igy mondattatik : nem látják
meg a' te temeid azt az egéfc vetedelmet ; a' mi Fordításunkban
pedig ez a' vetedelem mondattatik nagy vetedelemnek. Bizonyára
nagy is vólt az, mert a' Juda ortágának fok ízben voltak annak
elötte-is vetedelmei, dc mindazok, tsak rét terint valók vóltanak ;
e' pedig ugyan egifi és teliyefséggel való nagy vetedelem vólt;
mert ebben a* Várofis mind a'Templommal együtt teliyefséggel elrontatott , és az Isteni tif telet egéíen meg-tünr, a' nép-is rét terint
fegyverre hányattatott, réfi teréntfogságra el-vitetett, annyirahogy
tsak a'fóldnek nyomorúltai hagyattanak-meg a'földnek mivelésére.Ezt
i* nagy vetedelmet izente vala meg-Iíten a' Manafsénak fok bűneiért.
iKir. 2 i : i t-i* Ezenfirt jérémiás Próféta az őfiralmas Énekeiben.
Erről mondattatik ur, hogy meg nem fogiák látni azt a' Jófiásnak fig- mei: nem-is látták, mert az ő halála 's el takaríttatása után jőtt-el a*
földre ez a1 vetedelem. Nagy jó tétemény vólt Jofiásra nézve ezt a* vetedelmet meg nem látni, és abban vagy azon való kefergésben, nem
réfc'esülni, a" miképen rétesült vala a' Jérémiás Profeta. Ezt tudván az Ezékiás Király, mikoron meg-izentetett vólna néki Istenröl,
hogy el-jöne az idő , mellyben minden, valami az ö Házában vagyon,
és valamit eltöttenek az ö Atyjai, Bahiloniuba vitetik, és az ó Fiai
kozzül-is, a kik ö tó lefiár marnak, elvitetnek, és udvarló f olgák lé fi'
nek Babilóniai Király palotáján melly meg-is lőtt ezen nagy vefedelemnek alkalmatolságával: mit tselekeÉik ? jóvá hagyja ugyan
az Istennek, betédit; de azonban kérve kéri az Istenr, ne légyen
az az ö idejében, hogy meg ne lafsák azt az öfeemei: jo úgymond,
az Urnák befiéde, a' mellyet fiólál, tsak hogy légyen békeség is állon,
dóság addig,
mig élek. aKir. 20: 17, 18, 10.
*
'
*
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0 Az íflenfeló
nem marad.

embereknek kegytjségek Joha jutalom n
.
.

Mit nyere Enók aval, hogy tellyes életében az IJlenneljárt fiün.
telén? azt hogy halált nem láta, mert az IJlen felragadó ötet. 1M0Í
c : 21, 24. Mit nyere Néé aval, hogy ö igaz ferjfiu és tökéletes vala
az ö idejében való emberek között, és az IJlennel járt fiüntelen? iMof
6 : 9. azt, hogy a'közönséges veéedelemben meg-tartaték ege£ há.
za-népével együtt, és a7 bitből való igazságnak örökösévé lett. Sid. u : 7.
Mit nyere Ábrahám aval, hogy ö hitt az lfennek > azt, hogy az ö
hiti tulajdoníttatott ö néki igazságára, ésIsten barátjának neveztetet
Jak. 1: 23. Mit nyere Dávid aval, hogy ö Istennek £avát fogadá
inkáb mint Saul, a' ki őelőtte vólt? iSam. 15: 28 azt, hogy a'
Királyság az ö házában megeröfitteték t olly örökös jufsal, hogy a'
Mejfias JCirály-is abból fiármazzék, ennek orpótlásának fiba vége nem
lé fen. íSam. 7; 12-16. Luk. 1 : 31,32,33. Hogy egyebeket el-hallgafsak, mit nyere Jófiás Király aval, hogy midőn olvaínák előtte
az Isten Törvényének könyvét, meg nem keményité magát az ellen , hanem meg-lágyula az ö éive r és magát meg-alázá az Ur előtt? azt, hogy azö atyjaival egyetemben békeségben takarittaték
azoknak koporsójokba, "és meg nem láták az ö fcemei az ö Népére
következett nagy vefiedelmet.
Fundáltatik ez a' Tudomány egy rétről a* Cent írásnak fok rend.
béli nyilván való tanúbizonyság tételein, £ent Pál Apoftol illyen bizonyságot téten: azIsteni tifitelet avagy kegyefség mindenekre bafnos,
meilynek igireti vagyon e' világon és d más világon való meg ajándé
kozásáról- iTim. 4 : 8. Éent Dávid az Istent mondja irgalmainak
az irgalmashoz v tökéletesnek a' tökéleteshez,- t ifi tónak a' tin
tához ;• vififiásnak pedig, az az erös botfiú állónak d vififiáshoz,
tudni-illik az engedetlenhez Sóit. 18 : 16,17. Ezért az Isten is
maga felöl azt mondja : én az engem tifitelöket meg-tifitelem; dt
d kik engemet meg-utálnak, meg utáltatnak. Más rétről pedig
fundáltatik ez a' Tudomány az Istennek igazságán, melly feerint ö Felsége a' mint hogy az engedetlenséget büntetés nélkül nem
Éenvedheti, ugy ellenben az engedelmefséget meg-jutalmazfatásnél.
külnem hagyhatja, a* mint meg-mondotta a'maga Törvényében:
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megbüntetem az atyáknak vétkeket a' fiakban harmad és vegyed Íziglen
azokban, a' kik gyűlölnek engemet: és irgalmafiágot tselekfem ezerig(en azokkal a kik engemet fieretnek, és meg-tartják az én parantsolatimat aVlós- 20: .5, 6.
Ezen Tudománynak alkalmatofságával tanuljuk-meg elsőben t
hogy az I/tenfélö kegyes embereknek halálok, ha fiinte ifjú korokban
fiolittatnak-is ki e' világból hafiinte nem olljan halállal-is a' minémüvei
ma^ok kívánnának meg-halni-, mindazáltal nem Jfien haragjának, hanem
azon kívül, hogy az Ifieni végezet fierint minden embereknek megkell
halni ok, Sid. 9: 27, gyakor lat ofs ággal az IJten kegyelmének nyilván
való jelei ö rajtok. Imé a' Kegyes fofiás Király, elég ifjú korában
hala meg, mert még a* negyven ettendöt el-nem érte vala, mivel
vyőltz efetendös vólt mikor uralkodni kezdett , és barmintz
egy eftenendeig uralkodott. aKir. 22: f. nem-is ollyan halállal
hala meg, a' minémüvel gondolhatjuk, hogy kivánt vólna meghalni mivelhogy az elleníégnek nyilai miatt hala-meg: mindazonáltal ebben az lilén nem haragját mutatta ö hozzá; hanem inkább
kegyelmét: a* melly abból terkik meg: Elöfier, mert a* mint
meg-hallók, az Istennek fiorgalmatos gondja vólt arra, hogy
ö békeségben 's nagy tikteséggel takarittaísék az ö atyjaival azoknak koporsójökban. Máfodfior, mert az ö orfágára 's népére következett nagy vetedelem elöl ragadtatott-cl, hogy meg ne látnák
azt az Ö femei, a' terint a' mi vagyon Efa. 57; «. Az igaz elvéf; és nintsen fenki,ki efébe venné: az irgalmafság-tévö emberek elfedetnek és fenki meg nem gondolja, hogy a következendő ve fedelem
előtt vétetik el az igaz. Emberi mód terint tolván , meg érhette
volna ö azt a' vetedelmet, mert a' mint fel-fámlálhatom az ö halála után mint egy hufian-barmadik eftendöben jött az a' vetedelem a' földre, ö pedig mikor meg-hólt, nem vólt több barmintz kilentz ettendösnél. Da ha ö azt meg-érte vólna, kétség nélkül néki-is abban rétesülni kellett vólna , mivelhogy az fokkor meg-efik,
hogy az Isten búsulásának árvize el-ragadja a* jókat-is a' gonofokkal a mint példa erre Dániel és az ö Tárlai, és más több kegyes
és Istenfélö Sidók.a' kik azon fogságnak réfeü vóltanak. De az
fedelemben, mind azért, mert ö nem rétesült azon vétkekben , a*
mellyekért azt a* vetedelmet hoztaIstena' népre, minémüek vólta-
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tanak: a* bálványózás, törvénytelenség, ártatlan vérnek ki ontása

's av t. fötinkább azoknak ugyan meg esküdt ellenségek volt:
mind azért kíváltképen , hogy ö mikor hallo'ta a' Tőrvény könyvnek btédit, magút meg.alázta a z ö Ura Istene előtt meg-re;tenvén
íz ö Istene törvényének tavára, a' mint fellyebb meg-mondám.
Máfodpor , ezt tanuljuk-meg: JJ/etinek meg-köfönhetetlen-já
teménye valamely emberhez az, ha meg-etigedi azt néki, hogy nem t
az ó hazájában 'x lakta földében haljon meg; hanem hogy ugyano
békeségget és tiftejséggel takaritta/sék-el a' földnek /inéról. Enne
példáját lát,uk a "Kegyes Jofiás Királyban: Kinek az ö kegyetségéért azt igiri Isten nagy jútalmúl és jó téteményül, hogy ötet békeség<*el 's nagy tiÉtefséggel el-takaritja áz Ö atyjainak koporsójokba.
Nagy jónak tartotta ezt a' Job Patriárka-is a' ki is kívánva kívánta, hogy a' maga honnyában haljon meg, és ugyan ott takaríttat
sék-el, midőn igy €ólott, az ö fok nyomorusági között azt gondolom vala, hogy az én féfikemben balok meg, és mint a' tenger fö
lényét megfoka/itom az én napjaimat. |ób. 29: 18.
A L K A L M A Z T A T Á S .

Ezeket én tovább nem terjefctem. A' mire tzéloztam eddig
nyújtott tanításomban , immár arra térek , tudnillik hogy a' megmagyaráztatok Éent Letzkét, tehetségem 's magsmra vállalt trétem
lötelefségem terint alkalmaztafsam az előttünk fekvő, néhai Méltóságos Gróf Lofontzi BÁNFFl GYÜKGY jó Ujunkra, 's temetségének alkalmatolságára.
Elsőben-is azért: Jóíiásról, ludának Királyjárói, haláláról 's
el-takarittatásáról predikálék. Illendőnek tartottam, hogy illyen
nagy emberről venném jó Urunk felett el mondandó predikárziotnnak materiáját, mivel hogy ö-is nagy ember vólt e' mi Hazánkban • Fejedelmi Méltóságú nagy embernek, a' néhai Méltoságoj
Gróf Lofontzi BÁNFFl GYÖRGY Urnák, Nemes Erdély oitága
akkori ditsiretes Gubernátorának Fija lévén, ez idvezült Méltóságos Gróf Ur; mind ezért, mind maga válogatott drága virtusaiért nagy tifctefségben tartattatott Nemes Erdély Orfeágának Lakófaitól, minden rendektől: söt Felséges Urától Királyjatól-is nagy
méltóságú Tittekkel megtiÉteltetett.
Máfodfor: Jófiáft meg-ditsiri az írás az ökegyefségérölim' ezekben. Elöfiör, hogy ö járt az » Atyjának a' Dávidnak minden utaiban
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is azokról el nem hajlott. Másod for, hogy ö Eorgalmatoskodott
az Ur Háza romladozáfinak épitéseben: mellyre nézve parantsolatot
az ö Éolgainak és Hilkia Papnak: hogy a' melly pénz az Ur Házába bé vittettetett, adják ki a' Műveseknek, hogy a' Háznak romláfit meg-épitsék. Harmadkor, hogy mikor a' Tövény könyvet
meg-találták az Ur Házában, parancsolt hog azt olvafsák őelőtte:
mellynek be£édit hallván engedelmefséggel és alázatoísággal fogadta.
Negyedfer, hogy ö igen fcorgalmatos vólt az igaz Isteni-ti£t«letnek helyre állatásában, mellyet véghez-is vitt, a' bálványokat és
bálványozókat ki irtván. Ezekről en-is e' Méltóíágos Urat meg-ditsirhetem , noha az ö kegyefsége és Virtufai az én ditsiretemet fokkal felyül haladják. Azt mondom azért Elsőben hogy ez a' Méltóságos Ur-is járt az ö hitbéli atyjának a' Dávidnak útain, és azokat követte; mert a'Jérémiás intése 6érint, meg-álván az utakon,
tudakozott d régi ösvényekről, hogy meg tudná mellyik légyen az igaz
út, és azon járt: (erem. 6: 16. Máfodfor, Fájlalta az Isten Lelki Házának romladozáfit, és azoknak épitgetéséretellyes erejével,'s
költségének nem kimillélével igyekezett. Harmadkor, az Istennek
Törvényét, drága £ent békédétfigyelmetefséggel hallgatni's tanulni Éerette, és annak predikállására £ívét meg-lágyitotta, 's alázatofsággal járt az ö Ura Illene előtt. Negyedfer, az igaz Illeni tikteletnek gyakorlója vólt, és minden aval ellenkező utálatos vétkeknek utálója es el-távaztatója.
Harmad for-. A' kegyes Jófi ás Király, igen meg-ve£tegetödött
és el fordult időben élt, mellyért az Istennek itileti immár igen közel vala, és fiet vala a' földnek elpu£titására, Ez a' kegyes Méltóságos Ur mitsoda időben élt légyen, arról nem £ükség: hogy
én moft £óljak, mivel mindnyájan látják, a* kiknek valamennyire
fel nyilt £emek vagyon, mitsodások légyenek ez utolsó idők a' melylyekre jutottunk: a' mellyért íélö hogy közel ne légyen az lilén
itileti meg-büntettetésünkre
Negyedfer ; fóliás Király Ifjú korában hólt meg ugyan ugy
mint életenek barmintz kilentzedik e£tendejében , és nem ollyan halállal a' minémüt kívánhatott vólna; mindazáltal, mind ezekbeuis at Isten nem haragját, hanem jó-kedvét muratra ö hozzá. Ez idvezült Melróságos Urnák napjai vóltanak negyven hét efitendök
és igy életének jóbb korában £ólitotta ki ötet Isten e' világból:
talátn nem akkor, és nem úgy, a' mikor és a' mint maga kivánH
ta vól-
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ta vólna, mivelhogy még tovább-is élhet vala; és ha Istennek tettett vólna, halála előtt jó idővel küldhette vólna hozzája a' halálnak
valamelly portáját, ki által meg-izente vólna néki mint Jófíásnak:
imé közel az idö, hogy takarítsalak tégedet a' te atyáidhoz. Mindazáltal, az Isten ö reá nem haragudt íem abban , hogy életének jobb I
korában éólitotta-ki mint Jóíiáft ; fem abban , hogy váratlan, és 1 f
majd minden jó idején való hir tétel nélkül; sőt inkább jó kedvét
hozzá meg.mutatta abban , hogy ötet az ö halaiának éjttakáján a*
buzgó könyörgés és fent elmélkedések által el kétitette az idvefséges
fei-mulásra, mivel ágyába le-feküvén a' buzgó könyörgés és tent elmélkedések között alutt-el, és úgy múlt-ki tép tsendefen e' világbóL
Ötödfiör: fóliásnak Isten maga igireret téten, hogy ötet azö
hólta után békefségben tittefséggel el takarítja az ö atyjaival, és öeltakaritratik azoknak koporsójokban, 's úgy-is lett Mélt Gróf Uram!
Imé látod riéked-is meg-vólt az igirtetve Istentöl, hogy világból való
ki-múláfod után Mélt. Uri Eleiddel együtt el takarittafsál azoknak temetőhelyére, a'te magad koporsódban, Hazánknak és ebben az Itten
Házának ennyire való bckefségében, Lelked elmére ti nek- isIstennel
békés állapotjában; és hogy e' békefséggel bé menny a' te Uradnak
örömébe 's örök békeségébe.
Hatod por-, fóűáft Isten a' következő vetedelem elöl ragad ta-el,
hogy meg ne látnák azt az ö temei. Ennek a' Hazának mitsoda vetedelmeit láttad-meg életedben, Mélt. Gróf Uram , nyilván vagyon
elöttünkv ez utánra pedig mit fcülaz Illeni végezés azt nem tudjuk: i
félhetünk méltán attól, hogy mikoron közzülünk a' jó és irgalmafságtévő emberek, kik között nem útólsó valálMélt. Gróf Uram, el-tedettetnek, vetedelem ne következzék a' íöldre, mellyben hogy rétes
légy, nem akarta az Isten.
Hetedfer: [ófiásnak tittefséges el takarittatására tartozott az, j
hogy ötet egét juda ortágának és |erusálem várofsának népe meg-firatta. T i i s oh Erdély Orgágának , és Kolosvár várofsának Népe, ezt
a' Fö Embert, a' ki ugyan valójában gyámolés atya vala Izraelben,
tifereljétek-meg, firafsátok-meg a' miképen Dávid meg-firará az eget
Néppel egyben amaz Izraelből el-efett nagy Fejedelmi embert az Ahtiert aSam. 3: 3 1, 32. Továbbá: jéréraiás Próféta-is meg-firatta |ófiáft. Próféták és Próféták fiai, Papok és Léviták tselédi ez a' ti ritretek, legyetek firánkozójérémiáfok, mert oda vagyon kegyes fó/iájlok,
tápláló Abdiájiok, és buzgó Néhémiájlok. M i n d e n éneklő Férfiak es
Akton- !
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A££onyok meg-firatták Jófiáft, kiknek énekléfek ugyan £okáfsá vált
Izraelben , és fenn tartotc fok E£tendökig Jófiásnak emlekezetire.
Minékünk-is mindnyájan ez a' mi ri£tünk , hogy idvezült Mélt. jó
Urunknak utolsó tiérefségét meg adjuk íiráfsal és kefergéfsel, és az ö
áldott emlekezeti tájainkban meg-maradjon e£tendökröl ettendökre.
Méltóságos Gróf Lofontzi BÁNFFI DIENES Kis Úrfi! Mélt.
Gróf Lofontzi BÁNFFI KATA, KLÁRA, ÁGNES, ANNAés'SU'SANNA Kis-Attonykák, neveletlen gyenge árvaságra maradót árvátskák, kik árvákká lettetek mind Atya mind Anya nélkül, T i méltánfirhattok idvezült Méltó, jó Átyátoktól való meg-fo£tattatástokon.
Ha Jákobot, az ö felnevekedett, söt £inte meg-ért emberkorra jutott
gyermekei megfiratták még pedig olly nagyfiráfsal, hogy a' Kanaán
földének lakofi is tsudálkoznának az öfiralmokon. xMós. 50: 10-11.
Hát ti, nem hogy emberkorra, de ifjúi időre fem jutott apró fereg, avagy nem mélránfirhattok-é? nem méltán mondhatjátok-é: jaj Atyánk!
jaj Anyánk! Kettős a' jajotok: jaj Atyánk! jaj Anyánk! mivelhogy
£íveteknek mind a' két kebelét által járta az éles tör, azért el mondhatjátok : oda vagyon mind Atyánk mind Anyáok ! ííem-is tudom, mit
mondjak viga£taláftokra; Jianem igazitlak benneteket az Isten herédére mert ott és nem máfutt találjátok fel mind viga£taJáftokat, mind
febeteknek orvofságát. Kerefsétek-meg azért a' többi között azt a' mi
vagyon Sói. 27 : 10. Ott azt énekli a'Dávid Istenben vetett bizodalommal: Ha az in atyám és az én anyám el-hagynakis engemet; az Ur
magához véfen engemet. E* £okat vegyétek ti-is £ájatokba, és mondjátok Istentekben vetett erős bizodalommal egymásnak viga£talására:
Imé, Éerelmes Atyámfiai: Néném, Bátyám, Húgom, el-hagya minket
mind Atyán^ mind Anyánk: debizzúnk mert azUr magához fogad
minket. Meg-is tse!ek£i bizonnyal mert azért n e v e z t e magát Árváknalt Atyjának Sóit. 68 : 6. hogy az Árvákat magához fogadja.
Méltóságos Ur A££onyok ! Mélt. Gróf BÁNFFI MÁRIA
A££ony! Néhai Méltóságos Gróf GYULAI FERENTZ Generális
Ur ö ExceOentiája meg-hagyatott árva özvegye: és Méltóságos Gróf
BÁNFFI KLÁRA A£Éony! Méltóságos Gróf BETHLEN ÁDÁM
Ur ö Nagysága kedves Házas-társa. Olvafom £ent János Evangy.
11 .dik réjiben hogy mikoron Lázár a' Kriftusnak baratja meg-hólt
vólna, meg-firatták ötet az ö két teftvér atyjafiai, Mária és Mártha.
Hát ti vallyon nemfirarjátok-é-meg e' ti kedves teft vér Atyárokfiát,
a' Kriftusnak és az ö £olgainak £eretö Barátját? Mindazáltal vegyeH 2
tek
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tek vigafitaláft magatoknak, elöför abból, bogy a' miképen Lázár
fclól irja a' Éent Evangyélifta, hogy éeretteötet a' Kriftus, ésazö
két Atyjafiait Máriát.és Márthát, aképen Éerette ezt a ti kedves
Atyátokfiát; éeretni fog titeket-is, tsak ti-is Eerefsétek ötet, Máriával és Márthával házatokba bé-fogadjátok, néki fcolgáljatok, és az ,
ö lábainál le-ülvén az ö%be£édit hallgafsátok. Má/odfor, abból, a"
mit a' Kriftus mond Lázár felöl: Lázár a mi barátunk alufikde elmegyek hogy felköltsem ótet. Azt mondom én-is, hogya'Kriftusnak
és az ö ííolgainak barátjok a' ti Atyátokfia alufcik: alu€ik, mondom,
és nem hólt-meg: és ha hifiitek Máriával és Márthával, hogy a' Kristus légyen az élet és d feltámadás, el jöa' ti Atyátokfiához-is a' Kriftus, "és fel költi ötet az igazaknak fel- támadáfoknak napján.
Közelb 's távolb lévő Atyafiak! Méltóságos Urak ! lófef Pátriárkáról meg hallátok, hogy mikoron el-közelitett vólna az ö halálának órája esküvéfsel kénÉerité az ö atyjafiait, hogy mikorIstenőket
meg látogatja és ki vifei őket Egyiptomból, el vigyék magokkal az ö l
tetemeit, és temefsék abba a' Koporsóba mellyet Jákób az ö Atyja
feerzett. Tőletek is azt kivánja kedves Atyátokfia atyafiságos köteleíségtekre kénÉeritvén, hogy minekutánna kihoztátok az ö tetemeit a helyről, a'holIstennéki halálát rendelte vala, és minekutánna drága kenetekkel meg-kentétek ötet, mint Jóléfet mrg-kenték az ö
atyjafiai, az az, minekutánna érdemlett tiÉtefséget kéÉitetretek néki, immár azon tiétefséggel takaritsátok-elabba a' Temető helybe,
mellyet az ö Atyjai Éerzettenek. Tinéktek pedig azt kívánja , hogy
a' ti Atyáitoknak lftene látogafson-meg titeket jó kedvéből, és azon
a'Földön, mellyen meg-telcpitett titeket, adjon tinéktek lelki és testi tsendes békefségben való lakozáft Nemzetségről Nemzetségre.
Ti Aron Háza! Ti Lévi Nemzetsége! T i Próféták Fiai! azt
hagyja teftamentomban hűséges Néhémiáftok, hogy el ne felejtkezzetek ö róla, és el ne tárókéfsenek d ti fajaitokból az ö jó téteménye
a' mellyeket tselekedet d mi lftenünknek Házával, és annak rendta
fival. Néh. i?: 14. Annak felette azus mondja: Könyörögjetek d Jerusálemnek békepégéért, 'Sóit. 111 6. hogy az Ur a' ki azt mondotta: Szeretem én ferusálemet és a' Siont nagy buzgóságosfieretettel
1: 14. álla fon Önzőket az ö lelki Jerusálemémk kőfalaira, kik éjjel 's
palne hallgafsanak. Éfa <5 2 : 6, ?. miglen az Ur könyörül a'
Sionnak porán: és el jö az óra , mellyben annak
dolga forduljon jóra. Ámen.
/
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MAGNIFICÜS

DOMINÜS

GEORGIUS
COMES

B A N F F I
DE LOSONTZ:
SACRjfc C^SARE^E REGI^EQUE CATHOLIC/E MAJESTATIS CAMERARIUS A U L 1 C U S ; INC L U T F C O M I T A T U S D O B O C E N S I S COMES SUPRETYUS;
R E F O R M A T . IN T R A N S S L L V A N I A ECCLESIARTJM
1 T E M Q U E C O L L E G I O R Ü M AC SCHOLARUM
OMN1UM C U R A T O R UBIQUE SUPREMUS;
HEROUM OPTIMUS MAXIMUS;

REDDITUS COGNÁTIS;

CMLÍS
AB EVERGET/E T A N T I

BENEFICIARIO,

FRANCISCO T. TSEPREGI,
IN

P A L A T I O CL A U D I O P O L L T A N O ,
A. D. XV. K A L E N D A S JANUARIAS,
PANEGYRICO EXSEQVIALI IVRE ET MERITO LAVDATVS.
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Virgilius Ecloga III.
Dic, quibus in Terris , & cris mihi magnus Apollo,
TRES pateat C&LI fpatium, non amplius, ULNAS ?

SenecaEpift. X.

LXXIV.

Miraris, Hominem ad DEUM ire? DEUS ad Homines
venit, immo, quod propius eít. in Homines venit.
Nulla fine DEO Mens booa elt. Semina in Corpo*
ribus Huraanis DIVINA difperfa funt; qux fi bonus
Cultor excipit, fimilia Origini prodeunt, & paria His,
ex quibus orta funt, furgunt.

Poéta Orientis:

Quando vacuus evafit Abdallae locus,
BENEF1CENTIAM ABSTULIT GRYPS Occidentit

Item:

LIBERALITAS, Empufa, & GRYPS,
tria funt nomina rerum, qux
NON REPERIUNTUR, NEC USQUAM EXSTANT.

LAUHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

LAUDAT10

FUNEBR1S.

. ORNAMENTA SECULI, PATRES PATRLE,
COMITES ILLUSTRISSIMI, MAGN1FICI
L1BERI BARONES,
f
PROCERES NOBILISSIMI > SPLENDIDISSIMI,
PACIS CHRISTIAN® ORATORES JURE
C/ELESTIS LEGATIONIS VENERANDI,
.QUIQIJE ADESTIS ALII, AUDITORES ORDINUM
OMNIUM LONGE OPTATISS1MI,
SPECTATISSIMI.

Uod ore Populi PJebisque Oriens frequentat, quoties HEROAS
principes, eximie EVERGETAS pláne íingulares, acerbis Funeribus cfferri videt;
dirum illud & inaufpicatum Carmen Ego,
in prafentia Prxco Luctus Publici, in feralem hanc Scenam efcendens, jure longe longeque majoré obnunciavexim, & meritifsimo verbis conclamaverim conceptiísimis:
GRYPS A B I I T , E T J U X T A CUM EO
BENEFICENTIA TERRIS EXCESSIT.
Enimvero Illud HEROICJE Magnitudinis eminentifsi»um Inftar; vivum Illud fpiransque P I E T A T 1 S CJELFSTISSIMffi Simulacrum; Aureum lllum Imbrem BENEFIGENTI^ Minervám profluentius compluentis, plenoque
Cornu MARE DONORUM incelsanter vomentem Copiam;
tot item mefses Palmarum, tot fafces Lauri, tot acervos
A d o m ; Queis Memorixoimis Maximus GEORGIUS Orbi
I 2
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Miraculo, Pofteris Exemplo fűit, extra EUM quarere,
ut Orientis Adagio habét, ominoefset, conatu irrito GRYPHEM VEN ARI.
HEROAS Suos Graecia mendax ja&aredeíinat. Annales fabulofae Antiquitatjs nugis caryáris ^errisque germanis turgentes fileant. Ades Fama, cöqde Faftos^aperi Tabularia Publica, Cedros aeternas, Lauruín-íernper virginem ,
Statuas colofleas, Monimenta aere perenniora erige: alis
illaífis, tuba clangente, per femitam Glóriái GEORGIUM
in Domum Solis utramque differ: ex verő enim nomen
nunc habebis; nunc juftx furget opus Hiftoriae, matéria
Annalium, columen Faftorum, carmen Seculi, Legem Hominum ultimam, Metam DEI proximam, HEROA fine
exemplo Unicum, GEORGIUM, celebrantis.
ILLO falvo omnia ridebant. ILLUM AQUILA AUSTRIACA, Nubium tenus altiífime fublimatum GRYPHEM,
in ipfo Aetheris folo & faftigio Hiemis, ubi nec fulmini,
nee fulguri, locus ett , Comitem Perpetuum , veroque
adeo titulo rPuriAiEToN, ore Latio fonabis GRYPHAQUILAM , iíternis Alis perfovebat. ILLUM PATRIA CJESAREI PALATII CLAVE AUREA Infignem, ac velut prímáé magnitudinis Helicen, in animo, in oculis ferebat.
ILLUM SEPTEM DACLE MONTES grata Echo refonabant, & numerofiore, ac Septem olim Cyzici Turres,
aut Hepraphonos Olympiae Porcicus. ILLIUS Donariis,
Templi Hierofolymitani Vitem Auream haud dubie vincentibus , Templa pafiim laetiflime relucebant, & AMBULANTEM CUM DEO ENOCHUM, aut PIETATEM ipfam,
& Virginem ASTR/EAM G&LO reducem, hofpitari in
Terris concentione gratifíima concionabantur. Vernabant LAURI, HEDER.& virebant, Pa&olo ILLIUS PÁRNÁSHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
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NASSUMomnemlarge seque,atque Nilus Aegyptum fítientem, inundante. COMITATUS DOBOCENSIS Solis adeo
illuftris perennibus radiis recentatus, lapillo meliore Dies
Candidos numerabac. GRYPHES ENSIFERÍ, alis Cognatis
fubnixi, in A vitae Gloriae Cxlum eremigantes, Hilaria agitabant, Phofphoro Tantofacem Illis jucundifllmam adlucente.
PHOENIX autem PHOENICE SECULI procreatus, Magni
Parentis Imago plurima, jam in Parvo Ingens DIONYSIUS,
Spes altéra Daciae , juxta & SORORES tenerrim®, Grátias
elegantia, Venerem pulcritudine aemulantes, in ambroíio
PATR1S Dulciflimi Sinu vitám maximé vitalem, delicias
Paradiíi, florem nettaris haurientes, Annum femper puerum, Ver perpetuum, Seculum agebant Aureum.
O volucrem Fortunám! O nunquam data Feíla longa
Summis! Quam cito omniaextetitia & voluptate ad lu&um
& lacrymas recidunt! Spes etiam longiílimas quam ar&®
parenthefes praefcindunt! Quam repentina metam orpliofi
Amor 1LLE Communis ac Delid» Generis Humani poíl
breve interufurium jam Dolor eft aeternus , & Defiderium
infinitum, ac pertrifte Lu&us tragici argumentum!
QuaeFafces Mundi Melioris librat, AQVILA Suum
Sibi GRYPHEM eripiDACljE dolet. CLAVIS AUREA jacet,
AUL/E AUGUSf M CAMERARIO jacente. PATREM PATRIA & Sidus Orbis Politici Rei Salutare Publicac moeret
Nomen omne, qua PANNONICUM, qua PERANHYL^UM. CIVITAS' DEl SanftiíTima Cxlo Suo ATLANTEM
fubduci luget. Lamentis TEMPLA perfonant, unius Jeremiae planftu adfimulandis. LAURI arefcunt, HEDERJE marcent, Fontes Hippocrenxi benignis ac perennibus auri argentique venisdefedi, & glacie fúlva foluti , dolore alte
merfo, falfisque lacrymis, exundant, ac Suum HERCUI 3
LEM
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LEM MUSffi nequidquam inclamant. COMITATUS DO.
BOCENSIS in média Ecliptica Soli occafo adftupet GRY.
PHES PHOSPHORO in HESPERUM mutató Triftia agirant
D O M U S I L L U S T R I S S I M I E Statum pupillarem, germa na
Cedri cadentis Germina, Unicam PHOEBf abeuntis in atra,
& fine Sole, Nodte Vicariam STELLÁM, Quinionem LILIORUM frondibus Cuprefiinis inumbratum, non Prseficae
Nenia ullis triftitiae fímulacris & imitamentis perfeáe reprseféntavérit, non etiam Pólus ille, Tragcedias Athenis
luétu atque lacrymis, ut perhibent, veris & fpirantibus aditans, non denique Maeror ipfe plene planeque expreflerit
Me autem, PATRES CONSCRIPT/, cum non P 1 0 phetarum dumtaxat Chorus, fed Vox etiam Publica, fatale
illud Mihi obnunciat Carmen: TENE HOC FUGIT 5 DO
MINUS HODIE AUFERET DOMINUM TUUM Á CAI
PITE TUO. in prsefenti quid magis verum eft in ore habere, quam Propheticum illud: IMMO VERO NOVI • SIL E T E . Dolor Ingens, PATRES CONSCRIPTI, qui alias
ftupet, nunc loquitur; Nec illi curatio eft pompám Oris,
aut qusefítius Oratricis choragium. Per Illum Suam Sibi habeat Suavitatem Ifocrates, Subtilitatem Lyfias, Acumen Hyperides, Sonitum Aeschines, Vim Demofthenes, unus omnia Cicero. Dolor quamvis fingultim longe majora dicet,
pária certe Illis, quae olim quondam feu G R J E C I A , íive
LATIUM, dixit.
Nimirum quemde GEORGIO fpettbat'is fore Sermonem
is de URANIO erit. ILLE enim GEORGIUS nomine ré
autem vera URANIUS fűit. C^LICOLA nomen TERRICOL.£ geflít. Titulo veriflimo Civis Mundi, omnem ejus
hereditatem crevit, obnoxio Corpore Globi Terraquei Hospes, Mente autem Municeps Aetheris.
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Noachid® illum Orbis Phaethonta, & primum Seculi
turbinem, vocabulo Nimród notarünt. Nomen Salomonis
Statum Ejus pacatifíimum indicat. Quia primus Gracorum
in Bello Trojano hafta Hettorea cecidit, inde Proteíilaus
audit. Vetus etiam Rom? Principes Suorum Nominum,
Pertinacem, Severum, Probum, cclebrac. Augufta Majestas Ottaviano & deinccps Cafaribus, Rerum autem Geftarum Magnitúdó Alexandro, Pompejo, aliis Principibus, ne
longiusin Faftos excurram, Cognomina dedere. Pulcre
adeo Rebu? fuis Nomina fape fapius refpondent.
GEQRGIUS, Quem defideramus, Omnis eft URANL
US. QUI per Spiritum Gratis & Glória Aethereo Satu recreatus, &impreflö DEI Sigillo CJELIS defponfatus facratusque, in Labyrintho Seculi mille viis ancipite, in Exfilio
Terreftri tortuofis errorum Maandris caco& ambiguo,in
breviflima Diei Nőtte IongiŰima, Lucisque hujus craflis pro.
íiindisque Tenebris, duttu & aufpicio SPLENDID-ffi ILLIUS AC MATUTIN/E STELLA, paffii ingente graflátus,
retto íemper pede viam Olympo adfettabat; Manna Calefti, Epulisque Ambrofiis, & Laticibus Ne&areis, jugiter
altus, aternumque fatur; Inftaurata Imaginis Divina immortalibus Ornamentis paludatus, ac undique refplendens; totusque adeo Sidereus, & Candidatus Aeternitatis, jure olim
meritoque Dignata C/ELO autturus Nomina, & Choreis
jungendus Aílricis. Quare hoc punttum Orbis, quod miferos inter Mortales ferro & igni dividitur, cum omni pompa Vanitatum, & vitreae Felicitatis J Deliciarumque folftitialium choragio, juxta & Calos Calorum, ac Salutem per
JESUM, DEI Hominumque Sequeftrem, procuratam, pari
& aqua lance componderans, ac Socraticum illud: Qua
topra Nos, nihil ad Nos: plenus certusque animi haud arbitrario
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trario fic

Nos, nihil ad
N o s : Humanismalisalrior,ac jam in Terris Infera c u n o
ta & Mortalitatem o m n e m e x u e n s , Mente Supera alta índ u e b a t . eratque in toto peftore C^LUM.
Virtute eximia & fupra Naturam Gommunem quam
altiíTnne evefta Qui eminent HEROES numeris omnibus
confummati, Quive feífis Aliorumrebus, & nodo vindice
digno impeditis, praeter fpem atque ex improvifo, ut in Theatris ac Tragaediis fieri amat, fubveniunt. & optime de
Re merentur Publica , queis auguftiora haud eft reperite elogia, EMACHINA DEOS, MORTALES QVOSDAM
DEOS, ítemqueG^LI FILÍOS, Antiquitas adpellat. Quo
noviílímo titulo & Satumum Italiam profugum audacior
Fabulae licentia infignit.
Ilii ipíi HEROES Generi Humano Salutares etiam
LO DELAPSI, autC^LO MISSI, Stylo Vetere audiunt:
eodem mox redituri, ubi Suam Virtutem Terris adprobaffent. Rerum item bonarum copia beate Circumfluentes,
& Vi&ores vocorum , CJELUM ac SIDERA vertice, digito, quin plantis ac pedibus, contingere, ire POLO, per
AXES nitidos errare , in C&LO effe perhibentur. Res ad
haec laude fumma excellentes ac praftantes egregie C^ELO
defcendere feruntur, C^LESTES quoque,ut & CZELITES,
titulis fané quam clariflimis diftae.
Cujus Suprema conclamamus, GEORGIUS, quod ad
eminentem Virtutum íingularium excelfitatem • GEMMA
SECULI; quod ad magna de Bono Communi & omni
Egregio Merita, PHARUS SALUTIS PUBLIC&; quod ad
Fortunám Auream Lauru vernantem plurima, & omne genus opibus, fplendoreque ac magnificentia fumma circumtrementem; AMALTHE/E CORNU; qilod ad Liberaíitareformandum cenfens: Quse infra

t«m,
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tem, semper apertam, feinperlargam, nunquam negantem,
nunquam fallentem, immo plenifíime refpondentem Quíbusvis, altéra SOLIS MENSA, ac potius THESAURUSEGENORUM, & FLUMFN PERENNE, fponte fua diffluens, ac
obvios inopes largiílíme perinundans;multis certe nominibus
HEROS J E T H E R E dignatus, arque adeo praeunte Sororibus
Suis URANIE, nec enim Laudem Tantam Terra capit, in CfliLUM,ADASTRA, ferendus,jure multo maximoURANIUSerit.
Ac íijure calculis Gentium conteftato Filius Adoptivus
traníit in Familiam Nomenque Adoptantis, dubitamus adhuc, GEORGIUM, FAMILI/E C&LESTI adfcriptum, DEI
Heredem, Coheredem CHRISTI, beatifíima Aeternitatis
Patrimonio íplendidum ac divitem, titulo Adoptionis URÁNIUM eíTe ?
TUne heic jaces, Magne GEORGI ? O Calum! OTeFra! Quem focietas Cali & Terra abfolvit, Mundum omnem in hoc Microcofmo, parvoque Paradigmate, & clare
& jucunde contemplari datur; in QUO TERRA C^LO
miícetur per fané quam admirabili & longe pulcerrimo CHAO.
GRIPHUM principis Poéta GRYPS tandem folvit, & ,
quod magnó etiam Apollini crucem fixerat, Aenigma URAN1US Noftér explicat, brevi Suo Feretro palam aperteque
ante oculos omnium declarans, in DACIA demum TRES
ULNAS, non amplius, GfliLI fpatium pátere.
Heraclitum Epheíium Vetuftas celebrat, Camino Sefe
luculento fortafléan refoventem, Hospites, qui, Ipfum adlocuturi, aderant, primum animi dubios, elletne caldaria
hac cella fedes Philofopho digna ? & an integrurti fibi foret,
vili adeo cafula í'uccedere ? graviter, nec fine parrhefia
fingulari, his verbis cohortatum fuifle: INTKOITE, NAM
ET HEIC DII SUNT. Vos Ego, PATRES CONuCRlPTI,
K
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uti Hoc Sacrarium, tanquam Virtutum omnium Templum
quoddam & Auguftale magnificentiílimum, tacita cum admiratione, facroque cum filentio juxta Mecum per\uftretis,
& hortor, & oro. Cernetis grandé C/ELI Depofitum, atí
pretiofíus iíTHERIS Pignus, illisftellaturr. ínfignibus, quae
originem POLO cognatara quam luculentiífimearguant.
Ignobiles & Natalibus capite Nili obfcurioribus Oriundi
Vulgo TERRJE FILII olím yocitabanmr: contra ea GEORGIUS, fi Claritate Majorum, fi Splendore Natalium, fi Pompa Imaginum Pjroavitarum fpecioíiíTima, cenfeatur; jure
mericoque habebitur C/ELI FILIUS.
Memores Fafti aeternanr Scytham Hyperboreum, Abarin,
qui ex reliquüs & oifibus Pelopeis fabricatum compa&umque Palladium Trojanis olim quondam yendiderit, magntf
dein cum reíigione ab Iis confecrandum, CiELO Illud ferentibus delapfum, ac Jllo falvo, fuperftitione plusquam
anili & nivibus Arttois frigidiore, Salutem Imperio, Reiquef
Aeternitatem Publicae addicenfibus defponfantibusque. PANNÓNIA & DACIA longe május, longe celfioribus ornandum tollendumque encomiis, & vero in Rupe Parnaflia, in
Litteratis Silicibus, malleolo ac celte fculpendum & petfpetuandum, Beneficium debet Scythiae, GENTEM procreSnti BANFFIAM, perenne Mártis & inexhauftum Armamentarium, certiílimum femper praefidium Egregii Publici;
' & alterum quoddam, fane multo aufpicatius, nec vanis
dumtaxat ex eburna porta fomniis hiantes corvos pafcens
ac potius eludens, fed ope pr«fentiflima ORBIS HUNNlACf
fpes amplas & ingentes adfirmans ac omnino implettS, requtf
adeo vera Salutare, PALLADIUM.
Prima Ejus incunabula, Oftro ac Sceptro fuperba, equidem, PATRES CONSCRIPTI, fi Ariadnso Hlítoriae/ila
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iecundus ambulero, haud ullus dubitem repetere inde ab ultima ufque memöfia HUNNÖRUM; Quosinter, ut Annales Libri, ac idortea Veteris avi Monimenta perhibent, eftque res hac calculis omnium Archaologia Confultorum teftatifíima, Qui Militic Domique fummas Imperii tenebat,
non modo CHAGAN audiebat, fed & BÁJÁN. Quod vocabuli, Natalibus Hunnorum genuinis aqufcvumj & veroe*
intimis Lingva Patriae eruendum penetraíibus, eximie Menandeí Próteööíj Hilloricus Gracia jutiióris luculentus, per
fane quam familiari ülu frequentat, CHAGANUM alias vocitatum, fubinde BAjÁNON adpellitans, hocque adeo auguftiore titulo egregie defignaná Póteftatem Domi Forisque fupremani * & Celűflimüm Dignitatis Regia decüs pondusque.
Ac primigenium illud et fplendidilfimum Principis vocabulum, BAJAN* Hunnis amatum Vchementef & multo tritisfimum* ut fért mos blahdientium * ac ut vulgo calor &
impetus animi exfultantis gratiora nomina fuavi deminuit
Laconifmó, breViore moX fonö contraétum, in BÁN abiit.
Quam notatíonem Ariftarchos aquiores, Seldenos, Meurfios, alios Eruditionis Principes * ac UluŰres Heraldos, poilice laudatufos utroque » Ego quidem fpe certa praceperim:
pedeficco in prafentia praterveftus veriverbia Jalemo ineptiora, qua Ve & thermas refrigerertt Neronianas. Etiam
Glofiatoris HefyChii banna2> aC Imperatoris Conítantini
Porphyrogenneti BOANOS, latius in amcena Mufarum Laureta exfpatiaturüm ad CuprefloS infelices Libitina retrahir,
germanifíima funt Noftro BÁN» natalibus aufpicatifíimis a
BAJAN oriundo.
Hoc ipfum BÁN akis adeo radicibus etiam deinceps
Seculis irroboravit inveteravicque, uti Majnres Noftri non
aliud emineutioris Dignitatis vocabulum ufu frequentiore
K2
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contriverint, achodieque pretiofam hanc Antiquitatis venerandae gemmulam Lingva genitiva volutemus. Qjai enira
cert® parti Regni, Coraitatui dicere debebam, PraefeCtus,
Romulo fermone COMES vulgo audit, ore Hunniaco vocitatur ISPÁN, & Comitiva Illius Dignltas, ISPÁNSÁG: titu!o originis omnino Hunniacx, & ex emphatico AZ BÁN
prona re&aque via efflorefcente, u tque ufus dein jubebat,
Civitate Hungarica donato.
Ac quamvis leviculam heic BÁN Hunniacum fubierit
mutationem, in aliis tamen Orbis Heraldici partibus quam
ampliífime regnat, floretque illuftriíTime, absque ullo dispendio Sui, & vei minimiflimo litterulse apicisque intertrimento. Teftes laudo Memóriás omnes, ac tot rctro Secula ad hanc cauflam advoqo. More enim invaluit perenni, f
ut Qui Provincias ad Sacram Córonam et Apoftolicum Regnura Hungáriáé fpe&antescum Imperío fortiebantur Prseíides,
BANI falutarentur, Eorumque Praefeftura BANATU9. Vicarii item VICE-BANORUMtitulo praefulgerent. Dein vocabuli excellentiorjs ufus ac poteftas fignantior eximie refedit i
penes DUCES ac PROREGES, Dalmati*, Croati®, acSclavoniae, Regna fuccoliantes, humerisque librantes Herculeis:
Legibus Publicis ac More Majorum ad BANALE hocTRIREGNUM, Honoresque Tergeminos, non alios admittenti- *
bus, nifiHungaros.
Ne vero LONGIUS, QUAM UBI GRYPS SIT, quod
Arabum diverbio cavetur, provehar, quin contra ea Orationem ex immenfo campo in gyrum ar&iorem compellam ,
BANALISTEMMATI, in Quo Antiquitas Hunniaca et Purpura Principális , in Quo Scythici et Triumphales Arcus, in
Quo Mártis & Muricis ardens purusque Rubor, in Quo Ga
lea et Olea PaUadis, in Quo, ut verbis tribus omnia amp
leftar
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Ieftar, Natura , Virtus, Fortuna, de Palirainterfecontendunt, Natales Gloriofifsimos GENS BANFF1A debec,
etveroBANFFI, BANI FILIUS, amatnominari, ufuHungaris follemnifsimo, Qui Familias Illuftres períape primi Conditoris Filios adpellat.
Laurum e C./ELO miíTam unicus Natura Minifter, Plinius, itemque Svetonius, memória prodidere. Aquilam
fcilicet forte fortuna pratervolantem, ex alto in grémium
Livix Augufta-, ita ut rapuerat, demiíifse gallinam albam et
confpicui candoris , tenentem roftro ramum Laureum fuis
baccis onuftUm; quimox, utjufsere Harufpices, terrainíitus, ritequecuftoditus, fertilitate mira in íilvam excrevitfeliciífimam, ae Triumphis Cafareis dicatam. Fx ea enim,
Triumphans poftea Auguftus, Laurum in manu tenuit, Coronamque capite geflit: acdeinde ImperatoresCafarescun&i.
Jure & Ego íummo dixerim, Laurum quafi e ClELO BANí FILIIS miíTam, incrementis multo latifiimis in amplum ingensque Lauretum, Vere Sacro ridens, Honore perenni vernans, beatoNemori Solis omnino geminum, longe
dein lateque exuberaflé , ac aterna Fidei GiESARIBUS AUGUST1SSIMIS jurata pompamque ducentis gratia, fuaviííimis Sági & Toga odoribus, virore Fama, fplendore Glória, Virtutum Heroicarum fragrantia, Orbem Terrarum
implevifle.
Ac íi Apelleo penicillo juftifque STEMMA Hoc adfimularetur coloribus, fane quam longiffime txfuperaret,
ac immenfis praverteret parafangis, illám Aetati Prifca
adeo decantatam multoque nobiliíFimam Tabulam; in qua
Piélorem Cydiam Argonautas lineamentis expreflioribus adumbraíTe au&or eft tantum quod laudatus Plinius. Per enim multo & plures numerát, & llluftriores celebrat STEMK 3
MA
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MA Hoc HEROAS : Quibus & Principes, quos Equus Tro" ianus effuderat, Ortum & Occafum confcios teftor, qua numero, qua pondere, cederent. GENS fane BANFFIA dedit
Magnó Hungari® Regno PALATIl REGALIS COM1TES,
Coion® San&ifltm® Vicarios, primaque adeo in C®lo Pannonico poft SO^-EM Sidera; item REGltf.CURI^ JUDICES,
Sacrofan&is armatos Legibus, & Fafcibus ac Securibus verendos; BÁNOS ad haec, in Alethina Vefte, Summaque Curuli, Regnis ac Regionibus Jura danres ; ut & VAJVODAS,
in Sella^Eburna , Verique Lumínis Chlamyde, ad Clavum
TraníTilvani® Sedentes j denique COMITES PERPJSTUOS
ac SUPREMOS, LIBEROSitem BARONES, alios HEROAS,
nec enim plénum Orbem Titulorum, & totum illud Honoris Templum, h®c Sepulcralis Urnula, hicpugillus Lacrymarum capit, o m n e s PATRIK FILIOS PATRESque, Vprticem Laureatos* Dextram PalmatoS, Rebus certe Donu
ac Militi® geftis altum Meritos Aethera, & Albo Immortaíitatis ferreo Infcriptos ftylo, Vifturoque Carmine Heroibus
Pegafeis seternum Cantandos.
Jure igitur meriiiflimo, quemadmodum etiamnum vicinis Soli nafcenti Gentibus in more eft pofitum, tes rariflimas,
utfunt prsclaraquaeque et optima* lymbolo ac emblemate

GRYPHIS, jucundiíluno ®que atque clariflimo, effigiare,

GRYPA ENSIGERUM in Patritís & Avitis Clypeis DOMUS
geftat: Argumentum teftemque prodigiof® cujusdam & eximi® Raritaris, Exemplicjue egiegioomni omnino

BANFFIA

pr®cellentifllni, vereque adeo Unici; Indicem fortitudinis

Achille® luculentum; immo vero Trop®um Fulminum Belli
Lunam Bicornem Enfe invido territantium; infimul Mnemofynon HEROUM, non fanehumi reptantium, aut Apinas

Tricasque, ac vitrea frafta, rerumque inanium nug3s bul-

latas,

j
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latas, adfe&antium, fed QUI exaggerata Animi celfítudine,
& alis Virtutum grandioribus, ad Honorum altiílima, ad
Decorum fublimiflima, ad Laudum fumma, a teneris ungviculis eniterentur.Vi&oresque per Hominum ora volitarenr,
Axi gemino, Heíperiisque & Eois Narrandi plagis, ac etiam
feris olim Seculis Celebrandi. Quoscredula & íimplicior fi
fando unquam accepiflet Antiquitas, fabellis mox indulgens
Atellanis, lepidffime finxiflet, Ancilia Roma in Templo
Mártis adfervata C/ELTS iterum defluxifle, aut e CJELO cecídiífe Catonem tertium.
MajoribusTantishaud minor DIONYSIUS BÁNFFI DB
LOSONTÍÍ , AvusNOSTRI, Pronepos DIONYSII, NeposGEORGII, Fiíius MICHAELIS: nec enim per breve hocet angustum Forum Lamenti licet Nobis, neque juvat, altius in
Armaria penetrare Gentilitia:CelfiírimoTranílilvaniaPrincipi,
í. MICHAELI APAFI* a CanéHoribus Confiliis, InclutiComitatus Colofenfis Comes, Civitatis Claudiopolitana, Arciumque Szamos Újvár, Somlyo, Tseh, Sebefvár, Capitaneus,
ubique Supremus, aliis Honorum titulisSplendifíimus,certe
Summus Domi Forisque Heros: florente adhuc virídique
Juventa LegatusViennam miflus, Magnó Cafare LEOPOLDO
de geniculis adoráto, Muneris Sui partes reéte adeo riteque
implevit, uti mox ab Augüfta Aula Torquatus & auro gemmifque calaro C/ESARIS Nomifmate Infignis beatusque ad
Lares Patrios rediret, haud mulco poft etiam L1BERI BARONATUS honore tituloque Ornandus. adeo Fidem lile
Suam, juxta & Merita Magna, MAJESTATI AUSTRIAC/E adprobaverat. Jamque irt amplam altamque Dignitatum
lucem Eveftus, qüüm Egregium Publicum Tóga Sagoque
quam pulcerrime íuftineret, foli Eum Invidia Livorique
teterrimo vi&imam cecidiífe, trittes complorant Faíti. Manibus
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nibus tamen Ejus plerique omnes Aemuli tragico Vitae Rerumque Suarum parentarunt Exitu.
Atque Ingens lile DIONYSIUS e Vitae Thalamique Socia , Heroide Illuftriífiina, Stemmate Oriunda Ahiflimo,
CATHARINA BORNEMISZA, Sereniílimae ANN/E, Principi I. MICHAELl APAFI Federe Connubiali Devinéhe,germana Sorore, aufpicatiílima Lucina fusceperat Heroa Immortalem, DESIDERATI Parentem , GEQRGIUM; Qui
ad inítar Phofphori e No&e média laetius promicans, ad inítar Phsnicis e Cineribus Paternis pulcrius efflorefcens, Majoresque Suos, tot Principes temporum, tot aevi Miracula,
compendio fignante, imagine viva exhibens, lucem a Majoribus mutuatain foenore penfavit ampliílimo, fplendoreque
longe majoré, & radiis multo nobilioribus, colluftravit.
Vix certe ex ephebis excefiit, quum Incluti Comitatus Dobocenfis, inde Albeníis, Comes Supremus, mox &CelíiP
íimi Principis APAFII in Supremo Daci« Senatu Coníiliarius Intunus eft falutatus.
At vero, quemadmodum Philippum Macedonem ad
Alexandrum dixifle ferunt: Par tibi Regnum , Fili, quaere;
nec enim Te capit Macedónia. Heroicae Magni GEORGII
Virtutes minimé patiebantur his Honorum coérceri finibus,
& anguftis adeo fpe&ari theatris; fed in fcenam educi debebant muko ampliorem , & longe celíioríbus ma&ariauctoramentis. Ipíl adeo Regno, Annis dum viridibus, jamque Lauru Tanta praevernantibus, Sublimior Atlas animo
Heroico & praecelíis humeris íubfiftit, Anno Dionyíiano
eb bcxcn. Statuum & Ordinum Votis concordiílwnis &
confeníione unanimi Tranílilvaniae ac Partium Regni Hungáriáé Eidern adnexarum GUBERNÁTOR eleftus. Communu haec & Publica Tranílilvaniae Vota non modo firmavit
Calculo
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Calculo Suo Sacratiflimus Imperátor, lECPOLDUS, fed
& grandé adjecit (üperpondium , ac argumenrum Cafaresft
erga GRYPHEM Suiun G.atia omnino iiluftre. Excellentifíimum enim GEORGIUM, Torque Aurea Gemmatoque Suo
Nomifmare donatum, itemque COMH IS decoratum Titulo,
infunul Incluti Comitatus Colofeníis Comitem Supremum,
juxca & Incluta Civitatis Claudiopolitana Supremum benigniífime renunciavit Capitaneum. Etiam AuguítiíTimus JOSEPHUS, inter alia Clementia Aultriaca figna & documenta innumera, GUBERNATOREM GEORGIUM Sacratiflitna SUl Effigie, Sidonii Rubrique Maris radiante Ignibus,
Torquive mnexa , dignatus , ac fplendidiflime muneratus,
cuivis in prointu ed coliigere, quonam habuit loco, quave
Gratia Tantum complexus fit Purpuratuin. Hujus erant
aurea illa verba, digna omnino, qua in fecula eant, cum
Vicihus Morti, Horaque Prafagus Decretoria, cauíTaria
Carnis, & fequeftra paullisper, Conditorium juxta cum omni adparatu Exfequiali in confpeftum adduci imperafíet:
Ecce Palatium Meum; in quo denique adquieícens, ore Viventium beatus ferar. Hoc unum Mihi dolet vehementer,
Aetate illa Me Terris eripi, in qua & Patria, & Ecclefía,
& Domui Pupilla, ampliori adhuc pralidio longeque majori fuiflem emolumento. Poft paullo, quam cygnea hac OrationeSibi parentaflet, piacidé, ac vix EUM, Qui aderant,
vixifle advertentibus, eíTe inter Nos defiit, Heros omnino
Seculi Morti&que Vittor. Cujus Excellentiílimum Nomen,
Septem Caltrorum Carmen aternum, Nymphis etiam Európaid cantatum, Páter Danubius alveo pleno, fonitu ingente, volvit, & oftiis patentibus ad Nereides defert, undis omnibus refonandum, qua late Mater Tethys Terras
circumtonat.
t

Par
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Par Marito Conjux, princeps Heroina, Excellentifíima !
Comitifla, GLARA, Heroe Faftis aeternis Celebrando , GKE- !
GORIO Comite DE BETHLEN Nata, GRYPA ENSIGERUM Pignoribus Tori Conjugalis decem & tribus, ANNA, (
FRANCISCO, GREGORIO, EVA, JOSEPHO, BARBARA, f
CATHARINA, DIONYSIO, GEORGIO, MARIA CLARA, '
CHRISTINA, & SUSANNA, auxit: Parca interim Sua Dra- .
mata ludente, Facesque Natalitias fubinde Sepulcralibus fu«
reftante Lucernís & Volupiae Angeronam, Laetitiaeque comi- j
tem indivulfum addente Dolorem.
ANNA quidem natu maxima, mox atque LEONI
ENSIGERO, ADAMO Comiti SZEKELY DE BOROS JF.NÖ,
Heroi fummis in Rem meritis Publicam Illuftriílímo, Műfa* (
rum BenigniíHmo Maecenati, in manum convenit, Vitae Í"
Socialis dulcedine vix delibata, Lettum Genialem cum Tha- j
Iamo Ferali commutat; FRANCISCUS autem, juxta & GREGORIUS, EVA , JOSEPHUS, BARBARA, haud multopoft
Horas Lucinas Funeribus immaturis efFeruntur; CATHARINA, Decus Heroidum, ac Mufarum Mater, cum Sua
SIRENE LILIGERA , Heroé Maximo, perenni honore Annalium Colendo, Excellentiflimo ac Illuftriflimo D. D. STEPHANO LIBERÓBARONE VESSELENYI DE HADAD, Terras nuper reliquit; DIONYSIUS, quum florentibus Annis Heroa »
Magnum Orbi promittit, defínit efle inter Mortales; GEORGIUS Luftus Noftri ac aeternae Laudis argumentum eft; MARIA Excdlentiífima, Meta decoris extrema, Heroina Seculo
Aureo Digna, Suum FRANCISCUM COMITEM GYULAI DE MAROS NEMETI, Achillem Dacise, ac Heroa Excellentiífímum, Dies
Noitesque deplangit, & juxra cum Illuftriffima CLARA, Heroide Caelertiflíma, Lege pulcritudinis ultima, Herois ad omnia Summa Nati, Homeris Canendi ac Maronibus, Illuftrisíimj
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& Magnifici D. D. ADAMI COMITIS DK BETHLENT,
SACR/E CASARE^ RLGI/EQUE CATH0LIG7E MAJFSTAT1S Camerarii Aulici, Incluti Comitatus Albenfis Comitis Supremi, itemque Reformat. in Transíilvania Eccleíiarum Collegiorumque ac Schoiarum Supremi Curatoris,
Conjuge DulciíIima.Funeri Fraterno illacrymatur; CHRISTINA autem Heroi, dum fűit, multis nominibus Uluftriííimo ac
Magnifico D D. SIGISMUNDO LIBERÓ BARONI KEMÉNY DE
GYERÖ MONOSTOR , SUSANNA item Heroi, dum viveret, Militiae Domique llluftrifíimo ac Magnifico D. D. EMERICO
LIBERÓ BARONI JÓSIKA DE BRANYITÍKA, llloque hac Vita Fundo,
Tedis iterum acceníis, Heroi Fortiflimo, & Sagoseque atque
Toga Illuftriífímo ac Magnifico D. D. CHRISTIANO ARNOLDO I.IBERO BARONI AB HUGENPOET, geniali Thalafsione
Denuptae, mox ad Superosemigrant. Rede adeo dixit lile,
Vitám Mortalium eíle Domum biforem, in quam una ingrefli
janua Nafcentes, altéra Denati exeunt.
CiELlFERI igitur ATLANT1S , Magni GUBERNATORIS , Delicium ingens , Nominis, Virtutum , Domus
Splendidiflimae, Heres ex afíe, Quem lugemus, GEORG1US, ut loqui mos eft., GUBERNACULO PURIOR, a Gratiis ac Mufis in Aula & oculis Parentis Excellentiflimi ad Patritum & Avicum Decus, ad Celfítudinem GfELO dignam, cura omni fonnatur. Et vero GRYPS C/ELESTI GRYPE Prognatus, pulcre mox patritíare, pennis adhuc teneris Se jam
humo tollere, Se CflLLO credere. Ac ubi SIDERIS inftar Se
Orbi Patrio dedicavit, Dodore C/ELOcurfum Vitse omnem
duos inrra definiuit Polos; REDDITU US DEO, QV&
SUNT DEI; CZESARl, QWJE MSARIS.
Nec Zugit AQVILAM ROMÁNAM , quid enim CUST . O D Ü M O A B I S A Q V I L A M fugeret? G R Y P S multa ac puiL 2
cra
FIMI
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cra minans, & verő SummisEJUS, ac Immenfis, Orbemque
protegentibus Alis in celfam Honorum Aedem , C/ELLMque GRYPHIBUS, a parvulo Adfuetis Aetheri & Altivolis, hocque adeo lutum , haec Vulgi ignobilis crepundia,
Supervolantibus ac generofe Defpe&antibus, jure fummo
debitum Eveétus.
In primo quidem setatulae flore íncluti Comitatus DOBOGENSIS COMES SUPREMUS ab Imperatore Caefare
SACRATISSÍMO LEOPOLDO Renunciatus, Anno demum
decimo Seculi labentis, Sedente ad Clavum Imperii AUGUSTíSSIMO JOSEPHO, Uluftrem hanc Perfonam fuccurrit,
Heros nec Olympo altiori fuftinendo impar. Adeo nefcit
Lege Annali adltringi Virtus praecox, & in Annis teneris
quidem, (ed quam l«tiífime praevernantibus], jam matúra,
jam fenili prudentia canefcens.
Imperátor autem Caefar MAXIMUS CAROLUS, in Mundano Faftigio Communis Mundi Amor, Numine femper
Nutuque Suo dementifllme in GRYPHES Propenfus, GEORGIUM, viridem fane Juventaque lactiflima florentem, Dominio auxit SOLYOM-KÖINO; ac dein Sua Eum Facie dignatus, in Auguftale Suum, tanquam Intimum Purpuratum,
propius AdmiíTum, SACRATISSÍMO SUO MAJESTATIS
CAMKRARIUM AULICUM creavit, SUMMI SUB COLO PALATII CL A VE AUREAmagnificeSplendenrem, & vero HEROA omnino excellenter LAUREATUM. Per enim celebrat
Roma Vetus LAU11UM, qu«, uti cum Plinio loquar, gratifíima DOMIBUS Janitrix COSARUM, fola & DOMOS exornat,
& anteLIMINA excubat. Jure igitur & Ego dixerim fane quam
optimo, Maximum Omnis Aevi Reitorem CAROLUM
AUGUSTUM novam tot LAUREIS GEORG1I fupremamque
LAURUM impofuiífe, quum hoc Ei Jus indul/it, Euingue
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eminentifiima hac beavit Dignitate, uti LIMEN fervaret
AUGUSTUM, uti PULVINAR IMPERIALE Propiore Cultu
adoraret, uti CORONAM SACROSANCTAM, THRONUMque REGIUM Obfequiis Intimis coleret, uti PURPURAM
SUMMÁM Domefticis deveneraretur Minifteriis, atque adeo
ORBIS CAPITI, CAROLO, Gratia EJUS Caeíarea Florerttiífiraus, & LAUREATUS adpareret PURPURATUS.
His Vemantem Honoribus, Has Herculeis humeris Perfonas quam pulcerrime Suftinentem, Sacramentum MAJESTATI C/ESARE/E jurejuratum Fide perpetua Adfirmantem,
Comitatus Dobocenfis, in Laboribus, in Vigiliis Curisque
Publicis, veroque adeo titulo, COMITEM, HEROA Pátriáé certe Salutarem, vacante nuper Excelfa Sede GUBERNATORIS, Vora Statuum & Ordinum Communia etiam
CANDIDATIS Altae adeo & Excellentiffimae Dignitatis adfcripíerant: infimul Magnis Meritis GEORGII, .& Favore
Publico, viam aperientibus expeditam , planeque emunientibus, & ad alias, Summis femper Heroibus defponfatas
deftinatasque, Palmas ac Laurus; Quas tamen NOSTER.
ambitioíius captavit nunquam, HEROS omnino Ingens,
Opibus Dives Domefticis, & verő Seculi Contemtor Magnificus, ac Gloriofus .Mundi Triumphator. Etiam Splendorein Natalium Vita omni egregie illuftravit, Antiquos
Majorum Vultus, Veteresque Ceras, & Imagines Splendidiűimas, non fané in Atriis, non in Armariis, non in Dactyliotheeis, fed in Seipfo a primis carceribus ad calcem ufque extremam publice ípectandas circumferens ; Fronté,
Oculis, Vultu, Geftu, Inceflii, alta Indole, excelfo Animo, cunftisque Aftionibus, dilerte perorantibus, BANFplUM in venis GEORGI1 fluere.Sangvjnem, Unumqueadeo
GEORGIUM eíTe theatrum totius Gentis BANFFI/E longe
ijfiftriftimum.
'
L3
AULAM
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AULAM ILLIUS jure Ego fummo PARADISUM adpellaverim, omni omnino Virtutum fororiantium couiitatu
quam auguftiífime refplendentem; Flumine inundatum Calefti, ac perennibus DEI Fluviis recentatum; Fidei Salutaris Caritatisque ardentiflima fronde virgine virentem , ac
omne genus frudibus quam beatiífíme adfluentem. Ibi
GKORGIUM emirabatur Orbis in Sacris Viventem Litteris,
ac Aeternas Verbi Divini Tabulas diurna nodumave manu
Verfantem, Reli&ionis Chriftiana Pandeden alto pectore
jugiter Volutantem, cum Viris Eruditis, eximie Reginam
Scientiarum, Theologiarn, Promittentibus, promte aque
atque dode, Cundis adítupentibus, Diflertantem, ac, ut
femel abfolvam , íic Adfixum, nexuque aterno arde adeo
Deftinatum, ARBORl VITO, uti ab ARBüRE MORTIS,
quam , perhibente Jarchio, Recutitorum Magiftrorum Principe, Avis Phcenix guftavit nunquam, Sibi cavere magna
femper cum religione fummoque ltudio conniteretur.
Tedis vero Jugalibus Anno Seculi currentis viceíimo,
a. d. xv. Kai. Aug. in Caftello Bontz-Hidenfi, quam aufpicatiífíme accenfis, Vita & Amoris hercifcundi Sociam quafi Virgula Divina cepit legitque Integerrimam Virginum, llluftriflímam & Magnificam D. D. COMITISSAM AGNETEM,
Altifíimo & Lauru Palmaque plurima Splendidifíimo, Sagove acToga Illuftriflímo HEKOUM TOROTZKAIORUM
Stemmate, Fatre quidem HEROE Domi Forisque longe IIluftrifíimo D. D. MATTHIA TOROTZKAI DE TOROTZKOSZENT GYÖRGY, Matre autem HEROIDE Illuftriílima D. D.
ELlZABETHA NÁDUDVARI, Naram; Quam Ego quidem
jure fummo vocaverim Aethere Defluentem Pudicitiam,
COLUMBAM, ut habent Infignia Domus TOROl ZKAIO
Gentilitia, GOLÜ aufpice, GRYPHI Jundam, HERulDA
JETA
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ETATE AURÉA DIGNAM; Quae Hymenaeo feliciore GEORGIO Denupta, & GRYPIS ENSIGERI Maximum Pignus,
BANFFL® Magnitudinis eminens atque expreíTum Exemplum , COMITEM DIONYSIUM, itemque COMITISSAS,
CATHARINAM,CLARAM, AGNETEM, ANNAM,&
SUSANNAM, caeruleis fludibus confurgere, & concha Venerís confidere, Dignas, Enixa, Anno Vitae Socialis tertio
íiipra decimum , ex Hominum Vita emigrat, GRYPHI COLUMBA Calenti Defiderio Sui ingente relido.
Et vero Annopoft tertio GRYPS etiam in C&LOS evolat. Eum oftenderunt tantum Fata Terris, ac Annos adrnodum feptem & quadraginta Natum, Cibinii, quum Egregium Publicum pro virili ornaret, Mortalibus Ereptum C/ELO redonarunt: ne Vita omni haud minor FILIUS in Morte
eílet alius PATRE GUBERNATORE, Anno Vits Locoque
iisdem Terras cum C J E L I S Commutante. Somnus autem,
qui GEORGIUM pondere cognato explicuit, ac per Haemorrhoidas infefto fubinde agmine ac exquifitis doloribus deíaevientes fradum mifere adflidumque vehementer, deniquefinivit placidiflime , Eum diferte perorat URÁNIUM vixifíe.
Pridie fané Dormitionis GEORGII venerat praeco feralis & atratus Mortis anteambulo, Febris levicuia, quando blanda
mollique geftatione refedus GEORGIUS;, immo & rede coenatus, ac cum Praefentibus, u t m o s Ejus ferebat, collocutus, fera dein Node ledum petit; at mox Febricula, jam
velut admiílionali nuncio, recurrente Fati imminentis admonetur: quando Ingens animi HEROS, confurgens e ftratis,
Preces ad JKSUM fundit devotifltmas: indeledulum repeten.s,
Somno leniflimo folvitur, quartam circiter Horam matutinain Diei noni ante Kalendas Odobres Anni Aerae Chriftianae cbloccxxxv. Eum , jam omnino exfpirafle, aque atque
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que naíravimus finivifle Magnu.n Farentem, miniítro, qui
adlhbat, vix advertente.
Quid ergo ceflamus nomen proprium Verirati reddere >
cur fal fa rebus vocabula induimus ? NONMORTUUS F.ST
SíiD DORMIT, AMIGUS JESU GEORGtf)S. TUMULUS
Ejus titulofignantifliino eft GOEMETERlU.Vl , SEPULCRUM autem fuave omnino DORMITÓRIUM, MORS denique SOMNUS dulcis ac piacidus; Quo aquum fane erat verumque claudi, ficque adeo Quiete terminan Aeterna, Vitám
Ejus m vefte fudata edurantem, Vigilias in Specula excubantes Pubtica, Laboresque perdios ac pernodes, Saluti
Communiqua Patria qua Eccleíia quam liberaliflimeimpeníos. Vere nunc, quod olim Fabula finxerat, ASTROO
FIL1US EST SOMNUS. Qui tamen longa illa Nodepenetralu Terrje incolet, atque adeo GEORGIUS interim vocabitur, furgenté olim exoptariífima Decretoria Refurredionis Aurora, Dieque iüucente Noviífimo, tuba Sequeftris
Archangeli SOMNO tranquilliflimo Excitus, ac Suis Beato
Spiritui Exuviis redditis, in Regiam OTHERIS Evedus,
novo titulo, plenoque jure totus erit URANIUS.
Jam vero in Laudes GEORGII fequendas URANIO Lau<
datore opus fuerit. Ad GRYPHEM Supera aha incolentem
haud line grandioribus GRYPHIS alis adfurgere licet. VIR1 US ipfa laudabitur, GEORGIUS fi laudetur : COMES VIRTUTÜM HEROICARUM PERPETUUS, atque adeo SUPREMUS, POLITIO COLESTI Adfcriptus, verique adeo
nominisPOLiriCUS; PATRÍCIUS Majorum Gentium, inter
Mignates MAGNUS, inter Primates PRIMUS, inter Optinrutes OPHM'JS, inter Su n.mt.is SUMMUS, eo Altior,
q^^ Humihor, ipfa Eum Hu.no fublimante ad Sidera,
fccufő Ridontem Icaros pennis ope Djedalea ceratis viam
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Olympo nequidquam adfe&antes, ac Salutare illud , NE
QVID N1MIS, quod olim Nemefis, Cui Antiquitas, ut
in Veteribus Numis videre eft, GRYPHES confecravit »
fuadete Cun&is perhibebatur, omni omnino Vita. Exprimentem; Qi" íine rivali Seque & Süa folus amat, Hominem Perofus, Domi Nobilis, Foris Nobilior, Sui femperSimilis, Secum vixit, Amatustamen Omnibus, & Orbem Laüdibus Peragrans; HERÖUM certe Ömnium, Qui
unquám fuerunt, aut funt, aut etiam efunt, inter Optimos CLARISS1MUS, inter Clariffimos ÜPTIMUS, inter
Utrosque P1ISS1MUS; atque adeö , quemadmodum Plinius tradit, Timanthen olim pinxiífe HEROA abfolutifiimi
operis, Romae tandem in Templo Pacis Confecratum, HÉROS omnino ABSOLUTISS1MUS, & V ero ín Templo /Eternitatis Dedicandus.
CiESARUM ORACULA Fidem Ejus íaudanr. Duces
ac Principes Serenifíimi, Provinciarum Praefides Praefedtique
Armis Excellentiíiimi, Amicüm commendaht Germaniflímum. Excelfum Regium Gubernium, itemque llluftres Status ac Ordines Tranfíilvaniae, Heröa ceíebrant Rei Salutarem
Publicae. lnclutus Comitatus Dobocenfis Dies fudatos, Noftes
vigilatas , Curamque pláne Paternam , Supremi Comitis,
grato ac memori animo fervat, íéris etiam olim narraturus
Pofteris. Patria miratur Dotes C^LESTES, Animum Excelfum, aequeatque 01>mpi vertex, lemper Serenum, femper Tranquillum; Quem Nubes non temerant , Hiemes
non afperant, Venti non turbánt. Miratur Artem vivendi,
Prudentiam ; Fortunáé dominam , Fortitudinem; aureum
Adfe&uum frenum, Temperantiam ; & Humani Generis
vinculum, Jultitiam, Candorem item aperto peélore, Conftantiam faxo quadrato fedentem, Solem Cun&islucentem,
L1
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Penates Populisundantes, Larem in Omnes divitem, Humeros Atlanteos C J E L O etiam arduo ferendo pares.
. Jam Ligna , jam Lapides loquuntur. TEMPLA ,
S C H O L J E , narrant GEORGIUM inter BONOS, vix portás
Thebarum, ut ait lile, aut oftia divitis Nili, numero Aequantes, OPTIMUM, five, utRomuli Nepotum Difertiífimus
Cicero explicat , BENEF1CENTISSIMUM. Illius Iberos
Fluvios , ac potius Mare Aureum, in Prophetas Eorumque
Filios exundans, verbis paucis ampleöti, eífet Oceanum, ut
eft in Proverbio, cotyla exhaurire.
Tequidem, Antiquitas, ut par eft, revereor, at in
prafentia non dubito, ex jure manum confertum vocare.
GRYPS enim Montes Aureos incolens, avaré Illis & vigili
cum cura, ac adtingentibus infetta, ut fabularis , haud
incubat; fedcontra ea foribus femper apertis ac invitantelimine omne genus Inopes, eximieMufas, undique quot diebus adcurrentes benigniílime admittit, Ulisque Aurum omne laudabili Prodigalitate,cujus comes Aeterna eft Felicitas,
elargitur, ac potius difpergit, plenaque manu effundit Opes,
in CiELO Thefaurum Manentem Conditurus. Hoc Dacia
ftupet, Pannónia miratur, Mcenus etiam ac Rhenus, quin
& Neptunus Batavus ac Thetis Britanna, laudant, quoties
MUSAS, alis aureis fulvisque pennis a GRYPHE additis e
Dacia & Pannónia Convolantes in Bonarum Mentium Aedibus Hofpites recipiunt.
Ac ut Phaebi jam jam cadentis lumen dulcius efle fölét, GRYPHIS etiam Terras relicturi PIUMLEGATUM Noctem veritas qua Dacisc qua Pannónia Mufas recente hilarat
gaudio, & fuavi quodam fulgore jucundiftime irradiat. Beneficentia tanta exemplum haud facile dabunt Annales:
certe Pofteri emirabuntur; adftupebunt Fafti, & GRYPHEM
Aureis,
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Aureis, quos incoluit, Montibus Mufas beantem fíngularítim Orbis Miraculorum albo adfcribent. Poéta Claudianus
canit, Minerva nafcente, Jovein Rhodiis imbres auratosindulfifle: GRYPS fane in COLOS abitum parans, uti Minervám Hungaricam recentet, confoveat, novoque fplendore ac
decore ma&et, multo Eam Auro complutam largiflime collocupletavit. Quare ut olim quondam, teftibus genuinis
Numís, cum Aliorum cafíídes, tum & galeatum Armatse
Palladis caput, GRYPS fubinde ut decus prsecipuum honeftavit; adseque & Minerva Hungarica, velut ornamento fingulari, jure gloriabitur meritoque «ternum fuperbiet GRYPHE
Suo, in Oculis, in Animis Geftando, inque imis Pe&oribus, tanquam totidem Sacrariis, Dedicando, ac Summis
Ornando Laudibus. Muf® certe > Ocelli Patri®, Spes Aetatis Venientis, Rei Seminaria Public®, Juventutis ad omne
Decus confurgentis Ver Sacrum, Turres Davidis milleScutis Clypeisque Potentum perarmat®, in Pannónia quidem
Illuftria REFORM. COLLEGIA DEBRECINENSE ac S. PATAKENSE, juxta & Uluftres REFORM. SCHOLO SZATMARENSIS, SZIGETENSIS, PAPENSIS, ac LOSONCINA, in
Dacia vero Illuftria REFORM. COLLEGIA N ENYEDENSE
& AGROPOLITANUM, juxta cum Illuftri REFORM. SCHOLA AREOPOLITANA, ParnaíTum omnem , Laurum omnem , Fontesque Hippocren®os omnes, Uni acSoliGRYPH1 confecrant, PIUMque Ejus LEGATÜM aterno Carmine, Faftis perennibus, ituris in Secula celebrabunt Encomiis IUultre autem COLLEGIUM REFORM CLAUDIOPOL1TANUM, & Avi DIONYSII, Patrisque GUBERNATOR1S,
& item DESIDERATl Beneficiis innumeris atque immeníis, nec non magna parte hujus LEGATI, Beatum, & vero
GRYPHI ENSIGERO arftiíTima potentiftimaque deftina ObL12
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ftridum, TANTUM MUSAGETEN devotiflimo perennis
Gratitudinis Cultu venerabitur, tamque carum BENEFACTORIS SUMMI Nomen altiífimo pedtore condet: ut adeo,
ante dent NilumHiemes, anteerrent dama per flumina,
ante niger Indus glacie damrtetur, quam memori gratoque
animo COLLEGII CLAUDIOPOLITANI labatur &excidat
MUSAGETES GRYPHIGER.
Miles ille Veteranus fuas fibi partes olim habere voluit
in Inferiis Magni Pompeji, íub Quo Juvenis meruerat. Per

Ego VOS PATRES CONSCRIPT1, Mihidecus illudfumam,

uti in his Exfequiis fatear, atque etiam profkear, & pra
Me feram, Me totum eíTe in are MAGNI GEORGII, aternisque pbftringi atque impeditis adeo nominibus, uti illis
expediendis & explicandis nunquam omnino fim. Jure igitur, nec aliud Pietas ipfa jubet, Manibus GEÜRGII Jurta
hodie folvo; jure poftem heic teneo, & jure fané Meo,
hoc MAUSOLEUM, hanc Aram Gratitudinis, P E R ENNE hoc HEROUM, dedico confecroque QEORGIO; Quem
Unum HEROIBUS Antiquis opponit Dacia ac Aetas Noítra,
Palma Foreníis &Camenarum Decus, HEROICJE Excelíitatis Exemplar; Quale Prifcis Paginis ignotum, necVetustas Graca, nec Latia Tuba cecinere. In eo Tibi, Antiquitas, fubfcribo, GRYPHEM eíTe APOLLINI, íive SOLI,
facrum; qua enjm SOL vagus Oceanas aquas exit & intrat, Vatibus Apollineis GRYPS canetur, cum S O L E ,
cum Faftis Secula viduris, Annos partiens. Dicit Ennius de Scipione: Quantam Statuam faciet Populus Romanus, quantam Columnam, qua Res Tuas Geftas loquatur ? Palam & Ego aperteque pradico, Unicum in Terris
H E R O A , GEORGIUM, non Sratuis, non Columnis
ullis, exprimi dignevecoii, fed Phaebeo Gantu Sublimarfduin
eíTe
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efle ad /ETHERA, uti plenis Glória velis in ipfa SOLIS
ORBITA feratur, neque adeo injuria FRÁTER falutetur
COLLEGAque SOLIS.
Tantus autem HEROS Domi Sua habitat. CelfaFrontis honos, Vultus ad Sidera ereétus, vigiles Oculorum or- bes & Majeftatis aque atque Clementia Phofphoro radiati,
Caput nunquam demiíTum , nec íine Domini pondere Cervix, altique femper ac celfi Humeri, GEORG1UM COLO
Incedentem arguunt. Incefíus pláne Hungaricus, atque ad
venuftam Magnificentiam compofitus, ut HEROA Ipfum
fapius dixifle memini, offendens nunquam ; Vox item Loquentis favis Hyblais mixta, Cui & ferpens fibila poneret,
ac Tava noverca fsevirent; omnis denique Corporis ftatus per omnino graphice confurgens» totus adeo modulatus & Muficus, íicque manibus Gratiarum fiftus tornatusque , uti eo confpedo, Amores ipíi, erraretis; PLUSQVAM
HEROA longe lateque Örbi oftentant, ac propalam indicant, in /Ede tam magnifica & perbelle geniata Hofpitem
URÁNIUM diverfari.
Prius vero, quam per Aethera volentem ruens, paíTu
Caiefti ad Aftra Cognata efcendat GEORGIUS URAN1US,
Monimentum Sua Gratitudinis in Terris erigit, Templo Aeternitacis jure meritoque confecrandum. Ac in primis immenfam iJJam, qua AQVILO AUSTRIACO benignifilme
femper GRYP^tS confoverunt, Clementiaip, eximie iníinita
illa & immortalia, qua & Parentis Gubematoris, Suoque, nomine Imperatoribus Cafaribus AUGUSTISSIMIS LEOPOLDO & JOSEPHO, noviflime CAROLO INDULGENTISSIMO, debet Meritorum Au&oramenta, Gratiasve RegioPrincipalis íigna & teftimonia, Secum apud animum recolens, ad Sacratiflimum TUUM Pulvinar, CAROLE SEMLI3
PER
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PERAUGUSTE, Caput Mundi, Reparator Seculi, So1 Regum, íupplex accedic, atque Sacramentum TIBI juratum
fervatumque fandiífíme , in hac Decretoria Mortalitaris
Hora, Sigiilo fandiore obfignaturus, M A J E S T A T E M
TUAM A U G U S T I S S I M A M geniculans veneratur,
&AQVILIS C A R O L I N I S cernuus GRYPHES Pupillos
commendat, Vota nuncupans, uti PROGEME Beatus fa
TERNA, ac Terra Marique Vidor, diras Belli Portásferro
tandem & compagibus ardis claudas, Furorque impius intus fuper fava arma fedens, vindusque centum ahenis poft
tergum nodis, ore cruento horridus fremat; TUO autem
íub Imperio Semper Pio, Semper Felici, Novus Ordo Seculorum Aureoruin ab integro nafcatur; redeat Concordia, Virtus, & cum Fide Pietas cervice alta vagetur; tarda vero fit Dies illa, avoque Noftro ferior veniat, qua GELO reddetGELO DEBITUM, at TERRIS SALUTAREM
CAROLUM; Cujus ab humeris totius Európa Salus hodie
pendet, Quive Unus CONSTANTIA ET FORTITUDINE
Orbis Federa temperas.
Adorato IMPERATORE OESARE, Principes Orbis
Heroas reveretur GEORGIUS URANIUS, ac ore quidem jam
frigente, calente tamen pedore, MARTI PATRI, FRANCISCO EUGENIO, Sereniflimo Principi ac Duci Sabaudia, Parenus GUBERNATORIS Achata Fidiífimo, Suo aque Summo Fautori, deque Se apud AULÁM AUGUSTAM immortaliter Merito, VICTORIAM GRADIVAM; item SCIPIONI
Gii'lMANLE, Excellentiífimo D. D. LOTHARIO j a
SEPHO S. R. I\ COM1T1 A KOENIGSEGG TROP/EA
J E T E R N A ^ juxta & Legato AUGUSTI, Ducique Armorum,
& CommiíTario in Dacia Regio, Excellentiflimo D. D. FRANCISCO T*AULO S.R.I. COMITIA VALLIS ADOREAM MAV0RT1S
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JOHANNI CASPARO S. R. ,. COMITI A KOBENZEL '
M A J E S T A T I S Archicamerario PORTUL
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S u 2 5 7 H A L L E R d , E H A l l e r " k ö ' juxta & Excelío Regio GUÜEKNIO, itemque Regni STATlBUS ac ORDINIBUS Inclutis, atque adeo PATRI/E Univerfa, Viam Terra omnis IngreíTurus G E O R G I U S , GRYPHES SUOS, uti
Favore Publico, & Amore, quo Ipfe fuerat Pátriám compjexus, refoveantur recententurque, oppignerat, ac Propior C i í L O Vates addicit TRANQV1LL1TATEM PUBLICAM, ABUNDANTIAM DACLE, plenoque CORNU
beatam COPIAM.
FILIUM DIONYSIUM , Cariorem Oculis, Amorem
Deliciumque Unicum, juxta & F1LIAS Suaviffimas ac tenerrime Dileflas, in primo Aetatula Infantilis flore PATREM
MATREMque acerbifllme Delamentantes, CATHARINAM,
CLARAM, AGNETEM, ANNAM, & SUSANNAM, Plenus OTHERE PARENS, ac etiam in gelida Morte amore
vifcerum Ardens, Redeuntem poft Nubila PHOEBUM, LUCEMque olim e Tenebris Eflulgentem, ac DIES HALCYONIOS, Carmine Cygneo ILLIS Precatus, GRYPHIS ENSIGERI Heredes feribit; uti HUMO relifta, a teneris GffiLUM cogitent, ac ubi cum viribus crefcent Ala Vefticipes,
toto earuin remigio ad Summum BANFFIO Celfitudinis
Decus Via regia remis velisque & navibus atque quadrigis
connitantur : femper in Oculis Suis Ponentes, ac Pedore
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Decondentes akiíTimo CALLESTEHGENITÓRISDULCISSÍMÍ P1ETATEM, ut familiariífima Ejus verba erant, Id
Omne, quod habét Mundus, Vanitaris mangonium purumque ac putum retrimentuni, & riliffímum ac merifíimum
Reputantis purgamentum , ac fi Mare, fi Tellus, fi correpta Gaeli arderet Regia, &Mundi moles operofa laboraret,
li Elementa oeftuantia cum ftridore, cumfragore horrendo,
folvefentur, fi fraítus Orbis collaberetur Univerfus, plena tamen certaque cum Fiducia Uni JESU ar&ifiime Adhaerentis, ac Spes'omnes Opesque Suas in EJUS Meritis Salutaribus Reponentis.
GermanoSORORUM Pari, ac HEROIDUMfacile principi, MARI^ ExcellentiíTimae, C L A R Í E Illuftri/fím®, COMITISSIS BANFFIIS: & item NEPOTIBUS e Sorore CATHARINA, Heroide dum fűit, Excellentiflima; Illuftriffímis
acMagnificisLiBERis BARONIBUS VESSELÉNYIIS DE HADAD, D.
D. FRANCISCO, Incluti Comitatus Szolnok Mediocris Comiti
Supremo, HEROI nuperSago, jamToga, Splendidiflimo,
& D. D. STEPHANO, Armatae Palladis Alumno, Summorumque HEROUM Epitom®; juxta ac Illuftriílimis & Magnificis LIBERIS BARONISSIS VESSELENYlIS DE HADAD , D. D.
MARLE, HEROIDUM Nulli Secund®, llluftrifíimiacMagnifici D. D. M O S I S LIBERI BARONIS JÓSIKA DE BRANYITSKA,
Diletfiífim® Conjugi: & D. D. S U S A N N J E , HEROINT
Elegantia abfoluriílima, Illuftriífimi ac Magnifici D. D. ADAMI s. R. I COMITIS TELEKI DE Széli, Ecclefi® & Illuftris
Collegii Reformat. Claudiopol. Curatoris Supremi, Conjugi
Suaviífím® : ad h®c NEPOTIBUS e Sorore MARIA, Heroide longe Excellentiílima; Illuftriílimis & Magnificis DD.
COMITIUUS GYULAI IS DE MAROS NÉMETI, F R A N C I S C O in Armis, SAMUEL1 inter Mufas, ad Honores Laureatos Ad/pirantiHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
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/antibus; & Illuftrifíimae ac Magnifica; D.D. CLARO coMIT1SS/R GYULAI DE MAROS NéMETl, HERQIDI perfeíía Pulcritudine, Illuftriííjmi ac Magniíici D. D EMERICI COMITIS
B3TLEN Conforti Jucundiffimaedenique Sororis CLAR/E,
Heroidum longe Illuítriflimae, FILIIS, Illuftriflímis ac Mag'
nificis D. D. COMITIBUS DE BETLEN, GABR1ELI, HEROA
Majorihus haud minorem Nobis Promittenti, ut & ADAMO
ac NíGOLAü in fuavifíima Gratiarum Mufarumque confortione ad Decus BETLENlUM quam laetiffime Adolefcentibus: uti RERUM PROSPERITATEM, ANNOSque NESTOREOS clementiflime DEUS impertiat, ab EJUS NUM1NE & in Limine Leti GEORGIUS URANIUS precibus
votivis contendit.
COGNATIS GRYPHIBUS ENSIGERIS , illuftriflímis ac Magnificis LIBCRIS BARONIBUS BANFFIIS DEIOSONTZD.D. VVOLPHGANGO, Sangvine Proximo, Amore Germano, Etcleíiae itemque Illuftris Gollegii Reformat. Claudiopol. Curatori Supremo, HEROI Magnis Majoribus omnino
Pari, ac de Egregio Publico quam optime*& quam pulcernme quot dies Merenti; D. D. SIGISMUNDO Semori,
HEROI Saluti Communi Devotiflimo ; D. D. LADISLAO,
Incluti Comitatus KaraÉnenfis Comiti Supremo , HERol
Antiqua Fide & Virtute; D. D. SIGISMUNDO Tuniori,
SACRO CJESAREJE REGlOqye CATHOLlC/E MAJESTAT1S in Excelio Regio TRANSSILVANIO GUBERNIO
Confihario Intimo, ücclefiarum , & Collegiorum, Scho"larumque in Tranfilvania Reformat. Supremo Curatori,
HEROi Optimo & inter praecipua Seculi Ornamenta Nu*n«~
rando; itemque Fratrum Pari Conjunaiflimo, D.D G A B R Í ELI ac D. D EME-UCO, HSROIBUS bono omni de Patria,
de Eccleíia Merentibus; juxta & Germanis Fratribus, D D
FilANCÍ SCO ac BAL TriASARI, HEROIBJS Piiifnnis & SaLU
luti
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luti PublicseNatis; denique D.D. PETRO, Egregii Publici
Studioíifllmo HEROI; Cortfe omnino Fraterno planeque
Congermano, Quo Vivus Eos amplectebatur femperque fovebat, 7ETATF.M PYLIAM comprecatur DESIDERATUS,
6c PARIA MERITIS AUCTORAMENTA.
DUCEM ac COMITEM MUSARUM, Illuftriffimum &
Magnificum D. D. JOHANNEM LIBERUM BARONEM LÁZÁR DE
GYALAKUTA, Illuftris Collegii Reförmat. Maros Váíarhelyeníis Curatorem Supremum, Dacise Ornamentum Ingens;
juxta & Illuftriltimos ac Magnificos D. D. COMITES DE BETLEN, FRANCISCUM, duce Marté, JOHANNEM aufpice
Mufa , ad Avitum Decus egregie Confurgentes, ac Virginum
Pulcerrimam, lllustriífímam & Magnificam D. D. SUSANNAM COMITISSAM BETLEN ; itemque llluftriffímum ac Magnificum D. D. GEORGIUM LIBERUM BARONEM KORDA DE
BOROS-JENÖ, inter amplexus Mufarum jucundiffíme Crefcentem ; ad haec HEROAS Pares Magnis Majoribus Minantes,
Illuftriílimos & Magnificos D D. PAULUM & CAROLUM
COMITES DE BETLEN , ac HEROIDA olim Daturam Virginem , IlluftníTimam & Magnificam D. D EVAM COMI-S
TISSAM BETLEN , ut & Illuftriffimuffi
D. D. PAULUM REDEI DE KISREDE, Spem Domus SplendidifTimx Unicam,
juxta cum Germana Ejus Sorore, Illuftriílima , & Magnifica LIBERA BARONISSA D D. DRUSIANA REDEI DE KIS-REDE,
omnes HEROIDIS numeros Implente, llluftrifíimi ac Magnifici D. D. ADAMI LIBERI BARONIS KE MENY DE GYERÖ-MONOSTOR , HEROIS omne genus Virtutibus SpedatiíTimi,
Conjuge unice Dile&a; nec non Illuftriffimum & Magnificum D. D. JOHANNEM LIBERUM BARONEM TOROTZKAI
DK TOROTZKOSZ. GYÖRGY, Arcis &Djfttridus Fagarafeníis Capiteneum Supremum, HEROA mukis magnisque in Rem Menüs
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cís Publicam longe Nobiliílímum, juxta cum Illuftriífimo &
Magnifico D.D. GEORGIO LIBERÓ BARONE TOROTZKAI DE
TOR. SZ. GYÖRGY, HEROE ad omnia Magna Nato; iníimur
IlluftriíTimos D.D. LADISLAUM, JOHANNEM, & MiCHAELEM REDEÍOS DE KIS-REDE, remis velisquead HEROI C A M Enitentes Glóriám ; & item HECTORA DACLE, ac
GRANDÉ GENTIS HUNGARIC/E DECUS, lüuftriflimum
ac Magnificum D. D. STFPHANUM COMITEM GYULAI DE
MAROS NEMETI. S A C R J E C Í E S A R E ^ REGI^EQLE CATHOLIGyE MAJESTA'I IS Unius Incluti Regiminis Pedeftris
Colonellum, juxta cum Gontorali Dile&iflima, llluftriflima
& Magnifica D. D. JUDITHA COMITISSA BÁNFFI DE LOSONTZ,
HEROINA íntegerrima, Thalamique Socialis CariífimisPignoribus, Muftriflimo ac Magnifico D. D. FRANCISCO coMITE GYULAI DE MARus-NéMETi, Magni PARENTIS Imagine Plurima, & llluftrifiima ac Magnifica D. D. CATHAR.INA COMITISSA GYULAI DE MAROS-NCMETI, Abfolutiíilmi
Decoris HEROI DE, Illuftrifiimi D. D. GABRIELIS ALVINTZI DE BORBEREK Piiífima seque atque Suaviífíma Conjuge;
GEORGIUS URANIUS, propiorem Sangvinis necefiitudinem
etiam Fatali hoc Die teftaturus, LONGUM VALERE jubet,
ac HONOR1BUS & FORTUNIS FLORENTISSIMOS quam
latiflime Superare.
H E R O I SUMMO, PATRIK COLUMINI, Illuftriílimo
& Magnifico D.D. STEPHANO COMITIKORNIS DEGÖNTZRUSZKA , SAGRiE GifSARE^ REGI^QUE CATH O L1CJE
MAjESTATIS Camerario Auüco, &inExcelio RegioTransíilvamae GUBERNIO Coníiliario Intimo, itemque Commiffario Provinciali Supremo, juxta & Magnó PATRE haud
niinori F1LIO, IUultriflimo & Magnifico D. D. ANTONIO
COMÍTI KORNIS DE GÖNTZ-RUSZKA , Incluti Comitatus HunyaLII2
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deníis Comiti Supremo; necnon Parente GUBERNATORE,
HEROE Immortali, Oriundis, & Patriae Avitaeque Mognitudinis ex afle Heredibus, Illuftriffimis ac Magnificis COMITIBUS KORNISIIS DE GÖNTZ-RUSZKA, D. D. FRANCISCO, Incluti Comitatus Küküllöenfis Comiti Supremo, & D D. SIGISMUNDO, ad Omnia Summa pulcerrime Surgenti; & item Illuftriílímis HEROIBUS B A R T S A I I S D E NAGY-BARTSA, D. D.
MíCHAELI, D D. ALEXANDRO, & D D. GREGORlO,
Incluri Comitatus Zarandenfis Comiti Supremo, Fratribus
Germanis, deque Patria, de Ecclefia, egregie femper Meritis : Vinculo Agnationis Innexus NOSTER, vovet V I T Á M
LONGOVAM, DIES SERENOS, DfcCUSque P E R E N N E .
ALTERUM SE, DIMIDIUM ANIMO SUO, Longisíimo Somno Se GEORGIUS URANIUS Daturus, jamextrema voce adloquiturllluftriflimum &Magnificum D D. ADAMUM COMITEM BETLEN, S. C. R. C MAJESTATIS Camerarium Aulicum , Incl. Comitatus Albenlis Supr. Comitem, Ecclefíarum in Tranífilvania & Collegiorum Scholarumque Curatorem Supremum. Tecum enim, SUMME HER O U M , ac Ingens D A C I O D E C U S , Vitám GEO R G I U S a puero vixit Vitalem; Te Unum habuit Amicum, in Cujus mutua benevolentia conquiefceret; Quem
tanquam exemplar aliquod intueretur Sui; Quicum omnia
auderet fic loqui, ut Secum; Qui rebus Ejus profperis aeque,ac Ipfe , gauderes , adverfas vero graviusetiam, quam
Ipfe, ferres; Unusque adeo & Idem divifus Ambos regeret
Spritus. Itaiilum DEI Charafterem, Ultimum illud JESU
Morientis Depoíitum, illám Virtutum Reginam , etiam Vita Aeternae Regnaturam , CARITATEM, Vica omni eminentiífime Ambo expreíMis, & Exemplum in illuftn pofuistis monimento rarum , eximium, fingulare; quod Orbis
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demiretur, Vox laudet Publica, imitentur Pofteri, Annales
concelebrent. Per enim rarum omni Aevo proventum Amicorum Orbis vidic, ut adeo vix, ac ne vix quidem, toc
Eorum Paria numeret, quor efluxerunt Secula , aut, fi liberalius cum Cicerone loquar, ex omnibus Seculis vix tria
aut quattuor nominentur Paria Amicorum. Jure igitur merici/Iimo GEORGIUS aeque ADAMO atque ADAMUS GEORGIO amatus in Secula ibit, ut PAR AMICORUM Unicum& omnino Egregium, Surgentique adeo narrandum Aetan. Ac ut AMICI, quod jam difficilius diftu eft, & abipfo
Tullio eximie dilaudatur, ETIAM MORTUí VlVUNT- adseque & GEORGIUS VIVIT IN ADAMO. Sollemni enim
Teftamento Scripto Te Liberis Tutorem dedic, Veteremque
adeo Amorem, cum abrumpere Fata viderentur, Voluntate
Ultima longe ar&ius multoque fortius adftrinxit. Et vero
per Miferationes DEI, in Vifceribus JESU CHRISTI, per
Sacra Omnia, per Suam atque Tuam Fidem, Te in prafentia obteftatur, precibusque orat omnibus, uti hoc Legatum Fideique Commiftum libente animo facilique admittas
& fubeas, CARISSIMORUM PIGNORUM indemnitati refte
confulas, caveafque diligenter, ne quid Res Eorum Pupillaris detiimenti capiat: uti Parente GEORGIO orbi GRYPHES
Vicario recreentur ADAMO, reque adeo cernant vera &
quam laetiífime fentiant, omnino GEORGIUM VIVERE IN
ADAMO. Plenus adeo Spei Domum Tibi Omnem commendat concreditque GEORGIUS , Precatus infimul, uti GRATIA CAROLINA Florentior, VICTORque VOTORUM,
VER in HONORUM LAURETO agas BEATUM, tfVIque
SATUR placidifiime DIEM abfolvas
Obverfantur adhuc GEORGIO URANlO Nomina longe
longeque GratiíTuna : Illuftriftimus & Magnificus D. D. SAMULLL3

EL
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EL COMES DE BETLEN, Illuftris Sehol® Reformat. AreapolitanceGuraror Supremus, HEROS qua Patri®, qua Ecclefiae
Salutaris; Illuftriílimus & Magnificus D. D. EMERICUS COMES
DE BETLEN, Par Magnis Majoribus HEROS; Illuftriílimus & Magnificus D. D MüSP^S LIBEK BARO JÓSIKA DCBUANYITS- ,
KA, Saluti Patri® Natus HEROS; Illuftriílimus
Magnificus D D. ADAMUS S. R. I. coMes TELEKI De szén, Ecck-íi® itemque Illuftris-Collegii Reformat. Claudiopolitani
Curator Supremus, DECUS PATRlO, DEL1C1UM MUSARUM; Illuftriílimus & Magnificus D.D. SÁMUEL LIBCRBARO KEMENYcfe GYERÖ-MONOSTOR, pleno Virtutum Comitatu
Splendidiílimus HEROS; Par TOROTZKAIORUM De TOR.
sz GY. Illuftriílimum, D D SIGISMUNDUS & D. D FRANCISCUS, HEROES omne genus Virtutibus Spe&atiíTimi; ,
Ilultriílimus & Magnificus D. D. ADAMUS LIBCR BARO KEMENY De GYERÖ MONOSTOR, SPES PATRIO, AMOR ECCLF.SI/E ; & item Illuftriílimus D D. GÁBRIEL ALVINTZI
De B OR B e K e K , Cancellari® Majoris Tranftilvanicae Regiftrator, DÁCIM ORNAMENTUM, MUSARUM PRZESIDlLM; Quibus NOSTER, AmoremSuum Pe&usve Candidiflimum noviífimo ®que atque certirtimo pignore adprobarurus, cummaxime cupit, uti ex TEMPLO V1RTUTIS
in TEMPLUM HONORIS Dedufti, D1ES illic agitent IN- - í
NbBES ac 11THONIA LONGIORES SENECTUTE.
Quem fummis ftudiis & ope patrona folicite femper ac
benigne fovit, Inclurus C O M I T A T U S D O B O C E N S I S in o- •
culis & corde GEORGII URANII quam altiflime obh-aerer.
Patrem ergo etiamnum GEORGIUS induit, Votoque Extremo C O M L T A T U I S U O S A L U T E M addicit C O M I T E M ;
J U I ) C I B U S item S U P R E M L S , VICE - C O M L T I B U S , ADSESSpR-BUS, NOTARIO, Membris Ceteris,, HEROJBUS
longe Nobiliífimis, VlRlSque omnium Choro' Virtutum Spectatis-
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. tiíUmis, de Patria, de Eccleíia fané quam optime Meritis VI

TAM PROSPERRIMAM, FORTUNAS SEGUNDISSIMAS
SUGGESSA OMNTIA.
Secum & in Sepulcro fervat GEORGIUS URANIUS memóriam CIVITATIS DEI, PANEGYRIS & CONCIONIS
PRIMOGENITORT/M, Idem FILIUS, Idem PÁTER, ac
Ingens Ejus ATLAS; atque adeo in SUPERIOREM ex hac
INFERIORE Abiturus HIEROSO^YMA , Ei QUlETEM
EDENIS, yETERNA comprecatur HALCE DON1A; uti CARA DEI SOBOLE, uti Pharetram Ejus ad inftar telorum Imv plentibus, roremque uteri Auroráé Vincentibus, JUVENTUTIS FILIIS, uti Dotforibus ÚRIM & TUMMIM Ornatiífimis, Félix & Beata , dispergat cum Sole manus , Geminoquefub Axetendat, ac iisdem, quibus ^THER, iETHER
hic immoderatus & iníinitus , frnibus terminetur.
Vbs item, PATRES CONSCRIPTÍ, in Viventem GEORGIUM PIENTISS1MI, in Dormientem PÍIMAGIS, quia
haec Parentaha celebratis, & hanc Funeris Pompám ducitis
uti C/ESARE SEMPER PARENTE, uti GAROLI SEMPER
GRATIA, uti LAURU SEMPER VIRGINE, uti PALMA
SEMPER VIRIDI, Splendidiííimi, FIorentiíTimi, PATRIK
ORNAMENTO, ECCLESLE PRyESIDIO, MUSIS SOLATIO, quam diuti/lime fuperetis; & item uti Vos DIEM
CLAUÓENTES HONOS in Terris SUPREMUS ac^TERNA in Caelis maneat GLÓRIA , NOMENque & LAUDES
Veftra Perennia edurent SECULA, Supplex DEUM orat
GEORGIUS URANIUS.
Denique omne genus Amicis ac Benevolis, Clientibus
& Beneficunis, Domefticis & Familiaribus, Miniftris acServis, Colonis & Subditis, Amicus, Patrónus, Benefatfor, Herus ac Dominus, immo vero PÁTER Omnium OPTIMUS
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GEORGIUS URANlUS, Amoris Eorum Fideíque pulcre Memor, ORBIS HILARITATEM , SOLES LÜCIDOS, SECURlTATEM vovec PERPETUAM.
SALVE ET TU OTERNUM NOBIS OTERNL'MQUE
VALE , HEROS SANCTFSSIME : NOS TE ORDINE ,
QUO FATA JUSSER1NT, SI QLEMUR CUNCTT.
Hunc autenv Ticulum TIBI in praefentia ftatuimus,
in Litteras, in Faftos, in Secula mittendum:

HEIC. SITUS. EST.
HEROS. SÜMMUS.
COMES. BÁNFFL DE. LOSONTZ.
NOMINE. QUIDEM.
•
GEORGIUS.
RE. AUTEM. VERA..
i
URANIUS.
Exfequias GEORGIO URANIO Quibus ire commodum
eft, PATRES CONSCRIPTI, jam tempus eft, OLLUS
eíFertur: in Templo Reformatorum Claudiopolitano, Majorum Tumulo follcmniter Inferendus.
Sic vero Vivite, uti Elogium Vitae Veftrae Brevi
faltem Garmine Surgenti /Etati loquatur olim
SEPULCRI TITULUS.
D

/
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Halálunk' Órájára, és az örök
életről kegycfséggel való gondolkodásra
hívogató $ ferkcngetó

TANITO

MESTER

az az: Olly £omorú HALOTTI PREDIKÁTIO,
mellyben ama' Néhai áldott emlekezetü MÉLTÓSÁGOS GROF Lofontzi

BÁNFFI

GYÖRGY
ÚR,

fzomorúel-temcttctcse alkalmatofságával, fzomortí hallotti tanitáft tett, és meg-mutogatta miképpen'«
kik által hivogat Isten bennünket utolsó végünknek
meg-gondolására és ama' rettenetes utolsó
itiletre való ké£ületre

D Eá KI

JÓ

S E F,

a' Kolosvári Reform. Eccleílában Kriftus
egyik méltatlan £ólgája, ugyan azon Kolosvári Farkas utÉai, Reformátusok nagy Templomában, midőn az emiitett boldog emlékezetű Urnák tefte, ösi nyugovó boltjokban bé zárattatnék 1735 e£ten.
Kaiátson Havának 18 napján.
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Luk. 12:40. Ti-is azért légyetek kéÉen, mert i% melly órá-

ban nem gondolnátok, abban jö el az Embernek Fia,
E j. Ö f j

á Ró

B E SZ C D.

Ojtan Annakokáért féllyétek az Urat, és ág
jatok S néki tökéiettefiégben. és igafságban , és hán
tok el az JJlenekft kiknek pólgáltanak a' ti Atyáito
a' folyó Vizén és Egyiptomban és Szóigáljatok az Urn
Hogyha bántájiokra vagyon tinéktek szolgálni az Urn
válafifiatok magatoknak ma, kiket tifiteljetek; akár azIsteneket k
fiólgáltanak á ti Atyáitok, kikfaktanak a' Vizén túl, akár az Emo
soknakIsteneit,kiknek földeken laktok: én pedig , és az én Házam
tellyük az Urat. Jófuénak az Jften Seregének Fejedelmének emortuaíis Prrdicátiojában olvafsuk e' keges tanáts adáft az Izrael Fiaihoz: Jofué. 24:^. 14, í j . Nem-is ok nélkül; mert még nem felejtették vala-el ezek az Emberek Mófelt és Áront, még Lelkeken
tarják vala minémü Kegyes buzgósággal járnak vala líten előtt ezek
mind kerten , és mint akarják vala a* Bálványozáft a' Nép közzül
ki irtani, még fájókban forog vala ez a' nehézség: Honnan vagyon hogy amaz két nagy Lelkek Móiés és Árón fcoros társalkodáíl
tartanak valaazlftennel, járván Éüntelenül az Istennelmint az Enók,
még-is fem Áron Fö Pap, fem Mófes Fejedelem , hé nem mehetének
Kanahán földére, a' melynek nyugodalmáért negyven Efctendökig
bujdostanak, hanem mind ketten meg halának azelöt hogy a' Nép bemenne arra a'drága földre. Jegyezzük meg: KzegéÉ negyven frétendök alatt való mukáiról Istennek e' körül a' Nép körül azt mondja Sz.
Pál i Kor. 10. kogyezek Mesck és Példák valának , honnan meg felel
már gépen nékünk erre a' kérdésre 6. Pál Apoftol Sidok. 7. egetsRéfeben nézvén a' maga Hypotheíissére mellyetfiintén moft emliték: Ho.
lott-is mind a' Papsagról, mely az Aron rendi Éerint vala, mind
azokról a fok Törvényekről mellyek Mófes által adattak vala ki, fokát befcélgetvén, meg mutogattya Világoson, hogy ha abban a'
PapságHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

«MDMOM» '
Papságban lett vólna valami tökélletefség, ním V.cllert válna annafc
el-rorólterni, és a' Melchisédek rendi terint más Papnak támadni, ki
nem »' Törvény terint lett Pappá hanem halhatatlan eleinek erejéböl, Ugy fcinrén ha azok a' Móíes Törvényei elégségesek lettek
vólna a Biinök cl mosására, és a Lelki-esméretnek, az hólt tselekedctekröl való meg-titritására , nem kellett lólna azoknak-is
el-töröltetni, és azok hellyében más Törvénynek állani, tépen
téti ki ezt, f. 18 Mert ez előbbi Parantsolat el töröltetik mi»
ve! hogy erötelen és hafcontalan, mert femmiben nem vitt tökéletességre a Törvény; hanem a másunnan vett retr.énség mellynek általa
közelgetünk JJIenhez. Értelmesen téti ki ezt a'Lélek, Ezech.20: 15.
Én-is azért adek nékik nem jó Parantsolatokat és Ítéleteket, mellyek
által ne élnének. Holott azt jegyzem meg: nem minden mondattathank rofenak a mi nem jó bizonyos tekintetben: Nemjó Parantsola tok vagy Törvények vólranak ezek, 1. Annyiban a'mennyiben ezeknek toros meg tartásában-is az Istennek képe , vagy valami
valoságos fcentség nem vólt. 1. Nem jóknak mondattak mert nem
vólt azoknak az az erejek hogy a' bűnös Émbernek életet és idvességtt adhafsanak. (3.) Mert nehéz rere-viseléssel, fok munkával,
fárattsággal es kedvetlenségekkel valának egyben köttetve. 4. Vala itt «wtjwwjiris Peccatorum , a' btyiökftek elö támlálása, úgy,
hogy vala menny iter ezek a' Parantsolatok terénc a1 'Sidó vagy
áldozik vala; vagy mosódik vala, és a' Pap az áldozatnak vérét bé viki vala vagy a' Sátorban vagy a' Templomban, akkor
mindenkor ezek által a' fok mosódások »• és véres áldozatok által,
mint valami tulajdon kéz irás által arról téten vala bizonyságot ;
hogy ö még bönös, az Isten' és a' Törvény igaí'ságának még elég
nem tétetett, Ezek terint már meg.kelle halni mind Mófesnek mind
Áronnak, minekelőtte el-jone a' tökélleteiség. (3 ) Azt Jegyzem
meg: Mófeft az Isten maga temette-el, és e' mái napiglan fenki
nem tudja hol vagyon az ö temetése MóC V. Könyv. 34: 6. El
hihetnek minuyájan velem edgyütt, mi vólt ennek egyik oka:
Mofes az Istentöl íllyen ditséretet vett vala: Mcjes hűséges fiólga
az e n ege/ Házamban, az 34. Hétben pedig f. 10 a' mondatik teloJle: Es nem tamadot az után Izraelben ollyan Próféta mint Mó/ist
kit esmért vólna az Ur f inról fínre. Maga temette hát-el az Isten
tet az imbert olly helyre hogy ez mái napig senki nemtudgya hói
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nyugodnak tetemei, ugyan-is ez a' Sidótág a* Superftitiora, hatványozásra igen hajlandó vala, (a' mint mianyájan tudjuk:) melly
Éerint, könnyen meg eshetik vala hogy ha tudták vólua hói fek.
£ik vagy nyukfeik a' Mófes tefte; idővel ki ásván tsontyait, tetemeit , az ellen az Isten igireti ellen mellyben Isten nyugodalcnot igirt a'fcentek Tetemeinek, egyik Tsonryát egy helyre, malikat más
helyre, egyik Tetemét edgyik oréágban, máfikat máfikban. 'sa't.
el-vitték volna mutogatni, 's talmin varáslani-is, és igya' ki életében Isten ditsöfégének edénnyé, 's nagy efeköze vala, halálában
lett vólna bálványozásnak efeköze, ez a' Magyarázat egéílen a' Szent
Júdás Apoftol Írásából jö ki f. 9. A Mihály Archangyal pedig mikor
az Ördög ellen tusakodván vetélkednék d Mófes tefleröl ezt mo
Dorgáüyon meg tégedet az Ur. miért vetélkcdet t vólna pedig egyébért
hanem hogy az Ördög-is akarja vala ezt a' Éent 1 ellet magáévá
tenni, hogy annak tetemeivel viÉfca élhefsen, a* Mihály Archangyal-is a' Kriftus akará meg tartani magának, De nem rekeéthetni
ki ezt, az értelmet is, hogy a' Mófesen értefsenek a' Mófes által
ki adatott Cerémoniák, e'sa'Móíes ábrázattya éerint gyakoroltatni
fiokot egé£ Isteni ti£telet. Vagyon illyen éólá$nak formája: Ján.
5: 46. Vetélkedvén a' Kriftus valami Irás tudó 'Sidókkal igy fogja megöket, Ha Mó(esnek hinnétek* énnékem hinnétek mert ö én felőliem
Mofesnek; az az a' Mófes írásának, mert Mófes az elqjt ezer értendőknél régen többel meg-hólt vala Melyfcerint e' lé€en az értelme: Minekutánna a' Jéfus az Istennek és a* Boldogságos Szűz Máriának fia el jött mint Teft és Valóság, ugy el-töröltettenek az árnyékok úgy cl-temettctrenek a' Ceremóniák, és ama'Mófes áldozattya Éerint gyakoroltatni éokott egék Isteni tifiitelct, hogy ha éimén
el közelgetnek is az igirerek éerint ama' boldog napok ; /érem. 3: j í ,
31,
'Sóit. 87 4, 5. Egyiptomot és Babiloniát azok közzé fámlá/om
d" kik engemet efnérnek, Imé d FUifléufok és Tirusbéliek a' Szer
kel egybe ott fület tenek: És d Sión fe/öl jövendőben ezt mondják: M
ez, mind amaz ott fciilettetett; és a Felséges Ulen eröfiti azt-m
Hós. 3 3,4, 5. Sok ideig ü/^ te énfrámomra Özvegyen , 'r nem paráz
nálkodó/, más Férhez fem mégy, ét én hozzám véfctek ismét téged
hogy ha mondom el jönek ú ezek a* boldog Napjai az Isten Házának,
e'Világnak amaz eftvéjén; Zik 14:7 a'mikoron a"Sidok meg-esmérik a' Kriftuft és bé-jönek-is az Ekkléfiában : de foha azok a' Ceremóniák
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riálc uey fel nem állanak mint Mófes idejében, és azok a' fok moscdlíok tifeculáiök, a' mellyek terint véghez mégyen vala az líteni tittelet; feha többé nem gyakoroltatnak; hanem itr<ádratik , tiÉteltetik
a' Sz. Isten Lélekben és igafságban, mellyek Éerint nem oknélkül int
azldvezitö: Légy etek kefen ti- is , mert nem tudjátok az órát mellyen
eljö az Embernek Fia. Mindhalálunk órájára, mind erre a' boldog nyugodalomnak idejéreel-kel jönia' Kriftusnak; bizonyos tekintet alatt, azért mind kettőre kétitenünk kel magunkat, adott Isten
a' termeteiben jeles tanitó Meftereket kik minket feiintelenül ez
v utolsó kéÉületreÍérkengetnek, ezr nem tagadhatjuk. Valahánytor
a'mezőben meg tekintjük az élö fákat, füveket, virágokat, tavat£al mint ujjúinak, nyárban mint virágoznak, gyümöltsöznek, öÉtel
el hervadnak 's télben mintegy meg halnak; mitsodák ezek egyebek hanem Istenröl hozzánk küldött olly Tanitó Mefterek kik gyermekségünket, íróságunkat, meg hanjatlott vénségünker, és ezt kővető halálunkat ábrázolják ki 's ezt kiáltják Mementó tnori: látjuk az
ettendöknek változáfi terint az eÉtendónégy réÉeinek-isegymáft kővető változáíokac a' TavaÉt Éokta követni a' nyár, ezt az üé, az
öÉt a' Tél, a' telet a' Tavat. Micsodák ezek-is egyebed mint gyermekségünkről Ifjúságunkra, Ifjúságunkról Véníegükre, vénségünkról halálunkra mutató tanitó Mefterek kik Éüntelen ezr kiáltják.
Mementó móri. Emlékezzél meg arról hogy meg kell halnod. Az ö
válujok között fojdogaló '»ujjab ujjab zugáfsal elő jÖvö 's majd-el
múló folyó vizeket, a' nappalt követő ejrtakákat ezek közé frámlálom , mind a' mellyek halálunkra kéÉitö Tanitó Mefterünk kik Éüntelén, íérkengetnek: Legyetek kifen mert nem tudjátok fem napját
fem óráját a mikoron el jö az Embernek Fia.
Legyetek kifen. A' TerméÉet által lett illyen hivogatáíin kívül
az Istennek négy nevezetes hivogatáíít látjuk még erre az utolsó kéfcületre. (1.) A'Sz: írás által, ebben pediglen hívogattatunk a'mi
utolsó végünkre való kéÉülerre két képpen. (i.) Az Istena' milftenúnk le rajzolja 's elönkben téÉi magát a' maga terméÉetiben, ki és
micsodás légyen , hogy ö Felsége Örökké való Isten, Igaz Isten, Sz.Isten
és mindenekre elégséges tehetségű Isten, ezeket mikor lárom az Itteni rerméfeetben , ilmét azt hozom-ki; tehát azIstenaz énIstencma'
kit én imádok, a' kx én tittelek: Teremtő Isten, meg- tartó 's gondM 3
vifelö
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VÍfelö líten, meg-igazító Isten, meg váltó Isten, megfentelöTften,
és mcg-ditsöitö Isten, ezeket ifmét mikor meg gondolom, efiemben
véfiem, hogy tartozom hát ennek az Istennek parantsolatjának engedelmeskedni , és magamat alá botsátani. Mert mihelyt az Embert a'
bűnben találá ezt mondá: iMóf. 3: Por vagy, Porrá kell tétettetned.
Ezeknek meg-gondolása vifien már engemet arra hogy bé ne telhefsék
feoamiben Lelkem ez életben, 's jól ne lakhafsam az életnek íemmin'émü gyönyörűségeivel az én lftenemnek barátságán, *s gyönyörűségein
kivül, 'Solt. 42: Ezt emlegeti az Anya fi. Egy Ház : Mint kívánkozik
a' Szomjú far vas az hideg kút fejekre, akképen kívánkozik oh Iflen a
in Lelkem tehozzád. 'sa' t. á j : Én 1 (lenem örül akkor az én Lelkem
mintha jól lakot vólna kövérségekkel, drága étkekkel, midőn tégedet v
dám ajakakkal és el-kéfiült Lélekkelditsérbetlek t tegyük ide; 84:2,3
Melly igenfierelmetejek a' te hajiékid óh Seregeknek Ura, Az Urnák To
nátziban való bé-menetelnek kívánsága miatt el-fogyatkozik a% én L
az énfiívem, és az én Tejlem kívánkoznak az éíö If/enbez. De úgy hog
mindezekben meg-gondoljam; Mát. 11: 3Í. amaz utolsó€ám adáft,
mellyben éámot veinek tsak egy hijában való ÉótskáróJ-is. (2.) SerkengetIstenerre az utolsó kéSületre a' Törvény altalebben pedig két
képpen, annak Summáját elönkben tévén: 5 Móf. 6 Szerefsed a te
Uradat IJlenedet tellyes füvedből, tellyes Lelkedből, és tellyes eröfsé
gedböl 's a' t. ezt a' Törvényt már mikor magyarázza Isten maga a'
Móíes által zKönyvének 20: 3. ezt mondja: Ne légyenek tenéked én
jöttem idegen Istenid. Jól vagyon £: az értelem , de éelefebb értelmi
vagyona betűnek a' £ent nyelvben, úgy hogyígy-is fordithatom: Ne
légyenek tenéked más IJlenid az én órtzámon kivül. Kitsoda pedig ez
az Isten ortzája, hanem az Isten ortzájának Angyala t.i a'Kriftus.
aMóf. 23:20,21. Imé én el-botsátom az Angyalt te előtted hogy mag-ör
zen téged meg-óltalmazzad magadat attól, és engedj annak tekédéne
meg ne bofifiontsad ötet, mert nem JZenvedi-el ti gonojEságtokat
az én Nevem vagyon őrajta. Magyarázza ezt mindjárt alábbi 33: íj.
maga a' Mófes, kitsoda az az Angyal mikor igy £óll: Ha a' te ortzád
vem jár mi előttünk; ne vígy ki minket ez helyből, ha ama' £övetségnek Angyalát, Ortzádnak Angyalára' Kriftuft el nem borsátod mi
velünk, ne-is vigy-ki ez helyből, kitsoda pedig ez az Angyal kinek
közeniben vagyon az Istennek neve? lásd-meg; Kolof. 2:9. a'Kristufról be£éígetvcn a* £; Apoftol azt mondja: ö benne lakozik az IJlenségnek
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minden tellyefsége teft feerint. így kell már kéÉiteni ma,

gát a fo léleknek ebben a' törvényben a' Kriftus eleiben való mene,
telre. (».) A'Törvényben még ferkenget az Isten bennünket ez utólso kéÉületre, nyilván valóvá tévén ? Lelki efméret előtt ennek e,
rotlenseget hogy tudnillik a' bünöft meg nem igazithatja mivel a' Tör,
vény melly adatott ez életre találtatott lenni az Halálra, Róm. 7: i 0 .
Isten
és igymár nints más út azIstenelőtt való meg-igazúlásra amaz
Ortzáján a* Jefus Kriftufon, és annak igafságán, és elégtételén kivül.
Tsel 4: u . Nintsen jenkiben másban idvefség és élet, és nem adatott
Eg alatt mát név melly által kellene megtartatnunk d Jé futnak nevén
ktvul. Róm. j: 24. Kolof. j : 10. a. Hivogattatunk e* Nemes és utolsó kéfeületrc, a' É: Sakramentumban az Ur Vatsorájában, itt va*.
gyon ugyan-is hit által egyesülésünk a'mi Urunk Jéfus Kriftufunkal,
itt adja magát nékünk a' mi Istenünk drága kegyelmeivel és minden
gyönyörűségeivel, hogy azon Lelki vendégségben egyesülvén a' Jéíufsa], és az ö Teltében és Tsontjaibanbé forraÉtván iKór. io- 16.
Eles. 5:30. lennénk Istennek Fiai. 1 Ján. 3:1. Láfsátok minémüfiere tetet
adott minékünk az Atya, hogyIstennek Fiainak hivattafsunk.
Ez Fiúságnak, és ebből Éármazott Mennyei állapotunknak meg-gondolása
már, Éüntelen mint egy ferkentö ora, ha gyakorta el-Éunnyad-is a2
ujjá Éületett Lélek; ferkenti, 's mint egy UÉigálja, hogy légyen kéken minden órára, nem tudván melly órábanéjfélkor-é, hajnalban é
érkezik hozzá Kriftus Jéfufsa.
3. Hivogattatunk a' Szent Léleknek külömb külőmbféleajándéki által, minémüek az Hit, a'Reménség és a'Éeretet, az Hit a'
melly által minket Isten magának el-je^yez. Hós. 2. 19. A'reménség melly minket a' Nyomorúságok hánykódó habjai a'Teft, e' Világ a bűnnek, és Ördögnek ellenünk való tufakodáíi között meg-erönr. 'Sidó. C: 18. i 9 . a* Éeretet, a'mllly minket Istenünk'Éorofsabb
barátságában bé-téÉen, mellyek Éerint: el jegyez hátIstenminket
magának akkora' mikoron meg igazit, a' bűnnek kötelefsége aloll feloldoz és azt tselekeÉi; hogy a* kik annak előtte Emberek Fiai valáíik;
legyünk Isten' Fiai, a' Reménségben a' kik meg.tartattak a' bűnnek
az Ördögnek és e'Világnak ellenünk kéÉitett és fel húzott fegyverei
ellen. Várjuk iramát bátran amaz maradandó vároft, meJlynek
mind fundaraentoma, mind építője a' Kriftus Jéfus, a'fe'eretet pedig
melly még a' más Világon-is meg-marad; (: noha itt már mind az Hit,
mind
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

i
fk
w

i

*

mind a' reménség d-t8röltetnek ••) azttselek£i; hogy noha e'teftben
sátorozunk, lokfeor feenvedünk; ügy élűnk mindazáltal minr Mennyei Polgárok. Filip y. 20. Már mikor látom a' £: Léleknek illyen
a j a n d é k a i k ö z ö t t Lelkemnek, Teltemnek illyen ditsöfségét, micsoda
inkább a' mi ierkengec az ucolsó nagy kéÉületre mint ezek?
4 Kivogaccatunk ez utolsó és nagy kééületre e' Világi gonofok
által; minémüek : (1.) a'gyakorta való betegeskedés. (%.) Méltatlan
éenvedés. (3) A' legénység, és. (4) Az Halál, talám ide néz,
b. Salamon Példa. 307,8 Kettőt kérek én tölled ne tartsd-meg én tö
lem addig míg élek, a hijábanvalő ságot, és a' hazugságot mefifie tá
tasd én tőllem, fegénysé^et avagy gazdagságot ne adj énnékem , tá
engemet hozzám illendő étellel A' Görög Orfeági hét Böltsek közzül
a* Pryenebéli Biás éppen ezc nézi vala, midőn igy Éóll: Három nehéz
dolog vagyon a' mit e' Világon igen nehezen £envedhetnek az Emberek. 1. Faupertas in Stnettute, midőn az Ember vénségében megíegényedik
2 Contempius pofi honores, midőn az Embert vifelt
Tifetefségei's ti£tségei urán meg-utálják. 3. Bxi/ium extra pátriám,
MidÖn az Ember Hazájából, 's Nemzete közzül éám kivetésre küldetik, Mind az hármat bé-fejezi a' Sz: Dávid. 'Sóit. 71: Neve/s-el én
IJlenem engemet az én Vénségemnek idején, és midőn a2 én erőm
gyatkozik ne hagy el engemet.
Máfodik nevezetes dolog e' körül a* í írásbéli hely kötül a' kéfület; mire kéfeiuet tink - - legyetek kéfien. Meg-felel erre £ Pál Apottiil Efés. 6: 1 2. Nintsen nékünk tufakodásunk d Vér és a Te fi
hanem d birodalmak ellen, hatalmafságokellen, -- ez életnekfetétsé
tiek Vezérei ellen, esd Lelki gonofságok ellen, mellyek d magafság
vannak. Eletünk ezt mondjafe. |ób, Vitézség, fe: Pál Apoftol pedig
2 T im.4: ezt mondja: Mind Vitézség mind Pállya-futás, Lelki hartz,
Lelki oftron, hat ez a' meilyfc bűntelen kell magunkatkétitenünk,
melly kcteuletre az f?gvvereknek-is Lelkieknek kell lenni, mitsodák
légyenek azok a' Lelki Fegyverek , azt-is azon í: Pál ugyan az említ e t h lybeii luondja meg, Hit, igaz mondás, igazság mely-vasa,
békefég Evángyéliumánakkéfiületi, Ifién befiéde, idvejségünk Si
Ko-yörgés, az Hírnek Sisakjával felünket takarjuk-bé, azigazmond^lsal, és az igazságnak mely-vafával derekunkat eröíitjük, a' békesség K angyéliumának kefeülerivel, Lábainkat saruzzuk-meg, az Isten
bcfecdevel, a' gonofenak minden tüzes nyilait vi££a verjük, a' könyör-

géíscl
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géfsel pediglen, a' Sátán ellen, és annak mindenintseikedéfiellert
hogy kifirtetben ne jufsunk, hartzoljunk; innen vagyon hogy az Idvezitö amaz hét nevezetes kétéfek között az Uri imádságban Claufula és ugyan erős Argumentum hellyett tééi fel ezt • és ne vigy a kifirtetben --Talám nem ártok vélle ha tzclomon kivül juttatom e£ctekben erről az utolsó kérésről ezt: A' mint hogy a régi Kerettyéneknél Kriftus feiiletese után málodik és harmadik £áz eétendöben
nem valafeabad a' Miatyánkat el-mondani azoknak a1 kik meg nem
kereti telked tek vala, mivelhogy a' £: Kereétségaz Újjá £üle lésnek
Sákramentuma,- nem tudom ditsirjem-é amaz más képpen ritka kegyefségü nagy Püspöki emberben Cypriánusban : hogy valahányÉor
a' Miatyánkat el-mondotta , foha ebben az utolsó kéréft - és ne vigy
minket a kifirtetben el nem mondotta-, ne hogy azlftenta' bűnnek
okának láttafsék tenni; hanem ezt így változtatta imádságában, Ne
engedd-meg, vagy nefienvedd-el hogy a' kifirtetben jufsunk.
Harmadik nevezetes dolog ebben a' Lelki kéfeületben ez: Mert
nem tudjátok az érát mellyben el jó az Embernek Fia. Méltó meg-jegyeznünk melly fok hellyeken mondatik a' Kriftus a' £ent írásban
Embernek Fiának, még pediglen ugy hogy fokkal töbfiör mondja
magamagát Embernek Fiának, mint máíok, Mat 8: 20. A'rókáknak vagyon barlangjok, az Egi madaraknak féfikek de az Embernek
Fiának nintsen fejét az holott le hajtsa. 9: 6. hogy pediglen meg-tudgyátok hogy az Embernek Fiának hatalma vagyon d bűnöket meg botsátani e földön, monda a" Gutta-ütótt embernek: kell) fel vedd fel d
ie nyopólyádat és járj. 12: 40. Miképpen Jónás bárom éjjel és három
nappal vólt d Czethalnak gyomrában, azonképpen az Embernek Fia
három nappal és három ejjel léfien d földnek gyomrában. 25: 13. Vitázzatok mert nem tudjátok melly órában jö-elaz Embernek Fia. Ezeen kivül fok hellyeken. így nevezi pedig magát ö Felsége. 1. Tudjukmeg hogy az ö Felsége emberi terméfcete és tefte, valóságos emberi
termé£et és teft, nem valami Speftrum mint az első Seculumban némellyek tanítják vala. 2. Azért, tudjuk meg hogy amaz igéret. íMól. 3:
15 Az Affionji-állatnak magva meg rontja'a kígyónak fejét .0 Félségében tellyesedett bé és az kígyó fejét meg rontó áldot mag nem más;
hanem a' Názáretbeli Jélüs, 3 Hogy amaz Ábrahámnak tettIstenigéreti az áldott mag felöl, a' Kiben meg kellene áldattatni a' földnek minden Nemzetségének, ö Felségében lett Ámenné, és amaz ÉfaiáfiólréJN
gen
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gen meg mondatott: Ámen Istena* Kire eskünni fognak az Emberek,

és a' Kiben áldani fogják magokat fokán; nem más, h«nemegyedUl
ö Felsége, úgy hogy hi|á^an várja ma a' Mtfiáft a' 'Sidó nemzet mert
régen el-jött. Nagyobb dolognak tartom ezeknél azr: honnan vagyon az ho^y mirel-végezte vólt pálya futását azldvezitö itta' tóidon , fel-ment és ült vala az Egekben É: Atyjának iobjara, tellyes hatalom adatott V3la ö Felségének mind a' Mennyen, mind a' Földön,
még-is é: litván első Mártír. Tsel 7: Ugy látta ö Mségér állani az
Istennek joh|a felöl, mint Embernek Fiát. Miért nem úgy mint
tcnnsk Fiár? fegyezzük-meg: Semmire nem vala az elótteni KereÉtyén Ekkléfiákban nagyobb Éukség, mint ezt meg ranúlni, hogy:
a' Kriftus jéfusnak Emberi termétzen, éstefte, nem valami Speffrum,
vagy PhantasmaU mint kivált azelsöfcáz e£tendöben lokan tanítják
vala:) mint már meg-mondottam, hanem valóságos és igaz Emberi
teft, az honnan azért mutatta így magát, vegyük Lelkünkre, hogy
az a' Teft Menyben menetele után,is ö Felségének nem váliozott-el,
nem lett valami tündéres tefté, melly mindenütt jelen vólna, hanem emberi igaz, és valóságos termééetir mindenkor meg tartotta,
'sma-is meg:tartja, hogy a' melly reftben fel-ment, ésültfr Atyjának jobjára, ugyan azon tettben jö-ej az ítéletre: Ezekből lábunk
illyen

T A N Ú S Á G O T .
Nézvén és tudván az Örök életre el-válaftatott jó bitü
ber , mind arra hogy az Halottaknak fel keli támadni, min
ra; bogy femmi nintsen bizont alanabb mint balálunknak
nintsen (emmirt ez életben nagyobb s'tiksége mint az utolsó
kéfii let re, hogy mikor Kr'tflusa el-jó Lelke meg-kérésére
letlenséghen V vigyázatlanságban ne tal&ltajsék.

Két dolgot jegyzek-meg ebben a' Tanuságbaa 1. Tudni *s hinni kell ezt a' ió hitű Embernek hogy meg kell egyfier halni minden
embernek. |ób. 14: 5. Mivelhogy pedig at Embernek napjai rövidek,
és az ö holnapinak íámt te náílad tudva vagyon, batárt vetettél nék
a mellyet fenki által nem hág. 'Sóit 49: 8, 9 . . . Azö Atyjafiát fenki m
nem válthatja, fém meg nem adhatja 1(1 ennek az ö váltságának ár
mert az Ö Lelkének váltsága drágább, hogy nem mint meg-friinnék
lál ö tölle azok által örökké, - - mert mit Jen ember nyilván látja hogy
a'BölHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
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Bö/tsek-is meg hálnak, és d Bolondok az Éktelenekkel együtt elvetnek , is él ó gazdagtágokot másnak hagyják.
2.1 odni 's hinni ke]) a' jó hitű Embernek hogy léíenHalottak'
fel-támadása, a' mikor is ama' lettenctes nagy £ám-adásra az holott
még tsak egy hijjábar. való£óról-is kámot kell adnunk, előkeli államink; Pred.
li. Minden tselekedetei az Ifién ittléttée!ö hoz min.
den titkos dolgokkal, akár jó, akár gonofi légyen az. Láíd iímét Már.
!i:
De mondom tinéktek, akármi hivalkodó hefiidet fióljanak az emberek,fiámut adnak arról, az itilet napján. Nagy dolgot mondok, roiJror azi mondom hogy hinni kell, »s tudni kell az hivő Embernek
az Hallottak* fel támadását, bizony nem ok nélkül efett az hogy
mind a' Kerektyének, mind a' Sidok közzüllokan váltak, kik tagadták az Halottak' fel-támadását. Ha a'Sz. háft bitónak nem te£Éuk hanem a' Terméket világát, valamint a' Sz. Háromság titkának
Kriftus órók Mentégének , ugy annak foha végére nem mehetünk.
Be mégyek a' TermeketOskolájaban hallom hogy a' Fiu az Atyától
fiülettett, meg-is oiőikévaló Fiu, még is az Atyával egyenlő örőkke való Sz. Isten, éületet még-is, oróktül fogván vólt, meg-hólt,
meg-is Isten vólt, hallom hogy három Illeni keméllyek vannak Atya,
Fiu, és Sz. Lélek, igazIstenaz Atya, igaz líten a' Fiu, igaz Isten
a S z : Lelek, örökké való Isten az Atya, örökké való Isten a' Fiu,
ürokke való Isten a' £ent Lélek. Meg is.nem hátom igaz Isten, nem
bárom örökkévaló Isten, hanem egyetlen egy igaz Ötökké való Isten
vagyon , a' ki Atya, Fiu es éent Lélek , három egy máftól meg külömhoztetett Éemellyek az egy Illeni aibtban. Soha ezeket a' Termeiét Oskolájában el nem igazíthat rjuk , r.ints Meftera' Terméket Oskolájabana'ki ezekről meg győzze Lelkünket. Mégyek azért innen a' Kegyelem Oskolájában, nyúlok a' kent íráshoz
és
annak
hellyjéibfcl egyik dolognak más dologgal való egyben
veteseböl helyes következesek által éppen a Lelkem esmérctiig
meg-gyözödöm ezeknek valóságáról. így már az halottak fel támadásában találok illyen nehezséget , tudom hogy az világ teremteiesenek el-múltkürül bé. 5700 ektendeje, némely emberek' haJálanak majd 5000. r.émellyeknek 4000 e^tendeie el» últt, hol vagyon azoknak még tsak a* porok-is? Hány ezer Emberek hólranak
a vizekben és lőttének az halaknak cled-lií1 hány ezereket emé€teUvaiek meg a' vadak es egi madarak? kiket isma más állatoketN i

tenek
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tenek meg, és így azoknak teftek transelementa\óát*m\i más állatoknak teftévé változtatlak, hogy támadnak ezek tel ? hány ezereket cmékrett meg a' tüz, kiknek hamvokat-is Ééllyel Éorta a' £él?
ha igy okoskodom a' termeiét világánál; foha bizony el-nem hihetem a halottak fel-támadását, de mármégyeka' termééet O'kolájá'
ból a' Kegyelem Oskolájába , vétem kezemben az Isten könyvét, a'
több £ép Éent Írásbéli hellyek között mellyek a' fel-támadáft bizonyítják; látom: Titk. 20: 11, i j. Látatná Halottakat, nagyokat és kitti"
nyeket állani az JJlen előtt -- á tenger-is ki adá á halottakat melly
benne voltak, á halál-is és á koporsó meg adák á" halottakat mellyek
lok vóltanak , és itilet lön mindenekről azö tselekedetek fierint. Mikor
mára'fcent írásból láttam ezt hogy mikor az Itilet el jö, akkor az Isten
előhívja a' Halált, elö hívja a'Tengert, a'Koporsót, meg-parantsolja ezeknek hogy az halottakat áiitsák-elö, akár mitsoda halainak nemével hólt meg valaki, az halálnak ezt elö kell állítani akar hány léle halakban 's állatokban trans-elementa\odott az a' ki vizben holt, a* tengernek elö kell áHitani, akár hány ezer efitendeje hogy valaki el temettetett, a'koporsó tartozik elö állítani, Éenrül hitem és bátran mondom, hogy bizony az halottak fel-támadnak's itilet léGen, a'mikor
fiámot kell adnunk leg kifsebb dolgainkról-is melly eket az életben tselekedtünk, és nintsen olly titkos dolog meilynek világolságra nem
kellene jöni. Luk. 8: 17.
MIEE

VALÓK

EZEK?

Tanuljuk meg. Az Isten Igaz elroérerin kívül lévő Pogányoknak
tehát még jóságos tselekedetek-is nem egyéb, hanem bün vólt, Sz. Pál
Apoftol tanít bennünket arra. Rom. 14:
Valami hit bői nintsen bün az.
De tegyük férre egy kevefséa' Sz. Iraft: A' Római tizei két táblák között első Törvény vala ez: Az a' Fiu a' ki Attyának Annyának engedetlen, Romi pellitor, exhuredator. Rómából üzetrefsék ki, Atryának
Annyának minden jófeágiból tagadtafsék-ki. 2. A' ki a' Templomot
felveri, abból valamit el lop, Romd Pellitor, exhsredator. j A'
ki az özvegyet vagy az Árvát meg nyomorítja, annak vérét ki fiijja.
P elli tor exharedator. 4. Mikor a' Haza közönséges bekefsége mellett
hadakozni kellés valaki onnan magát el vonja, Pellitor exharedator.
5. Ha valaki az uton-járót, az idegent mf g-tsalja, meg ront|a Pellitor,
exharedator. 6. Törvény e' vala : Patri omnium opinione optimo, Filium omnium opinione pe/Jimum exhan dare liberum ejlo: Mindenek ít
leti
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Jeti terint a' jó Atyának a' rot fiat tabad minden jótágból ki tagadni,
Mitsodákezek? mert bizony a' Kerettyének Törvényei fem kivannak
ezeknél jobbakat és a' éent Írásból mind ezeket könnyű dolog meg.
mutatnunk, Mit mondok hát én hogy a' Pogányoknak jóságos tselekedetek- is bün? elsőben azt felelem az Apoftol tanítása terint' A'
mi hitből nintsen bün. Minthogy ök az igaz Istent nem esmérték , akác
mennyi Templomot épirettenek, akármennyi alami'snát ottogattanak, akár mennyi Virtusokat mutogattanak, hitek nem lévén , mind
bün vólt az valamit tselekedtenek, De 2. Valami jót öktselekedtenek
mind tsak az ö Bálvány Isteneknek tiÉteletiie tselekedték, a' kik nem
valának valóságos Illenek; azért valamit tselekedtenek mind bün vólt,
mert bálványokért tselekedték.
A L K A L M A Z T A T Á S .

Szenvédjétek-el Mélt. és mind két ágon lévó tomorú Uri Atyafiak, tenvedd-el tsak hamar egymás után hármas jajra, hármas bajrahármas gyátra jutott Mélt Árva Ház, Mélt. Gróf Lofontzi BÁNFFI
DIENES Úrfi, és Mélt Gróf Kis- Attonyok, a' miket elmondottam , vagy tsak elmémre fel-vettem hadd alkalmaztalsaro e'fetét boltban már bé-zároltatott, nem meg-hólt, hanem tsendefep el-alutt és
e'Világi fok nyughatatlanságok közzül örök nyugodalomra már által
költözött néhai áldott emlekezetü Grof Lofontzi BÁNFFI GYÖRGY
Úrra, Felséges Urunk egyik Arany kóltsos Kamarás Ur Hívére, Nemes Doboka Vármegyének tinién 25 ettendokig való érdemes FöIfpánjára, az Erdélyi Reform.Gollegiumok, Oskolák, és Ekkléfiák
nem tsakFö Curatorkra, hanem ugyanfcdes Attyára. Ez az a' ki titeket maga példájával arra int: -legyetele kifen mert nem tudjátok az
órát meOyben el-jó az Embernek Fia. Ki hitte, ki gondolhatta a' Nap,
mit hoz-fel reggel, mikor eftve ágyában tsendelen le-fektik , iá 0rakor éjtéaka tokot Devotio\krz ágyából fel-kél, ifmét le-feküvén ,
el-alutik, 's ma is alutik, úgy hogy jó reggel Szeben útzáiban e' tomorú, és majd hitel felett való lárma hallank; Meg holt Gróf BÁNF H GYÖRGY Ur. Boldog Isten mit kell hallanunk! denemvók
reá nezve reméntelen Halál; mert midőn eredetet vett ama' rrgi ditsöfségü nagy Házból, Edes Attyától Néhai áldott emlekezetü Melt.
Gróf Lofontzi HANFF1 GYÖRGY Úrtól, Erdély Ortágának abban
az időben nagy dirsöfségü Gubernátorától, Édes Annyáról pediglen
amaz ugyan áldott emlekezetü Néhai Mélt. GrófUEl HLkN KLÁN 3
RA
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RA Ur AÉÉonytól, az akkori Udvari ritka Oskolában úcy tanit ta«
tott, 's úgy neveltetett, nem közönséges hanem Pióíefsori Tanítók
által, hogy akárki kevés eCtendók alatt aital larhatra hogy e' boldog
Lélek, éppenIstennek fcentelcetett, '.s ugyan fel áldoztatott vala*
és már Gyermekségében a' Vénekkel tárfalkodik vala, és meg mikor
a' Sz: íráshoz, kevefet ért vala, már a nehéz Sz: írásbéli hellyekböl
az erőtlen az eiölekkel, a' gyenge a' Tudófokkal vetelkedik vala.
Mondám T anitáfomban: Négy Padagogush vannak Istennekmellyek
általfiüntelen az utolsó lelki kéfcüktre hivogatiatunk, Első a' Sz:
Irat. éerette ezt és olly betsületben tartotta mint Lelkének drága kin.
csét, akár hol járt, akár hová ment ezt magával hordozta mindenütt,
fokÉor nehéz Sz: írásbélihellyeket abból az Itten tólgai eleiben tévén,
és azoknak egyenes, és a' É: Léleknek tzéljával meg-egyezö értelmek
felöl tudakozván kéíirette magátIsteneeleiben való menetelre. Máfödik Padngogasn Istennek melly által az utolsó lelki kééületre hivo.
gartatunk mondám: d Törvény, mind két Ábrázatjában gondoltat,
ván olly igazán, 's olly tapogatva járó Ember vólt az líten 1 örvé.
nyeiben, hogy gyakorta a' kitsiny bünt-is felette nagynak tartotta,
mellyekben-is mindjárt ad Cajut Confeientia menvén , fok Kegyes
DiJputatioV után tsendeíirette nyughatatlankodó elméjét, Utálta a*
Világnak Pompáját, kivált mint egy hit vagy hét eÉtendök alatt, a'
Czifra köntöft tartotta buja köntösnek: járván mentül egy ügyübb kön«
tösben lehetett hogy fok€or az idegenek és esméretlenek látván, ingyen fe tudtanak arról gondolkodni ki légyen, az ö Udvarában Lármát, Zajt, kiáltozáft, káromkodáft nem hallott ember, ollytsendefségbcn, 's kegyes fenyítékben tartván Udvarát, mint ha emberek fe vólnának benne, igy kéfcittette magátfitintelen utolsó órájára.
Harmadik Padagogufi* Istennek az Ur Vat tórájának fent Satrám
ma, ollyan Sanöam Vtntrakilének tartotta azt ez a* Melt. Ur, hogy
ha lehetett azon a napon a mikor azzal élt nem fok emberrel befellett, Éüntelen való buzgó imádkozásokban *s az Itten t: bedének olvasásában foglalván magát» söt a' mint magától hallottam,
azért nem vett Ur Vatsoráját nagy gyülekezetekben hanem magi
Hazaban Udvari népével, hogy valamiképpen elméje a' fok emberei
kozt világi dolgoknak gondolására el ne ragattaisék, hanem Éüntelen a Mennyeiek körülfoglalatoskodgyék, és igy kéíitse magát
ti itten eleiben való meneteke, és azzal való magános É. beíéígegttéj
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geti'-sckre. Mondám Negyedik PtJagogufst Istennekmely által hivo.
gatcatunk az utolsó és lelkikétületre az Hit, Remimig, Szeretet. Ha
el mondotta Idvazitönk ama' Cananéabéli Attonyi - állatnak * A£~
fiortyi - állat négy a' te Hited, a' te Hited, meg-tartott tégedet.
bizony el • mondhattyuk a' Méltóságos Ur felöl a' kik esmértük
Nagy d te hited, d te hited meg tartott tigedet. Jut etemben, amaz
Nemzetséget bűneinkért Hazánkra botsáttatot Isten' Éoraoruitileti a Dög Halál 1719-dik Efctendöben.- mitsoda bátor tivel, nagy
hittel jár vala az emberek között, és mikor magam kérdeném, nem
irtozik-é, nem félti é magát, igy féld: Nem félek , tuert hit által
járok, hit által élek, tudom hogy az Ijten batárt vetett minden Embernek életének mellyet fenki által nem hág hat. Mennyi ellenségei és vádolói valanak még a' Felséges Udvar elött-is, de Kriftusa mellett álván ,
kivel vólt hit által egyesulese, azIsteniKegyelem ötet mindenekben
meg-oltalmazta , Hit által nem akart világ Fia lenni, Hit által
az Orotlánoknak fcájokat be dugta, Hit által a' tűznek erejér megoltotta, Hit által a' fegyvernek élitől meg-menekedett, Hit által
ollyan igafságot tselekedett a' minémüt ritka időben látunk. Minden nap kétfeer házánál lévén:) meg kellett lenni a' közönséges
Isteni
tifeteletnek.
den nap ki kellett menni az ö Házától az Alami'snának, álljanak
elő az Erdélyi Nemelscbb, 's Népelsebb Ekklefiák, Reform. Kollégiumok Gymnáfiumok, Kolosvári N Enyedi, Maros-Vásárhelyi,
Debreczeni, és Pataki, nagy hirii *s ditsöfségü Kollégiumok
Szathmári, Szigeti, Lofonczi és Pápai GymnáfiumoV, 'j mondják-meg,
mitsoda hiti vólt Gróf BÁNFFI GYÖRGYnck, Ha én halgatnék
egy Méltoságos Uri embernek Házában lévő kövek a' falból ki
kiáltanak; holott az ö hitből tármazott kegyes Teftamentuma,
mind tsak az Ekklefiákra fok ezer forintokig Írattatott, meg-eröfittetett 's meg-persételterett.
A* Római régi viselt dolgok közt írja Valérinus Maxímus: Egy
A t t o n y meg (ententiáztatván, A' Római Tanáts Deliberatoma e'
volt: Tömlőtzben vettetvén ne légyen fenkinek Cabad hozzzá bém?nni mig nem ehel es tomjúval meg hal, meg értvén egyetlen
egy Leánya édes Annyának tomorú Dehberatumíx, meg nyeri a*
T natstól hogy édes Annyahoz (ki néki eletet adott) légyen tabad minden nap egyzet bé menni édes Annyának vigafctalására,
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meg kereíík Sorgalmatoson, ha nem vréené valamit Edes Annya táplálására , nem találnak femmit, igy ez minden nap egyfeer bé menvén,
maga emlőjét adván édes Annyának, feoptattya 's táplálja éhező Annyát, midőn egy néhány hetek múlva láttyák hogy nem hal meg, £orofsan végére menvén mi annak az oka, meg találják hogy Leánya
minden nap £opratta, nem hogy büntetéft venne, de irgaltnaisag
tételének vége e'lőn: hogy a' meg fententziáztatott£abadon botsáttaték, Leányának neve pedig illy példás kegyefségéért a* Római vilelt dólgok könyvében örök emlékezetre bé iraték, a' Tömlötz el
hányattatván, annak hellyibenTemplomépitteték, illy nével: Templum Gratitudinis Liberornm erga Parentet az aa : A' Magzatokna
Attyok 's Annyok körül való háládatofságnak emlékezetire epittetet Templom. Ha az egy Anyát tápláló A££onyi állat azt érdemiette a' Római Tanátstól, hogy neve irattafsék bé örök emlékezetre a' Római viselt dólgok közzé, vétkezémé hát én-is ezt mondom:
írjad i mit ? Fiát in recordatUnem feculorum iUt JuJlus, Marad
örök emlékezetben amaz igaz, vétkezemé ha én-is az ö nevét bé
irom az igazaknak könyvébe ? Nem egy Anyát fioptatott e z ,
hanem (a mint felyebb meg hallók) fokakata' kiket-is és a1 boldog
Lélek pénzével 's kenyerével táplált, ruházott és az Isten Ditsöfségére kéfeitett, fok £ázakat meg halad ezeknek feeméllyek, de hólta
után is az ö kegyes fundatioja melly lök ezerekre mégyen ki, moftis mondám: Maradjon örök emlékezetben Isten 't <?' Világ előtt
az Igaz. Vé£itek-é ezekből etetekben Nemes hitünknek, a' valláfunknak igaz tagjai ki hólt-meg, 's kit té£ünk-bé ma is ama' telhetetlen Criptában ? Ha el-modhatta Elifeus £ Próféta iKir. i: 12. Mikor Isten az Ilyélt magához vivé: Édes Atyám, édes Atjám, Izraelnek mind Szekerei, mind Lovagjai. Avagy nem el-mondhatjuk-é miis ma ezt e' boldog Léleknek töllünk való el-válásában: Édes Atyánk ,
édes Atyánk Izraelnek mind fiekerei mind Lovagjai! Mivel vigaÉtaljalak Mélt. Vérei's valóban Édes Atyjafiai? Mivel Mélt. Gróf BÁNFFI
MÁRIA Ur A££ony, Néhai Mélt. Generális Maros Némethi Gróf
GYULAI FERENTZ Ur árva özvegye, Mélt. egé£ Uri £ép Házaddal? Mivel Mélt. Gróf BÁNFFI KLÁRA UrA££ony ? még az Isten
méltóztatásából az élők közt lévő Mélt. Gtóf Bethleni BETHLEN
ÁDÁM Ur; Nemes Fejér-Vármegye érdemes Fo Ifpánjánuk élete hív
Párja, kiket úgy tart vala mint a' Lelkének felét, úgy £eret vala
mint
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mint magár, ha beteg vólr veletek gyógyul vala, ha vóltanak Mnafí
veletek vidul « ugyan meg-ujjúl vala. Mit mondjak teneked MeJt.
Grof Bethlen. BE! HLEN AUAM Ur, IstenünTc és Felséges Urunk'
meltoztatasabol Nemes Fe|ér- Varmegye érdemes Fö-Ifpánja > a'kit
nem tsak Sógorsági julsal, hanem igen ritka Atyafiúi fferetettelfc.
ret vaja, kivel Gyetmekségedet. is együtt töltötted, együtt nőttetek
s tanultatok, melly gennt Dávidi 's Jónatháni Éeretettel egy máíl
gyermeksegtekrol fogva tetetitek vala, innen vagyon hogymidőn
urosotzel,arol tenne rendeléll; árva Házáta' ti Lelketekre és gond^ e S r u e A ° ^ c X a r 0 d , ? vigafetaláfl: Mélt. L,ber Baro Lofontzi
S
'j 3 k i f o k M é h " U r i Atyjafiai felett hozzá kő
zelehb jártai, betsüllöd vala hiba nélkül, mint nagyobb Uri Atyád!
3 J i l t Í t 1 S MtSÜl'
ff'a
^nmutatás nélkül feret vala, mint ritka
U n Atyjafiat, ha vóltanak kedves mulató napjai, ritkán efik vala-meg
hogy na lad nelkul magát vigaÉtalja, mint kiknek Éívetek-is egy vólt
nyelyerek-is egy vólt: ez a' világi életnek vége , így kell egymáftó
el-válni, mert el-vegeztetett dolog Isten elötf hogy minden ember
egyfier meg haljon , azt izeni azért maIstenén töllem; mindnyájan
2 Í Í 1 T"srtkáértl,Weíeklkif'n>
^nert nem tudjátok fem L .
J
el:J° a z ""bérnek Fia. Nem felejtheret-el téI
IV! a m\Vn
gedet-isMelr oreg Un es igen kedves Atyjafia Melt. Liher Baro Lofontzi BÁNFFl LASZLO Ur Nemes Karafena Vármegye etdemes Föllpanja a kit rapaktal igaz Aryjafiui Éeretetiért 's régi tanúit elméjéétt,
hazafsagban-is maga melle vön, és a' ki által házaisági ege* munkájái

S f f i n r e m m f r l 7 1 " v Í U - L i b " B a r o L o f o n t z i BÁNFFl G M O N O U r , Iltenbnk^s telséges Urunk méltóztatásából ez Hazában
Ur
H í V e ' a' k« ^
líSegZ
Hr
L C g y ' k T"?4lS
Cmver/atiok.
L
V
k
e
p
y
b
FPl' I T . W T * - c ?
" <*^«éfíben mint maz Uri BANá t ' S c n É e r e t é s hersül vala.
J UÍ°H
Várhattok vir
gafctaláft Melt Liber Baro BÁNFFl IMRLH Ur a'ki minthogy Házánál egefc eleteben majd minden napi kedves Atyjafia voltál úgy inter
prtapuos ked\else es hüségefse voltál, Éoros Atyjafiságának juisa termt általam tinektek is ezt izeni: Ti-is annakokáért legyetek leken,
mert nem tudjatok fin napját fem óráját d mikoron el jó az embernek Fia.
Keárok fordulok mar sezt kérdem mivel vigaÉtaljalak keves idók aatt,
hármas jaj^ahármas bajra, hármas gyáfra jutott Melt. Árva ház ,
Melt. Gról BANFFIJD1ENES Úrfi, és Mélt. Gróf BÁN fr FI K A T A,
°
KLÁRA
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és'SU'SÁNNA Kis Aítfonyolc > V
ti (zárokban illik árvák lerege Jérémiás Prófétán ik ama' 6ava; Árvák,
ká lettünk Atya nélkül, és Anya nélkül, hamar az llten neveletlen koro.
tokban Melt, edes Anyátoktól, tsak hamarifmér az után Mélt édes
Atyátoktol meg-foÉra, 's az árvák feregében bé irata ; de ihol ebben,
is az lfteni kéz , nem hagyattattok-el, mert Isten mind Atyát,
mind Anyát mutatott, mind Atyát, mind Anyát mutatott akkor,
a' mikoron Mélr, Uri Atyátokfiai között hagyamég, a'kiknek femek , 's lelkek rátok vigyázzanak ; élnek még azIstenméltóztatásából Éerelmes Nénéitek Melr. Gróf Árva BÁNFFI MÁKIA, és BÁNFFI KLÁRA Ur Afjfconyok, élnek az lfteni méltóztarásból vielr.
Baro VESSKLENYI FERbNTZ és ISTVÁN Urak Mélr Baro Lofontzi BÁNFFI FARKAS Ur, ifmér kedves Nénéitek Mélt. VESSELENYI MÁKIA éz 'SU'SÁNNA Ur AÉéonyok, ama Mélr. Baro
Branyitskai |OSIK A MOSES, ez pedig Római Szent Imperiumbéli
Gróf Mclt Széki TELEKI ADÁVl Ur, életeknek hív párjok, de
ezek-is halandók, ezeknek-is én általam t7t izeni a'Kriftus: Ti is
annakokáért legyetek kéfien mert nem tudjátok fem napját fem órá
mellyen el-jö az. embernek Fia. Ha ma élnek ezek-is holnapra mind meg.
halhatnak, mint a' ti néhai b e. édes Atyátok, hol kereskedjünk hát
a' vigaÉralás iránt? találtok máft-is . aV\óf 22. Az Özvegyet vagy az
Árvát meg ne nyomorítsad, mert ha én hozzám kiáltván kiált, meg h
gatván meg-halgatomótet. |érem 49 n . Ha IJ-ela? te Árváidat éne
tartom. Hóf 14:4. Az Árva te náüadtalál kegyelmet. Mikor latiatok hát hogy az lltcu özvegyeknek litenének es árvákrak édes/tyájnak nevezi magát, azoknak óltalmazálokat gondvifeleieket magára
Vállalj a; itt nyugodjatok és állyatok meg.
Néktek pedig Erdélyi Ref >rm. Ekkléfiák, CollegiumoV, Scholák,
Isten Éolgai, mir mondjak? Sírjatok mert meg-hóltBANFFi
oda van édes Atyátok, meg hólt a' kegyes Abdiás, a' ki fok Prófétákat, és Próféta hakar táplál vala, és éppen be-tólt a' mifcfaiásnál az 3:
Rétiben megr.jövendöltctett. Ki vágtaIstena' í áma£t, az Oélopot,
és a'Táplálót.
Vlenny-bé már boldog Lelek áldott emlekezetü Édes Uri Atyádnak és Atyádfíainak nyógo£taló bóltorskajokban, nyúaodjál áldott emlekeretü Gdes
Atyáddal, Édes Anyáddal, Teilvér Uri kedves Atyádfiaival, életed hiiséges
Páriával, és a' Na?y^ditsöfségii régi Vt. Rántfi Háznak válogatottékelsegeivei,
kike'.en nyúgoÉtaló hóltotskaban veled együtt aluenak. aludjatok, es nyugodjatok ama' boldog fel-támadasnak nagy napjáig.
Aroen.

KLÁRA, ÁGNES, ÁNNA,
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H A L O T T I ORATIO.
Mellyet
Amaz I S T E N T G Y Ö Z Ö

FÉRJFIUROL,

NÉHAI MÉLTOSÁGOS GROF LOSONTZI

BÁNFFI

GYÖRGY

UR Ö NAGYsáGáRÓL,
FELséGEs URUNK' VI. KáROLY
ROMAI TSÁSZÁRNAK UDVARI ARANY KOLTSOS
KAMARÁS UR HÍVÉRŐL, NEMES DOBOKA VARMEGYÉNEK NAGY ÉRDEMŰ FÖ ISPÁNJÁRÓL, ÉS AZ
ERDÉLYI REFORMALTATOTT EKLÉS1ÁKNAK.
COLLEGIUMOKNAK, ÉS SCHOLÁKNAK RITKA
KLGYESSÉGll FÖ CURATOROKROL,
Mondott
V E R E S T 6 í GY Ö R GYt

SZOMCRV és ELEVEN SEBEKET
VISELÖ s z í V V E L KARÁTSON
HAVáNAK TIZENNYOLTZADIK NAPláN,
A' Kolosvári Reformata Eklefiának belső
Templomában.
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Méltóságos Urak , Hazánknak Éke/ségei és Ofi
Tekintetes és Nemzetes Uraim:
KRISTUS
'/ÉS USomnak vátaftott és ama' M
Hivatal fierint való Szolgai:
D'tfies Ékejséggel és Szemérmetekéggel fénylő AfL
Rendnek Serege:
Minden Renden lévő Szomorú Hallgatóim f
Dirséretnek Egén repdes még ma-is ama' ré-

gi Tudós Oratornak Híre , akárki leír légyen az Neve
feerint, a' ki, midőn egy nagy Sokaságban, melly
épen egy Orfeág' Gyüléfével verekedik vala, Hivatalafeerint pernritni akarna, fel-méne az Orarori Székbe, és minden reménség felett tsak egy Szóból álló rövid Orariot
monda, így kiáltván-fei r Homo, Homo, Homo: bmbtr, Ember,
Ember, fcs mihelyr e' Szór hármaztatva fiájából ki botsárá, véget
vere egy Szóból álló röyid Orariojanak, és lefiálla az Oratpri Székből.
Más Nap' pedie magat meg-eondolván, ifmét eló-álla, és, hogy
valaki az ö Nevét a* I udit'anokrak Lajstromokba ne irná, okait
adá Példás Tselekederinek: meg-mútogatván azt hoífeú és fontos
Orarioval, hogy az Ember qllyan Állat légyen, a* kinek tsak Neve is egéfe Oratiot téten En-is, úgy ítélem, mikor moftan közöttetek e'magas Székbe fel-állottam, éj e* gyafeos Koporlóban
fekvő Néhai Méltóságos Gróf Urnák Utolsó 1 iferefséget akarok
tenni, leg ditséretesb Oratior mondanék előttetek, ha ez arany
Bettikre méltó Mevet háromfeor említeném illyen mórion, BÁNhH
GYÖRGY, BANHFI GYÖRGY. BÁNl-FI GYÖRGY, éslegortan Oratiomnak véget vetvén, ez Orarori Székből le-feállanék ; mert
ez ollyan drágalátos, ollyan ditséreres, és mindenek előtt ollyan
kedves és esméreres Nev, melly tsak magábaJi-is az én Oratiom
nélkül egéfeOnriot réten Rizony meg-is tselekefrem vala a' Hírtért , még pedig úgy, hogy a' holnapi Napon-is új Oiatioval elő
nem
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nem állottam vólna, és eb^en már az említett Oratort nem követtem vöina; mert ez az örök emlekezetre méltó Név BÁNFFI
G Y Ö R G Y , mind magáért, mind az én Példás Tselekedetemért,
eleget p^rorált vólna. De, nem tudom miért, ebben magamnak
nem lehere engedelmeskednem , és nem tudom miért, helyesbnek
tartám azt, ha illy Méltóságos, Tekintetes, és Nemzetes Uri Személyekből, és Tudós Férjfiakból álló Gyülekezetben valamivel egy
Nevezetnél ho££abb Oratiot mondanék.
Ázt pedig ne gondoljátok, mintha én már azegy Nevezetből álló
rövid Oratio helyett felette igen ho££ú és egynéhány Órákig tartó
Oratiot mondanék ; mert kívánom moítani Oratiomban követni
ama' régi híres Görög Oratort, Periclest, a' ki valamennyiÉer az
Atbenasbéli. Nép előtt ptroriÍr, mindannyikor tsak egy-egy emlékeztető fúlákot hagyott az ö Hallgatóinak Szíveikben: arra fordítván Ekefenéólásának egé£ Mefterségét, hogy a' Dolognak tsak légnemesb régét, avagy velejét és Lelket, terje£fce Hallgatóinak elejekbe. Ezt rselek£em én-is moftani Oratiomban, és mivel Néhai
Melr. Gróf Lofontzi BÁNFFI GYÜ <.GY Ur ö Nagyfágának minden
Virtusait, mellyek felette igen fokak és nagyok, egy ket Ora alatt
illendökepen le nem Írhatom, a' fok közzül tsak ezt az egyet nyo.
mom-bé Szíveitekbe emlekeztetö fúlák gyanánt, hogy ö halandó
EMBER lévén, a' győzhetetlen ISTENI-is MEG-GYÖZIE. De
így is a' Dolgot keskeny határok közzé akarván rekefeieni, elég nagy
és nemes Matériára akadék; mert vallyon mi lehetne nagyobb és
nemesb a Teremtett-állatok között az ISTENT GYÖZÖ EMBt-R.
nel? És én nem kevéfsé tartok-is attól, hogy az én alatt járó ég
tsak a' Fóld' £inén repdesni £okott Orariom e'nagy és nemes Matériának magas terejére fel nem repülhet. Azr ir)ák nén ellyek a'
régi 1 érmékét' ví'sgáló Böltsek közzül egy Kriftályfeinü drága Követ.ske felöl, meljynek ők Tabrices Nevezetet adnak , hogy a' ki
azt meg.fcerzi, és magával hordozza, felette igen Ekefenfr'óló és
minden Emberek előtt nagy Kedvelségü léfien. Vajha én tudnám,
hol terem az a' drága Követske, eddig azt régen magamnak meg£erze'tem vólna, kivált azt moítan magammal ez Oratöri Székhe felhoztam volna, ésralám í<jyreménlhetném azt, hogy fel vett Matériád
mat illendő ÉkelenSóláfsal ki-be£éllhetem , és egyfeer's mind magamnak-is előttetek Kedvefseget nyerhetek. De, minthogy tsak Szófia
O3
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B«r€éd, a mit a' Régiek az említett drága Követskéröl írnak, és
mábként-is e' fele babonás dolgok íoha l'cnkit az Eketenfcclásnak
elsőbb Tsillagai kózzé fel nem repítenek, léire teéek minden babonás Orvolságot, mellyel némelJyek magoknak EkelenVólalt és
tráfok előtt való Kedvefséget akarnak Éerezni, és egyenefen hozzátok tolyamodom , Szomorú Hallgatóira : kérvén Titeket azonn,
hogy a' mú> én az ISTENT GYÖZÖ EMBERnek igaz és faját
Kt'pir előttetek le írom, az én bátortalan és már-is a' Dolognak nagyvólcatól el-rém ült Oratiomat éokott Gratiátokkal fegíljétek fel
Az IS1EN az a' Leg-tökélleiesb Valóság, avagy Leg-tökélletesb Lélek, a' ki e' roppant Világot minden benne valókkal tgyeremben a' lemmiböl teremtette, é»feüntelen Mindenható Gondvilelése által tartja és igazgatja. £s mivel az ISTEN Leg tökélletesb Lélek, abból fükségesképen az következik, hogy ö egyfei
'smind légyen, Egyetlen egy, Véghetetlen,Örökké való, Magátólvaló, íenkitöl nem függő, Változhatatlan, Mindent-tudó, Mindenható, Leg-bóltsebb, Leg.Centebb, Leg-igazabb, Leg-jobb,
Leg-boldogabb. Az EMBER pedig az ISTENnek tsak Teremtert-állarja, es nevezeiefen ollyan Teremtett-állarja, a' ki véges
Lélekből és rendes munkákra alkalmatos Teliből vagyon öÉve.kottetve Ugy hogy ollyan nagy közben-vetés légyen az ISTEN
és az EMBER között, mint Véghetetlen és véges Terméfeetü Dolog
között, mint örökké-való és tsak minapi Dolog között, mint
fenkitol nem függő és mindenekben máitól függő Dolog között,
és, hogy mindeneket egyben-foglaljak, mint Teremtő és Teremtet t-allat között
Mikor én ezt az ISTEN és EMBER között lévő nagy külömlv
jégét Elmémnek belső Itélö-Székin-voltaképen meg-vi'sgálom, tsak
nem hátra állok fel-vett Matériámról, és tsak-nem kérelkedni.kezdem
ar ol, hogy vallyon a győzhetetlen ISTENT MEG GYöZHE.
11-é a' véges T ermééetü EMBER.' Mert ez tsak ollyan Dolog
• vól <a, mintha egy kis feáraz pozdorja a* meg-ólthatatlan T üzctel
akarná oltani, vagy mintha a' tserép edény azö Formálójával Írembe
akarna feallani, vagy mintha egy hafcontalan Földi fergetske a' maga<i Egekbe fel akarna máim, és onnét az I S T t N l le akarná
tafrítani. Annyival is inkább kezdenek pondolkodáfim a' keteJkedésiiwk Tengeren fullyedezni ftl-vett Maúiaoi uánt, lükor tz^rkaió
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kiló Élmémre véfiera azt, hogy az EMBER a' Bűnnek malom-kö
módjára rajta fekvő terhe miatt, avagy inkább a' Bűnnek guita.
ütése miatt, fem kezeit, fem lábait, lem más réÉeit nem birharja •
nem hogy a* győzhetetlen ISTENT MEG-GYÖZHETNE. Tsak
egy EMBERT-is nehéz egy EMBERnek meg-győzni,kettőt meggyőzni fokíorHercu/esnek-is gondot ád, egy egé£ 7 ábort egy EMBERnek meg győzni oh melly igen ritka dolog! ez egéfe Világot
pedig minden benne valókkal egyetemben foha még eddig egy p u gta EMRER-is tsak magától meg nem győzhette: hát a' győzhetetlen I S T E N T , a' ki véghetetlenül nagyobb e' Világnál, hogv
GYÖZHETNÉ-MEG? Talár» már Ti-is', Szomorú Hallgatóim ,
úgy velekedtek felőlem, mintha én tsak Éépen Éóló Síppal tsalogatnálak Titeket moftani Oratiomban, és mintha azt elortetek meg
nem mutathatnám , hogy a' győzhetetlen ISTENT a' halandó EMBER MEG-GYÜZHETI. De, kérlek, jobb reménséggel légyetek
felőiem •, mert majd meg fogjátok tapafetalni, hogy a' mit én az IST E N T GYÖZÖ EMBbRről beÉéllek , az nem lehetetlenig. Megvallom ugyan azt, hogy a' Dolognak nagy-vólta miatt a kételkedésnekfcele az én Elmémet-is egy kevéfsé meg tantontotta vala , és
futáfomnak kőzepiből tsak-nem vikÉa-is futék ; de fel vett Matériámat jobban meg-fontolván, és épen tetejéig el-éemlélvén, ilmée
bátorságot vévék magamnak, és már ollyan bizodalomban vagyok,
hogy nagy Dolgot forralóés igéiö Oratiom nem £ül pók-hálót. Nem
koldulok itt magamnak Bizonyságot, fem a' Terméket' Vi'sgáló
Bölrsekról, fem a' külső HiJioriru<oVtc\, fem a'régi Pogány Poétákról, minthogy ezeknél e nagy Dologra femmi Bizonyságot nem
találhatok; hanem, mint Kereityen Ember felett való KereÉtyén
Orator, fordítom egyeneíen Éemeimer a' Sz. írásra, mivel ebben
találok én Példát és Bizonyságot arra, hogy a* halandó EMBhR-is
MEG-GYÖZHETI a'győzhetetlen ISTENT. Illyen vahfÁKOB
Patriarcha, a' kivel, a' mint a' Sz. írás tanítja, egy éjtfoka éembe Éálla a' győzhetetlen ISTEN, és épen Hainal-hafadtáig tufakodék; de mégis, oh Emberi gondolat és erő felett való GyőzedeKm,
JÁKOB Patriarcha MEG GYÖZE a' győzhetetlen IS7 ENT : lemmiegyéb baja ő-nékie c' na?y Baj vívásban nem efvén, hanem hogy
meg-sántúla, mivel az ö tsípőjének forgó-tsontja , mellyet a' Bajvívó ISTfcNnek Mindenható keze mcg-illetctt vala, helyéből ki-
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iramod ék. Ne gondoljátok pedig azt, mintha n a' Síntarfg gya-

lázatára és kilsebségére feolgált vólna JÁKOB Patriarchának;mert,
ha á' bátor feívü Vitéznek nem gyalázatjára, hanem ditséretire feolgálnak a' Hartzon vert febek, mellyekct a'régi Deákok honeflavul.
vera tiftefséges J'tbeknek froktanak vala nevezni, ez a* Sántaság is
nem gyalázarjára, hanem nagy ditséretire feolgálr JÁKOB Patri.
arcbánik, mint bátor feívü, és, a* mi nagvobb, ISTENEN GYöZEDELMESKEDÖ VITEZnek. De a' kemény Bajvívás után Gyözedelmi Nyeresége is lön e' Sz. Patriarchának; mert ótet az ISTEN
meg-áldá, es ö-nékie ú) Nevet-is ada, nevezvén Ötet IZRAELnek,
az az, ISTENT GYÖZOnek, avagy ISTENEN DIADALMASKODÓ FElEDFLFMnek.
Lá'játok é, Szomorú Hallgatóim, hogy az EMBER azöISTEN ét, a' Teremtett állat az ö Teremtojét, és a'tserép-edény az ö
For.nálóját meg-gyözheti. Látjátok é, hogy egy alávaló Földi férgetske Diadalmat vehet az Egekben lakozó győzhetetlen ISTENEN.
On melly nagy Virtus ez! Oh melly ritka és épen Világ' tsudájára
méltó Virtus ez ! Ugy hogy az én Ítéletemfeerint ennél nagyobb Virtus az Emberek között ne találcafsék. Es én femmiképen nem járhatok egyező Iineán azokkal, a'kik a'Vittusnak kies meze)ét tsak fut.
va és íietó láb-hegyen járván-el, aztfeokták eröfiteni, hogy az Embernek magát meg-gyözni leg-nagyobb Virtus E' müvhelybol feármazott ama' ketrós Versből álló Deák Mondás-is, mellynek én avagy,
tsak a máfodik Versre nézve alája nem irhatok:
Fottior e/J, qui fe, quam quifortifma viticit
Mcenia ; nec Virtus a/tius irt potejt.
De hogy non pote/i, de bizony poteji -, mert a' mennyivel nagyobb
az ISTEN az EMBERnél, annyival nagyobb Virtus az ISTENT
meg-gyoznünk, mint magunkat.
Mintha világos krittály ablakok volnának Szíveiteken, Szomorú Hallgatóim, látom, azt kíván járok már én tőlem , hogy befeélljem-clö azt is e'ötterek, mimódon lehelben a' győzhetetlen l.STfcNT
MHG-GYOZNlEa' halandó EMBERnek ? Nem kell ollyan vaítag vélekedésben lennünk, mintha az ISTKNT Óriás' módjára agyarkodó
indulattal és ellenséges vakmerőséggel kellene és lehetnemt-g-győznünk; mert így nem Diadalmat, hanem Mennykövet, nemAIdalt,
hanem Pokol' fenekéig le-nyomó Átkot váthatnánk fejünkre, tle-
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ven ginekkel feftették-le e' Dolgot a* régi mesélő Pogány Poéták azt
írván az Onáfok felöl, hogy azok nagy dühöfséggel és ordító a<ryarkodafsal fok es nagy Hegyeket rakván más Hegyeknek hátokra, azo.
kon az Egekbe fel akartának hágni, és onnét az ISTENeket le akarták
e p C " m c S ' , s a k a r u k öln>» de felette igen roÉÉÚI járta-

n a k

a

m e r t

S

Ö

t

Fulmina de Cceli jaculatus Jupiter Arcé,
Vertit in AuSores Pondéra vafla fitos.

Ai ISTEN, ki birja a' magas Egeket,
Szállíts fejekre sürü Mennyköveket,
Reájok borítá, mint nehéz Terheket,
A ' tölök rakásra hordatott Hegyeket.
...
Mivel azért nem lehet az ISTENnel ellenségesképen Éembe Éállanunk.ha tsak minden Szerentsénket kotzkáztatni.ésörök veÉedelembe menteni nem akarjuk: Éukség, hogy a' Békeségnek Olaj-á*át
vegyük kezeinkbe, es hódoló fejér Zafclót tégyünk-ki, ha az ISTENen Diadalmat akarunk venni. Oh melly tsudálatos Hattz ez;
mert ennek indítója nem a' magát fel-puffaÉtó Harag, hanem a'
Kekeseg es a Mennyei tűzzel égő Szeretet, és ebben nem két Ellenség tamad egymásra, hanem az kegyes Szeretettel buzgó Fiú az
o Atyjara , es meg-is győzi az ö Atyját. Hogy pedig illy nagy és
tsudaJatos Viadalban a' Mennyei Győzedelem víg Éárnyakkal kezeinkre repüljön, tsak két Fegyvereket kell meg-Éereznünk,- mert
azokkal a győzhetetlen ISTENT minden bizonyjal MEG GYÖZr* ,
. E gy ,k fesyver áll az igaz Hitbö', mellyet jobb kezünkbe kell vennünk, a máfik a' |ó Tselekedetekböl, mellyet bal kezünkben kell vifelnünjr. Meg-kíván tátik pedig az, hogy minden,k Jhegyvcrben ISTENi Erö Jegyen; mert az ISThNT tsak ISlfc.Nl fcro által lehet meg-gynznünk. És kétség nélkül JÁKOB Patnarcba.is nem a maga erötelcn Ereje által gyözte-meg a' Védhetetlen Erejü ISTENT; mert, a' mint ezt a' Sz. Írásnak Titkait
hafogato nagy Elmék meg.jegyzettek, a' JÁKOBbú viaskodó ISIfcN ad vala arra Erőt JÁKOB nak, hogy ö halandó és erötelen
Ember leven, a Véghetetlen Erejü ISTENT meg-gyözherné
Az első Fegyver, a» mint mondám, áll az igaz Hitből, a' melly
femmi nem egyéb, hanem a' Sz. Lf LEK ISTENnek ollyan Ajándéka avagy ollyan Ereje mi bennünk, melly által a" KRISIUSJÉ*
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SUSnak tökélletes és idvezítö Érdemét magunkhozkaptsoljuk, és a*
melly által bizonyofok vagyunk a* mi ISTENünkkel való Békeségiink felöl: úgy hogy az igaz Hit a' KRISTUS fESUSnak tökélietes és idvezítö Erdeme nélkül csak külső hang és puÉta Nevezet
légyen, mint a' Szajkónak és Publikán-Madárnak tréfás tsevegéfe.
A' Régiek között Empedoeles minthogy félette igen Éereti vala az
Eg' Vi'sgalásáról való Tudományt, ezt fiokta vala mondani: Tolle
Ccelum , & nullui ero; Vedd-el az Eget előlem , is in femmi liftek.
De az igaz Hit ezt mondja maga felöl: Tolle CHRISTUAi, ó" nulla
ero; Vedd-el d KRISTUST előlem, is én femmi lifek. Nem € ükség azt tzifra és ropogó Befíédekkcl hoéfeason le-irnom, melly erös
Fegyver légyen az igaz Hit; mert akárki velem együtt reá hagyja
azt, hogy erös Fegyver, Világ' gyözö Fegyver, söt épen ISTENT
GYÖZÖ Fegyver légyen az, a' mellyben ISTENi Erö vagyon. Az
igaz Hitben pedig IVTENi Erö vagyon; mind azért, hogy az a*
K k i s r u s |ÉSUSnak tökélletes és idyezítö Erdemét foglalja magában; mind pedig azért, hogy az a'Sz. LELEKnek Ajándéka avagy
ISTENI Ereje mi bennünk. E' Fegyvert azért végve jóbb kezébe a'
Hivő EMBER, és Éálljon éembe azISTENnel; mért ezzel Világ'
tsudájára a' győzhetetlen ISTENT minden bizonyjal MEG-GYÖZHfcTI. Vóltanak fokán ollyan Emberek, és talám ma-is vágynák,
a' kik a' fel-fúvalkodásnak füíti között illyen Symbolumox koholtanak
magoknak: Indujlria nihil Impofsihile, A' Serénység előtt nints Lehe
tetlenség, avagy d Serénységnek femmi nints Lehetetlen. Holott, ha
igazat kell éolanunk, többire az illyen tömlő-síp' módjára fel-fúvalkodort Embereken éokott az meg-efni, hogy ö-nékiek minden Se.
rénységek fülibe menjen , és gyenge Eellö' avagy reggeli pára' mód.
jára hirtelen el-oüoljon. Oh kevély Terméfzetü Emberek ! Oh ha.
Éontalan Világnak haéontalan Fiai! Miért nem tartjátok inkábbezt
Symbolumotoknak: Fidei nihil Impofsihile, A Hitnek femmi nints
hetetlen? Merr, ha a' Hit véghez viheti a' leg-nagyobb Dolgot,
és a' győzhetetlen ISIENT meg-gyözheri, annál inkább véghez
viheti a kifsebb Dolgokat: úgy hogy azokon kivül, mellyeket az
ISTfcNi Mindenhatóság, vat»ytépen magának tartott, vagy épen
a' Lehetetlenségnek Törvénye alá zátt, mindenek a' Hitnek lehetsegélek legyenek.

A' malik Fegyver áll a' jó Tselekedetekböl, avagy azokból a'
mi
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mi külső és belső munkáinkból, mellyek az ISTEN'Törvényével
mint e' Vjlágon lévő minden Igazságnak egyetlen-egy és tsalhatatlan
Próba kövével, tökélletefen meg-egyeznek. Oh vajha bár tsak egykevéfsé Angyali Nyelven éólhatnék előttetek, Szomorú Hallgatóim !
hogy így fontos Beéédekkel elötökbe terjefithctném azt, melly £oros
és el-válhatatlan Egyefség légyen e' máfodik Fegyver között és az első
között, avagy a' jó Tsdekedetek között és az igaz Hit között. De
minthogy még Angyali<#Iyclven be£élleni nem tudok , tsak úgy rajéolom-le e' Dolgot elörtetek, a' mint az én Emberi Nyelvemnek daraboísága engedi. Olly £oros, olly el-válhatatlan, és olly Adaraáskönek Erejével vetekedő, söt azt fokkal felül-is múló Egyefség vagyon a' Hit és |ó Tselekedetek között, hogy fem az igaz Hit Jó Tselekedetek nélkül, fem a' Jó Tselekedetek igaz Hit nélkül meg ne állhafsanak. Nevezetefen hogy áilhatna-meg az igaz Hit Jó Tselekedetek nélkül ? holott a' Hit Jó Tselekedetek nélkül nem igaz Hit, és nem
élö Hit, hanem Élet nélkül való meg-hölt Állat. Hogy állhatnameg az igaz Hit (ó Tselekedetek nékül? holott a mint nem lehet
gondolnunk az Élö-állarot Élet nélkül, a' Hegyet Lejtő nélkül,
a' Golyobift kerekség nélkül, és a' tündöklő Napot Világofság nélkül : úgy 6intén nem lehet gondolnunk az igaz Hitet Jó Tselekedetek nélkül. Némellyek a' Tudós Emberek közzül e' Dolgot nagy
és ki-tetÉö lineákkal akarván le-raj£olni, illyen nevezetes Mondásra
fakadtanak-ki: Fides fiae Bonis Operibus ejt Contradidio omnium maximat A' Jó Tselekedetek nélkül való Hit azok között d Dolgok között, d mellyek tulajdon magokkalfiemtöl femben ellenkeznek, legnagyobb magával való Ellenkezés. De más felöl az Igazságnak JegyzöKönyvébe azt-is méltó bé írnunk, hogy a'Jó Tselekedetek-ís a'
KRISTUS JÉSUSnak tökélletes és idvezítö Érdemében meg-fundáltatott igaz Hit nélkül femmiképen meg nem állhatnak, ts a' mit
tégenten Augujtinus mondott vólt a' Pogányoknak ál-ortzás és £em'
tsiklándoztató Virtusaik felöl, én-is azt mondom némelly Kere£tyéneknek igaz Hit nélkül való fó Tselekedeteikröl, hogy azok tsak
Splendida Peccata Fényes Vétkek. Ollyan a' Jó Tselekedet igaz Hit
nélkül, mint az Ég felé fel-hajíttatott Kö, melly az ö Földi terhe
miatt tsak vi££a-efik e' Földre, és a' magas Égnek Tsillagos kárpitjáig fel nem mehet. A' régi Pogány Toéták, kik többire az
Igazságot, mint valami kis Szikrátskát, a' Mesének hamva alá £okP*
ták
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tSk vala takarni, azt irják Sisypbui felöl, hogy ö egy malom-Icö forma nagy Követ akar fel-hajtani egy magas Hegyre, de fcándékát
fcmmiképen véghez nem viheti; mert mikor feintén a' felső tetőre
fel érkeznék, mindenkor nehéz terhű Kövét viéfca-fcalaficja. Egy
Liftában irom én mind azokat S'tfypiussal, kik a' KRISTUS |ESUSnak tökélletes Érdemét és az igaz Hitet félte tévén, tsak a'ma.
gok |ó Tselekedeteikben bíznak; mert ők ezr a' nagy otromba malom-kovet a' Mennyei Boldogságnak magfcs tetejére foha fel nem
hajthatják. Mivel pedig az el válhatatlan Megegyezés mellett ugyan tsak kell valami rendnek lenni a* KRISTUSnak Érdeme, az
igaz Hit, és a' Jó Tselekedetek között, meg-jegyzem azr-is itt, hogy
a* KRISTUS JÉSUSnak tökélletes Erdemét úgy kell gondolnunk,
minta' mi ISTEN előtt való Megigazúláfunknak és ISTENnel való
Békeségtinknek Érdemlő Okát, az igaz Hitet úgy, mint ISTEN,
tol adatott ollyan drágalátos Efeközt, melly álra)a' KRISTUS JÉ.
SUSnak tökélletes Erdemét magunkhoz kaptsoljuk, a' |ó Tselekedeteker pedig úgy, mint a' mi igaz Hitünknek £ükségesképen
való következéseit, tsalhatatlan Gyümöltseit, és eleven Bizonyságait. Az illyen Jó Tselckedeteknek jutalmat ígért a* Mennyei ISTEN ingyen-való Kegyelméből, mindez Életben, mind a' más Életben. És az illyen Jó Tselekedetek által mi halandó Emberek
meg győzhetjük a' győzhetetlen I S T E N T ; minthogy ezekben-is
ISTENi Erö vagyon, mind azért, hogy esek amaz ISTENi fényes Tűznek , a' KRISTUS JESUS' tökélletes Érdemében meg fundáltatott igaz Hitnek,fiükségesképen való Súgározáiai mi bennünk,
mind pedig azért, hogy ezeket-is a' Sz. LELEKnek ISTENi Ereje
£üli mi bennünk. E' Jó Tselekedetek közzé kellfiámlálnunk, a' mi
Bűneinkből való Megtérésünket, Panittntia tartáfunkat, ISTENtlNKhez és Felebarátunkhoz való Szeretetünket, Alami'snáinkat,
és minden egyéb külső és belső munkáinkat, mellyek az ISTEN'
Törvényének egyenes finór-mértéke éerint létnek, és a' mellyek
amaz Angyali Képnek, a' Sz. Életnek, ditsöséges formájára és
valóságára minket által-változtatnak. Nem utolsó ezek között az
ISTENT gyözö Könyörgés, mellyel a* Földi por és hamu oh melly
fok£or Diadalmat véfcen az ö Mennyei Teremtöjén! A' régi Rómaiak között vóltanak ollyan közönséges Prtcok Kiáltó Szolgák, a'
kik midőn a' Római Nép a' CapitolivmbmÁldozatot akar vala tenni,
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így kiáltanak vala az Áldozó Néphez: Hoc age, Ezt tietek,éjed. Értis tudván azt, hogy az igaz Hitből Éármazott Kónvörgés által Et
Superosjuperareiicet,az ISTENT-js meg-gyözhetni,mint az Igazságnak
Kiáltó Szolgája, ezt kiáltom iüleibe a* könyörgő Embernek • Hocaze
Ezt tsthkedjed. A* Meseben gyönyörködő Régiség azt költötté
vólt Jupiter felöl, a* kit a' régi Pogányokleg-fóbb JSTENnek tártnak vala, hogy az ö Mennyben Jévö Királyi Székitől egy hoÉÉÚ
Arany Lántz függ-alá épen a' Földig, mellyel ö mindeneket magához felhúzhat; de azzal ötet, íem a'több ISTENek, fem az Emberek, lem más Teremtett-allatok, e* Földre le nem húzhatták
En, hogy meg-valljam, más hiÉemben vagyok a' mi ISTENÜNK
felöl; mert tudok én egy ollyan hofefeú es drágalátos Arany Lántzot, melly ez alatson Földről fel-ér épen az ISTENnek Menny,
ben lévő Királyi Székiig, és a' mellyel mi erötelen Emberek a'Mindenható ISTENT ez alatson Földre könnyen le-húzhatjuk. Ez a1
JIOÉÉÚ és drágalátos Arany Lántz az igaz Hitből Éármazott Könyörgés, melly nem tsak fel-nyúlik ez alatson Földről a' Mennyei Paraditsomnak Tsillagos Pádimentomáig, hanem ott a* Mindenható
ISTENT meg-is kötözi, és, oh tsudálatos Dolog, e' Földrele-is
vonja. Kétség nélkül egy tzélre irányozott velem az a' Tudós Ember-is, a* ki e' jeles Mondáit hagyta maga után emlekezetben a'
Könyörgés felöl: Oratio vincit Invincibilem , & frgatVmnipotentem;
Könyörgés meg-győzi / győzhetetlen ISTENT, és meg.kötöii a'
Mindenhatót. Itt vagyon helye, hogy cl-mondjam ama' tép Mar
gyar Verjeket-is.
A' buzgó Könyörgés meg-gyöz Mindeneket,
E' Földön Nagyokat bir és kitsineket,
Száraz lábbal járja a* nagy Tengereket,
Meg-nyitja 's bé-zárja a* magas Egeket.
Ezzel magunkéva az ISTENT tehetjük,
Világ' tsudájára ötet meg-gyözhetjük,
Mint valami Arany Lántzal, meg-köthetjük,
Ezzel az Eget-is Töle el-nyerhetjük.
Elö-beÉéllem már azt-is előttetek , Szomorú Hallgatóim, a'
mennyire darabos Nyelvem és Folyó-Boroftyán' módjára alatt járni
kokott Elmém engedé, mimódon győzhefse-meg a' Földi alávaló
54I a Mennyei Felséget, a' Földi por és hamu a' Mindenhatót,
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a' femminél alább való Ember az ö Teremtő ISTENét. Mint.
hogy pedig a' Diadalom Nyereséggel Éokott örvendetesb és ti£refségesb lenni, illendő léten azt-is Nap-fényre hoznom, mitsoda
Nyeresége légyen az ISTENT GYÖZÖ EMBERnek illy nagy és
dirsöséges Győzedelme után. Itt már örömömben repdes belől
Szívem, énekel Nyelvem, és minden külső és belső Érzékenységeim, mint meg-annyi Lelki Musikák, fel-zendülnek; mivelhogy as
ISTENT GYÖZÖ EMBERnek Nyeresége maga a' Mindenható
ISTEN. Oh melly drágalátos! oh melly nagy és meg-betsülhetetlen Nyereség ez! Nintsen Penna az Emberek között, a'melly ezt
illendőképenle-irhafsa ! Nintsen Nyelv, a' melly elégségesképen kibeÉéllhefse! Nintsen Elme, a' melly vóltaképen fel-érhefse! Nagyobb ez e' ééles Világnál, drágább e' Világnak minden kíntseinél,
kívánatosb minden fel-gondolható Gyönyörűségnél. Illyet foha £em
nem látott, fül nem hallott, és femmi Emberi Elme fel nem gondolt. Oh áldott Nyereség! Oh kívánatos Nyereség! Szerentsés
az ISTENT GYÖZÖ EMBER terque quaterque hétképen-is; mert
Nyereíégröl Nyereségre mégyen. Nagy Nyeresége az és igen
ditsösége 's Nyeresége az ISTENT GYÖZÖ EMBERnek, hogy
ö a' Mindenható ISTENT magának meg-nyeri; de imé ezt nyomban követi a' más Nyereség, a* melly ebben áll, hogy az ISTEN ö-nékie minden kegyes kívánságait bé-tölti. Foly ez abból
a' Hadi Régulából, mellynek fummás kívánsága ez, hogy a' meggyőzetett Személy tselekedje a' Győzedelmesnek akaratját. Az ISTEN-is, minthogy az ISTENT GYÖZÖ EMBERtöl meg-gyöze.
tik, tselekeÉi az ISTENT GYÖZÖ EMBERnek akaratját; mert
meg-áldja ötet, mint JJKOfíot, minden Lelki és Tefti Áldáfokkal,
és új Nevet-is ád ö-nékie, nevezvén ótet IZRAELnek avagy IST E N T GYöZönek.
Ha nem Éólanék-is többet, Szomorú Hallgatóim, által-lárhatnátok, hogy ez az ISTENT GYÖZÖ EMBER, a' kit én eddig előttetek le-fefték, nem más, hanem e' gyá£os Koporsóban fekvő Néhai
Mélt. Gróf Lofontzi BANNFFI GYÖRGY Urö Nagysága, FEL.
SÉGES URUNK' VI. KÁROLY Római Tsáfiárnak Udvari Arany
Kóltsos Kamarás UrHíve, Nemes Doboka Vármegyének nagy érdemű Fő Ifpánja, és az Erdélyi Reformáltatott Ekléfiáknak, Coüegi««oknak, ScholáVniik, nagy Kegyefségü Fö CuratoroV.
Ha nem eólanék
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lanék-is többet, tudjátok, hogy ö igaz Hitire és Jó Tselekedeteire
nezve epen STENT GYÜZÖ FERJFIU vala. De gólok még egy
kevefet, es kefergö Oratiomban ha egyebet nem , avagy-tsak a'régi
Perfiai Éokas Éerint egy marokni Vizet viÉek még eleibe az ö Utolsó
T ifete segere Nem drága Viz ugyan ez c' Világi Emberek előtt, de
« drága e gyáfeos Koporsóban fekvő ISTENT
vu í . T 1 ? . e } Ö t t i m J n t h ° g y én ezt az én fokÉori keferves
Kony v-hulJarafim bol Éedegettem-őÉve. Oh melly iok Embereket Iátok en ollyakate Szomorú Gyülekezetben, kik az én Példámat követ^cD^c^Ie^?rv,C^,íöí,>'v•húllatálokat
ez ISTENT GYÖZÖ
FERJFlUnak UtolsóTiÉtefségére! És, ha Éabad arra ki-fakadnom
ke ergo Szavaimban , kérem én mind azokat illendő Engedelmefség.
gel, a kik e nagy és nem várt Ffeten zokoeó Könyv-húllatáfokkal
keferegnek, hogy a' míg én ez ISTENT G Y ö Z ö FÉRJFIUnak Uri
tamaliáját , Világra lett Származását, ISTENT GYÖZÖ Eletét, és
«alalát. esButsúzó Szavait, rövideden le-tábJázom, az én keferves
Konyv-hullatáfimat a' magok Könvv-húllatáfaikkal íegíljék-fel
Vette Eredetit ez IS7 EN7 G Y ö Z ö FÉRJFIU az Atyai Lineán
a* nagy BÁNFFl FAMILlÁból, melly Uri Famíliának F g e k S
Ditsosegerbl es vifelt Dolgairól a' Halált nem efmérö Cbronicák mind
Világ vegezeteig fognak beÉelleni. Ha a'nagy Szomorúság, mint
Tcni,cr • el n e m
vólna kefergö Oratiomat,
Z
t
f
e
n
d
d
k
,
g
ŐVÍ
. . ! . . , , ^vihetném előttetek, Szomorú Hallgatóim, e'
Melt. b amdianakH.lloriáját,és Éép renddel meg. mutogathatnám hogy
a nagy BANFH HAZból Éármaztanak a' régi időkben, Magyar-Or.
í á / M P , A L A 1 r 1 N U S o k ' D a l m á t ^ i . Bosniai , és Horváf-OtÉági
EAN ok, esifmet, a mint az akkori időkben hívják vala , Erdély-Orfeagi VAJDÁK. De , mivel a' nagy Szomorúság nem engedi illyen
kVSnT?
'lb
r i d 0 k r c £ á , , o k • é s "cvezetefen említem ez
ISTENT G1ÖZÖ ^ER FlUnak édes Atyját, Néhai Mélt GrófLor ü f ' M i ' T i GYÖRGY Ur ö w í ^ é t . kit Néhai FELSEGES NAGY LEOPOLD Római IsáÉár nem tsak Grófi Titululsal
es tuggo Arar.y Lárrzal ajándékoza-meg , hanem Nemes Erdély-OrÉáganak GUBERN VI ORI SZEKIBh-is feltété hozzá kötvén egyfcer snund a C L B b k N A l Oki MELT OSÁGhoz a'Nemes kolos
es Lubcka Váriregjtkhtn levő Fő Ifpánságokat, és ifmét a' Nemes
*olos var V arolwban kvo tő Kapitánságot. az Anyai Lineán vette
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Eredetit ez ISTENT GYÖZÖ FÉRJFIU a' nagy BETLF.N FAMÍLIA ból,- mert moftan említett Néhai Mélt. Gróf Lofontzi BÁNFFI
GYÖRGY GUBERNÁTOR Ur ö Exceffntn)in& Szerelmes HázasTársa vala Néhai Mélt. Gróf Betleni BETLEN KLÁR A Ajtony ö
Nagysága, Néhai Mélt. Gróf Betleni BETLEN GERGELY Ur'ö
Nagyságának, az akkori időben Nemes Érdély-Or£ága' Hadi Fő 6Vneralissinak, és Néhai Mélt. Gróf TOROTZK Al MÁRK A££ony
ö Nagyságának kedves Leánya: kitőléületék e' gyá£os Koporsóban
fekvő ISTENT GYÖZÖ FER|FIU , Néhai Mélt. Gróf Lofontzi
BÁNFFI GYÖRGY Urö Nagysága, MDCLXXXVlll Efitendöben.
Teftvér Aryiafiai ez ISTENT GYÖZÖ FbRJFlUnak valának tizenketten, kik közzül FERENTZ, GERGELY, E V A , JO'SEP, é«
BORBÁR A, a'Nagy BÁNFFI HÁZnakfenyes Egéről, mintkevé»
ideig tündöklő Tsillagok, még Gyermek-korokban el-enyééenek. A'
többi pedig, e' lévén öfelölek a* Mennyei Udvarnak kegyelmes Végezéfe, e' nagy Uri Háznak Viga£talásárafcépenfel-ncvckedének,
és Emberkori időre jutának: jóllehet ezek-is már kettőn kivül a'hallgató Sirnek fetét Bókjába mind bé-£állottanak. Oh Emberi Boldogságnak hirtelen el-múló buborékja.' Oda vagyon már c Teftvér Atyafiak közzül ama' Salamon Oitséreteire méltó Uri A££ony, Néhai
Mélt. Gróf Lofontzi BÁNFFI KATA Aéfcony ö ExetUtnttá ja, Néhai
Mélt. Liber Baro Hadadi VESSELENYI ISTVÁN P r M m Urö
Exteüenuá\kr\tk Szerelmes Hites-Párja. Oda vagyon Néhai Méh,
Gróf Lolontzi BÁNFFI ANNA Afcéony ö Nagysága, Néhai Mélt.
Gróf Boros-Jenöi SZEKELY ÁDÁM Urö Nagyságának elsőbb kedves Hites-Társa. Nem találom e' GUBERNÁTOR1 HÁZban felnevekedett Atyafiak között ama' ditséfctes lfjat-is, Néhai Mélr. Gróf
Lofontzi BÁNFFI DIENES Úrfi ö Nagyságát, a' ki GR1FES Eleinek
ditsöséges Virtufaikat magára fel-ruházta vala. Hijjában kerefemez
Atyafiak között Néhai Mélt. Gróf Lofontzi BÁNFFI KRISTINÁ
A£lzony ö Nagyságát-is, Néhai Mélt. Liber Baró Magyar GyeröMonoftori KEMENY 'SIGMOND Urö Nagyságának elsőbb kedves
Feleségét, úgy£intén Néhai Melt. Gróf Lofontzi BÁNFFI 'SU'SÁNN A AÉionyö Nagyságát-is, előbb Js'éhai Mélt. Liber Baro Branyitskai (O'SIKÁ IMRE Ur ö Nagyságának, azután pedig még Eletoen
lévő Mélt Liber Baro GHRISTIANUS ARNOLDUS HUGENPOET Ur' ö Nagyságának kedves Hues-Táisát; mert ezek-is ez Életből
a' más
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»' mái Életre által.költöztenek. Es már tsak ez minden «rKm««i,
hogy e; GUBERNÁTOR! HÁZnak fényc'sEg" ' « S & J E S ^
ama ket fenyes Hajnal-Tsillagok, Mélt Gróf BÁNFFI MÁRIA A£
M é , r - G r o f Maros-Németi GYULAI
t í í „ N é 4 l a l
FERENTZ Generalts Ur ö ExceUentiófazV kxv* özveo-ye, és Melr
Gróf Lolontzi BA^FFI KLÁRA AÉÉony ö Nagys J g T n a g ^ t '
ramnak es Pátronufomnak , Melr. Gróf Betleni BETLEN ÁDÁM Ur
e Nagyságának, FELSEGES URUNK' VI KÁROLY Római 7 sáÉár'
Udvari Arany Koltsos Kamarás Ur Hívének , Nemes Fejér Vármegye erdemes tó J^njának, és az Erdélyi Reformáltatott EklefiákV
QoUegmmok es W * k F o Cura toroknak Szerelmes Házas-Társa.
B r R o í 1 ° R I B á r f o n y > a l t ü n d ö k l 0 Uri Palotában talál• v f
GYÖZÖ ^RÍír.tl \ 0 , C t ^ SyáÉos Koporsóban fekvő ISTENT
8 ; xN f h a i , M é k , G r ó f
L o f o n t z i
r í r / R
BÁNFFI
GYÖRGY Ur oNagyságának : ki GUBERNÁTOR Edes Atyjának
nem tsak Nevet vifelte, hanem minden Vmusait-is ditséretes EletéI I i Í J " 8 ' x f S gyermek-korában többire Edes Atyjának Éemei előtt
az Udvari A W t o l nagyrafeületett Elméje a' Köz |óra kéÉíttetvén,
remenseget nyujt vala arról, hogy fel-nevekedvén íokfiáz Efe tendök!
tol fogva virágzó Ut. tamiliájának KARDOS GRIF Tzimerét nem
lógja meg-homalyoutani. Eére vette vala ezt e' KIS K A R D O S
GRIFben Néhai FELSEGES NAGY LEGPOLD Római í
ki e meg-ert Virtusokkal ekeskedö Gyermeket a' Nemes Doboka
Varmegyei Fo Ifpánsággal meg-tiÉtelé: jóllehet e' nagy és terhes Hivatalt nem vevé Gyermeki Vállaira e' KARDOS GRIF E7SKE, hanem lyusagának zöldellő idejében kezdé azt vifelni MDCCX EÉtenB , , r o d a l o m n a k Kormánya mellett Néhai
T F N T r v ™ í L ^ rÉTár í I n e , E m b e r - k o i i ^cre jutván ez IS1 1
G ^ ö t E R j F l U , h a l o n 1 0 Gratiáyix tapafetalá a'moftan
ditsosegefen Uralkodó, és a' Római Birodalomnak közönséges örá lohelyebol egeÉ Európának Békeségére vigyázó VI. KÁROLY FELSEGFS iMPFRAlORUNKnak; mert ötete' TSÁSZÁRT FELSÉG
a NcJyomkoi Dominiummal meg-3jándékozá, és nem régiben-is Udvari Arany Kóltsos Kamarás Ur Hívei közzé fámlalá. Nem JéÉen
uietien Dolog, ugy ítélem, Szomotú Halig tóim, ha a'HalottieyálosKuprefsus Ág helyett Házafsági zöld Mittus Ágat, és a' Halotti
*akJ> a helyett Menyegzői Fáklyát vé£ekegy kevéfsé kezeimbe; mivel

már
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<nár oda jutott GRIFEK között repdeső Oratiom, hogy Néhai Mélt.
Gróf Lofontzi BÁNFFl GYÖRGY Ur ö Nagyságának Házafságát-is
említsem. Kívánván örököft hagyni Uri Házában ez ISTEN T
GYÖZÖ F E R J F I U , és kívánván kegyes Eletü Magzatokat,
mint meg-annyi zöldellő Olajfa-Ágakat, ÉemlélniUri A£tala környül,
Házafságra adá Elméjét,és magának Feleségül el-vévé ama' £elíd és engedelmes Bárányt, Néhai Mélt. Gróf TOROTZKAI ÁGNES AL
Éony ö Nagyságát, Néhai Mélt. TOROTZKAI MÁTYÁS Urnák
és Néhai Mélt. NÁDUDVARI ER'SEBET A££onynak kedves Leányát, MDGGXX E£tendöben. Meg-is áldaték Mennyből e' Házas,
sági Sz. Elet £ép Uri Gyermekekkel: jÉármazván ebből Mélt. Született Gróf Lofontzi BÁNFFl DIENES Úrfi ö Nagysága, ki tsak már
is £épen fűzött GRIFI £árnyaival a* Ditséretnek zöld Boroftyános
Halmai felett repdes, ésifmét ama* £épen illatozó gyenge Virág.fiálak, Mélt. Gróf Lofontzi BÁNFFl KATÁ, KLÁRA, ÁGNES,
A N N A , és 'SU'SÁNNA, Kis-A££onyok. De, ph keferves Fájdalom, ifmét £omorú Kuprefsus Ágat és Halotti Fáklyát kell kezeimbe vennem, mert ez ISTENT GYÖZÖ FER /FlUnak Szerelmes Házas-Társa, fellyebbemlített Mélt, Gróf TOROTZKAI ÁGNES Afc
£ony ö Nagysága, .e' Világi Életből ki-költözék MDCCXXXIII E£tendöben Böjtmás Havának .vi Napján, örömért lekenném már kezeimböl a' gyá£os Kuprefsus Agat és a' Halotti Fáklyát, Szomorú
Hallgatóim, de nem lehet; mert egyik Gyá£ utárvmásGyáS és egyik
Szomorúság után más Szomorúság köfiöneté a' Mélt. BÁNFFl FAMILIÁba. Jaj! miképen mondjain-ki e' nagy Szomorúságot és rajtunk efett Szerentsétlenséget ? Miképen mondjam-ki azt a' keferves
Hírt, a' meilynek hallásától egé£ Eletemben félt és rettegett Szívem?
Miképen mondjam-ki azt a' nagy Elétet, a'meilynekel-távoztatásáért, neoj tsak cn, és nem tsak a' moftan élő Próféták és Prófétáknak Fiaik, hanem azISTENnek köztünk lévő egé£Háza-is fok buz.
gó Könyörgéfeket botsátott-fel a' magas Egekre? De, ha én hallgatok-is, meg-£ólal e' £ólani nem tudó gyá£os Koporsó, és ki-mondji
e'fiomorú Hírt, ezt kiáltván füleinkbe: MEG-HOLT AMAZ IST E N T GYÖZÖ FERJFIU GROFLOSONTZI BÁNFFl GYÖRGY
UR ö NAGYSÁGA. Oh melly igen bé-telék ez ISTENT GYÖZÖ
FERIFIUN ama' közönséges Mondás, mellyet ö talám epen jövendölő Lélekkel maga Symbolumínak tart vala: Nuffa CalamitasJi/a,
Nem
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

Nem jár femmi Nyomorúság egyedül. Jaj! bizony Magán telék-bé
Symtolum* ez ISTENT GYÖZÖ t<ERjí lUnak; mert sLelmesFe-

lesegenek Halála után nem fok idö múlva az ö Eletének Orája-is fietve
le-jára, és nevezetefen e moftan folyó MDCCXXXV FétendÖben Sz
" a v á n ? k í ? 1 1 , 1 Napján reggeli négy Ora tájban ez árnyék
Világból ki-mulek Eletenek XLV1I EÉtendejében: akkor Éinrén SZEBEN Vároísában lévén, és Halálábán-is követvén NéhaiGUBERN ATOR Edes Atyját, a' ki halonlókeperi azon Városban és Életének
• azon EÉrendejében érté vala cl az ürokké-valóság felé fietö Halandóságnak határ-kövét.
Mit mondjak,- Szomorú Hallgatóim, e' Néhai Mélt. Urnák
Ditseretire? Ama régi híres Görög Orator lfocrates az ö Paneeyri
eus nevü Oratiöjánák Írásában és pallérozásában tiz EÉtendöker"
avagy mások Éennf tizenöt egéÉ ÉÉrendöket, töltött vala el: melly
o lafsan fieto munkájában fokán a' Tödólok közzül gántsot találnak
azt hányván Ö-nekie Écmeire, hogy annyi idö alatt több és nagyobb
Dolgokat kellett Vólna ö-nékie véghez vinnie Nagy Sándor' módjára, a ki tizenkét aVagy leg.fellyebb tizenhárom Eitendök alatt tsaknem e Világot még holdoltatta. De éri, nem bánom, akárki mire magyarazza Szavaimat, azt mondom , hogy ha Éintén tizenöt
egei Efetendóket töltenék-iá el e Néhai Mélt. Gróf Úrnak Ditséreteiben Ifocrates módjára; még is mindazáltal ötet eléggé és érdeefeerinr meg nem ditsérhemém. Jutnak ebembe kegyes Tréfái e*
ehai Mélt. GrófUrriak, a' ki minthogy a' leg-kifscb Bünt-is felette igen nagy Bűnnek tartotta, lokÉor kérdezte azt tölém: Mikor fogok én Pceniter.tiá/ tartani annyi /ok Magyar Omlóimról, melly ékben néhánykor ialám kellete feset t-is meg-dit sértem az Embereket?
Akármint légyenek a' több Oratioira , ez egyet eí hitettem magami
mai, mellybcn meg fem tsalatkozom , hogy e' roóftani Öratiomról
foha Pánit enttáx nem tartok; minthogy a' mellyeket ebbén c'
Néhai Mélt. Gróf Uríól mondok * azok a! Lelki-Efmérétnek Töryény'-tévö Piatzán-is meg-állanak. Mit mondhatok nagyobbat Ö
felőle , mint azt, hogy Ü épért ISTENT G V Ö Z Ö FERJFIU
vala: úgymint kl igaz Bitivel h Jó 1 selekedetcivel a' gyözhetctlen ISTENT-is meg-gyözte. Éri igazán meg vallom, foha nem
lapafetaltam Eletemben nagyobb Hitet, mint a' melly e' Néhai
Méh. Gióf Úrban vala. Oh melly fokfior mondotta előttem, hogy
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1« az Égeaa1 Föld egyfiempillantásban rettenetes tsikorgáfsal egybenÉakadozninak-is; de ö meg-is a KRISTUS ffiSUSnak tökélletes Ér.
demében biznék, és illy nagy Vefiedelemben femmit nem félne. Itéldmeg, Kerefetyen Ember, a' ki a' fejért feketének nemfioktad mondani, hogy vallyon nem ISTENT GYÖZÖ Hit vólt-é ez? Az ISTENT
GYÖZO Hit mellett ISTENT GYÖZÖ fó Tselekedetekkel-is fényeskedik vala e* Néhai Mélt. Gróf Ur. Ki tudná le-irni az ö Ej.
jeli és Nappali buzgó Könyorgéseit, mellyekkel, mint valamelly
Töréfen álló Mó'ses, fokéor meg tartóztatta az ISTENnek fel-lob-'
bant Haragját, hogy az a' Magyar Izraelre ki ne omlanék? Minden,
a' ki látta, melly nagy buzgósággal Éokott vala ö könyörögni, aze
mondhatta felöle, hogy ö nem t«ak könyörög vala, hanem épen tu.
fakodik vala az ISTENnel, mint JÁKOB. Oh melly igen Éereti
vala együtt a' Hívekkel a' közönséges Helyeken meg-jelenni, ott
azokkal együtt könyörögni, és az Élö ISTENnek Békédet hallgatni: nem követvén azokat az Uri Embereket, a' kik ha hallják a' Harang-gót és a' VadáÉ-Kürtet, inkább mennek vadáfcni, mint a'
Templomba. A' Sz. Iráft Éjjel és Nappal forgatja valá, annak Titkait, mint akármelly bölts Proftfi»r\ Ember, éintén úgy hafogatja
Vala , és AÉtalánál-is Ebéd és Vatsora felett, nem Ember-feóláfsal,
nem feslett és sótalan Tréfákkal, hanem a' Sz. írásnak Titkairól
és a* Hitnek Ágazatiról való bölrs Kérdéfekkel tölti vala el az Időt:
ez lévén kegyes Éándéka, hogy azö AEtalánál, nem tsak a'Teft, hanem a' Lélek-is jól lakhatnék. Ki tudná Laiftromba venni az ö
fok kegyes Alami'snáit, mellyekkel az Özvegyeket, Árvákat, és a'
Szegényeket fel-fegélli vala. Ollyan vala ö az Alami'sna-Oétogatásban , mint a' tündöklő Nap , a* melly minden kérés nélkül fel-jő
az Égnek virradó Boltjára: Ö-is minden kérés nélkül aiami'snálkodik vala a' Szegénynek. A'ki vóltaképen meg-vi'sgálta ez ISTENT
GYÖZÖ FÉR|bTUnak Buzgóságát és kegyes Alami'snálkodását az
ISTEN Házához, igaz Lélekkel el hihette azt, hogy Ez eleven
Tagja vala az ISTEN' Házának: nem úgy, mint némelly nagy Emberek, a' kik tsak ollyan Tagjai az ISTEN' Házának , mint a'Kóldúsnak a' fa-láb, mellyel fegíti ugyan magát a' Kóldús, de a* felöl nintsen femmi Elenvenfég a* fa-lábbán. Szólj már Te magad,
oh ISTENnek Háza, ez ISTENT GYÖZÖ FER|FIUnak Te ho.
zád való Buzgóságáróli Szóljatok Magyar-Oréági és Erdélyi Refor.
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Ékléfiák, Collegiamok, és Scholák! mert Arany Esőt £ór vala T i
reátok ez ISTENT GYÖZÖ FÉRJFIU. Szóljatok! mert £ól T i
veletek együtt a' következendő idökben-is harfogó Trombita módjára az ö tsudára méltó és egynéhány ezerekböl álló P1UM LEGAT U M M é l t ó , hogy Magyar-Or£ágban a' DEBRETZENI és
S. PATAKI Nemes REFORM. COLLEGIUMOK, és a* SZATMÁRI, SZIGETI, és LOSONTZI £épen virágzó REFORMÁTA
SCHOLÁK, Erdélyben pedig a' NAGY-ENYEDI és MAROS-VÁSÁR HELYI Nemes REFORM. COLLEGIUMOK, és az U D V A R H E L Y I
éépen virágzó REFORM. SCHOLA, ez ISTENT GYÖZÖ FÉRJFlUnak Nevét Háláadó Vérfekkel a' következendő Idökre-is általrepítsék ; mert ezekre Arany Harmatot hinte P1UM LEGATUMában ez IS I KNT GYÖZÖ FÉRJFIU. Kivált a' KOLOSVÁRI Nemes REFORM. COLLEGIUM, a' míg a'Nap és a' Hóid járnak az
Égen, tneltó, hogy e* kegyes Patronufsát, Fő Curatorít, sötÉdes
Atyját, Fiúi igaz Szeretettel meg-emlegefse; mivel, a'mintegég
Életében, úgy PIUM LEGATUMában-is, ez ISTENT GYÖZÖ
FÉRJFIU, a' Gazdagabb Ré£t Ennek o£totta. Ne hallgafsatok Tiis, kegyes LelkuTPróféták, kik ez ISTENT GYÖZÖ FERJFIUnak
Költségével, mint meg-annyi Kereskedő Hajók, más OrÉágokra-is
el-mentetek a'Tudományért, és rakodva tértetek vi££a fiegény Hazánkba. Ama' Tudós Ember Verulamius Bacon Ferentz azt irja igen
£ép Mesében egy Benfalem nevü avagy Uj Atlantit nevünagy Szigetről , mellyet ö helyheztett e' Föld nek Déli Sarka felé fekvő Tengerek
között, hogy annak boldog Lakod femmiért egyébért más Óságokra nem £oktanak hajókázni, hanem tsak pro príma DEICreatura,
Luce% az ISTENnek első Teremtésiért, a' Világofságért:
értvén a'
Világofságon a' Tudományt, melly az Emberi Elmének Sctétségét meg
£okta világosítani. Ez ISTEN T GYÖZÖ FÉRJFIU oh melly igen
örül vala azonn, mikor ollyakar lát vala mi közöttünk, a' kik más Ori g ó k r a kívánnak vala menni az ISTENnek első Teremtéséért, a Vu
lágo/s ágért, és azokat oh melly igen jó kedvel fegíti vala : azonn lévén mindé igyekezettel, hogy kegyes Alami'snáival-is meg-gyözhesse a'győzhetetlen ISTENT- De, ha meg nézzük az öHalálát-is, a'
felöl-is azt kell mondanunk , hogy az fem niegycb nem vólt, hanem
ISTENEN való Győzedclmeskedés. Mert, mikor már e' moftan
folyó MDCCXXXV E£tendöben Sz. Mihály Havának XXIII Napját
Q~S
elérte
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el érte vólna, Éjfélkor álmából fel ferkenrén, és Agyából fel-kelvén,
könyörögni kezde, és, mivel már az 1ST EN I Jelentés által belől Szívében meg érzette vala azt, hogy tsak hamar az Utolsó Oia füleiben
meg tsendül, buzgó Könyörgéfeivcl épen Hajnal-hafadtáig tulakockk
az 1S7 ENnel, mint £intén JÁKOB, és meg-is gyözé az ISTENT:
el nem botsát ván mind addig a' véle tufakodó Mennyei Felséget, mígnem ötet reggeli négy Ora tájban meg.áldá, és ö-nékie új Nevet is
ada; úgy hogy már ö ISTENT G Y ö Z ö légyen, és ne légven többé
GEORGIUSFÖLD-MIVELÖ, hanem URANIUSMENNYEI.
De
azö Ttftének Sátorára nézve-is úgy jára, mintfcintétj |ÁKOB; mert
a' kemény Tufakodás miatt az ö l eltének Ereje meg-sántúla, az az,
el-£akatkozék: mellyet vévén é£re ez az Ég felé fietö kegyes Lélek,
és egy£er'smind Szívének titkos rejtekében ai Utolsó Órának tsendülését is meg-hall ván, le-ere£kedék Nyofcolyájába, és ott a'JÉSUS'
Nevének emlegetéfi között olly tsendefen alvék-el reggeli négy Ora
tájban az Utolsó Feltámadásnak nagy Napjáig, hogy azt a' mellette
virraitó lnas-is éfere tsak alig vehetné.
Ama' régi Görög Fejedelem Ageplaus íokSor tsudálva £emlélvén
jeles Virtulait Pbarnabazus Perfiai Hertzegnek, ezt mondja vala ö felőle: Talis quumfii, utinam nofter ejfes f Minthogy illyen vagy oh v
miénk volnál! Én-is mikor könyvben lábbogó femekkel e' gyá£os Koporsóban fekvő ISTENT GYÖZÖ FÉRJFIUra tekintek, méltán így
kiáltok-fel: Talis quum fis, utinam etiamnum nojler tjfts! Minthagy
illyen vagy, eb vajba még-is miénk válnál! Da már nem miénk, jaj bi.
zony nem miénk már, Szomorú Hallgatóim! Néhai Mélt. Gróf Lofontzi BÁNFFl GYÖRGY Ur ö Nagysága, és jaj tsak ez a'PanaÉ
marad a a' kefergö Prófétáknak és Próféták' Fiaiknak Szájokban: Édes
ATYÁNK! Édes ATYÁNK»
IZRAELNEK, mind Szekerei, mind
Lovagjai. A' Sz. Írásban olvafsuk, hogy midőn JÓNÁS Próféta egy
Tárfisba menő Hajót bérbe meg-fogadván, fialadna ISTEN előtt a'
Tengeren, és azonban a' nagy Tengeri Háború, mellyet ISTEN táma£tott vala, tsak-nem ö£ve-£aggatnáa'Hajót, meg-rémüléneka'
Hajófok felette igen , és így £ólának egymásnak: Jertek-el, vejsünk
Sorsot, hogy tudbafsuk-meg, mi okért fiáUott e Vefiedelem mi reánk
kor én-is meg-gondolom, melly nagy Szerentsétlenség efett mirajtunk
ez ISTENT GYÖZÖ FÉRJFIUnak Halála által, méltán így nógat,
lak Titeket, Szomorú Hallgatóim: Jertek-el, vejsünk Sorjot, hegytudHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
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bafuk'tneg, mi okért pállott e Vefe Jelem mi reánk? És bizony ha Sorlöt
kezdünk vetni, T e reád eíik leg elsőben a' Sors, oh ISTENnek Házal
Azt éokcák az Emberek mondani: Ec ele fia pracedit, E/öl-jár az Ekléjta. Ugy tapafetalom én-is, hogyelöl-járazEkléfia, de tsak/»adfliaionibut, d Szenvedéfekben; mert az ISTEN e' Földön el-áradó gonoÉság miatt, mellyre az Ekléfia-is hunyorítani kezd, mindenkor a*
maga Házán £okta el-kezdeni az ítéletet. Te reád efik azért leg-elsöben-is a' Sors, oh ISTENnek Háza! mert talált az ISTEN a* Te
Aranyjal vetekedő Tifctaságodon ollyan ro'sdátés falakot, a mellyet az ö Atyai Látogatásának Mennyei Tüzével le akar Te rólad égetni. Az ISTEN* Házában pedig T i reátok efik leg.elsöben-is a'
Sors, oh T i Úrimmal és Tummimmal fényeskedő Papok és Prófeíforok, nem külömben mint JONAS Prófétára a'Hajóban; mert kétség nélkül vágynák Ti köztetek ollyak, a' kiket mikor ISTEN Ninivébe küld a' munkára, mint JONÁSt, ök akkor a' Dolognak könnyebbfelét forgatván, Tárfis felé indulnak, és a' Mennyei UR előtt
tsalárdúl járnak. Kétség nélkül vágynák T i köztetek ollyak, kik az
ISTEN' BoÉÉú-állásának idején alulinak, mint a' nagy alható JONAS , és nem állanak-ki a' Törésre, hogy az ISTEN' Haragját a' Nép.
röl el-fordítsák. Sőt én azt mondom, mint Atyátokfia és SzolgaTáríátok, hogy egyikünk-is itt magát ne mentegelse, és fogyatkozáfait a'Kép-raútatásnak figefa-leveleivel, mint régenten Ádám és
Eva, ne takargafsa ; hanem inkább yalljuk-meg egyenlő akarattal,
hogy talált az ISTEN Bünt .a' mi Kebeleinkben, melly miatt a' mi
holtig való keferüségünkre iedegeti-if fiemeinkelöl a maga Házának
nagy Oélopit. Valljuk-meg azt Ortzáinknakpirúláfokkal, hogy a'
mi Bűneink miatt mi reánk eíik itt a' Sors, és mi vagyunké' nagy
Szerentsétlenségnek Okai. Jertek-el még-it , vejsünk Sorfot, bogy
tudbaffuk-meg,
mi okért pállott e' nagy Ve fedelem mi reánk P T e reád
efik máfodfeor a' Sors Édes Atyádnak Halálán mélységes bánartal kefergö Mélt.fiületett Gróf Lofontzi BÁNFFI DIENES Urfi\ és a' T c
kisded Tett vér Leány Atyádfiaira. Nem azért eíik Ti reátok a Sors,
mintha ISTEN előtt kedvelek nem volnátok, és mintha Életeteknek
illy gyenge idején valamifeflett Erköltsöket feívtatok vólna bé, mert
ollyan kegyes Atyai és Anyai VeéfcÖ alatt neveked retek, a' melly Titeket e' félékre nem botsátott; hanem tsak azért, hogy ISTEN az
ö bőlts és Éabados TetÉésefeerint még Gyermekségtekben akara Titeket
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Vet a' maga Atyai látogató Kezeihez Éoktatni. Scbolázni-iskezde
az ISTEN Titeket jó eleve; merr ez előtt nem fok idővel Édes A££ojiy Anyátokat, moft pedig Édes Atyátokat, el-vévé Éemeitek elöl, és így Életeteknek még gyenge idején meg próbála Titeket, miként az Arany a' 7 üzben meg-próbáltatik fertek-el még-is, ve fiunk
Sor/ót, hogy tudhafsuk-meg. mi plérí fiáUott e Vendelem mireánk.
E' gyáfeos Koporsó mellett látok ülni két meg-keíéredett Lelkű Uri
AfcÉonyokat, azokra efik harmadkor a' Sors. 71 reátok efik harmadfcor a' Sors Néhai Mélr. jó Uramnak még Életben lévő két Teftvét
Atyjafiai, Mélt. Gróf Lofontzi BÁNFFl MÁRIA A££ony, Néhai
Mélt. Gróf Maros-Németi G Y U L A I tERENTZ Generális Ur' ö
Excellentiájának Árva Özvegye, és Mélt Gróf Lofontzi BÁNFFl
KLÁRA AEÉony, Mélt. Gróf Betleni BETLEN ÁDÁM Udvari
Arany Kóltsos Kamarás Ur' ö Nagyságának Szerelmes Házas-Társa.
Imé tsak ketten maradátok a' nagy GUBERNÁTOR! BÁNFFl HÁZban, oda vágynák már minden Teft vér Atyátokfiai. Nem azért efik
T i reátok-is a' Sors, Kegyes Pátronáim, m i n t h a az ISTEN 7 iteket
nem £eretne, és mintha a ' T i Szívetek, vagy lágy-meleg, vagy hideg, vólna ISTENhez; hanem kétség nélkül azérr, hogy Titeket ez
a' Mennyei Atya az ö fok rendbeli Atyai Látogatáfaival, mint megannyi Arany Lántzokkal, annál inkább magához akar tsatolni. Nem
megyek én tovább a' Sors-vetésben. Vefsen Soifot minden Embermagára, a' kihez valaha ez ISTENT GYÖZÖ FÉRJ FI U jóval vifeltetett,
és vonja rámára Lelki-Efméretét: meg-vi'sgálvan azt, hogy val'yon
nem egyik Oka-éö-is e' nagy Szerentsétlenségnek? Vels Soríot Teis magadra, Tekintetes Nemes Doboka Vármegye, és vi'sgáld-meg,
miért esett rajtad e' nagy Szerentsétlenség ? Oda vagyon kedves Fö
Ifpánod! Oda vagyon a' T e Édes Atyád! a' kinek kélefen ki-terjedett GRIFI Szárnyai alatt tsendefen nyug£ol vala Ne gondolkodjál úgy, mintha a' porból támadott vólna e' nagy Szerentséi lenség;
mert kétség nélkül az ISTENI KÉZ irta7eellenede'kemény Deliheratumot a' Bűnért. Nyúlj-bé azért kebeledbe, Tek Nemes Vármegye , és vi'sgáld-meg magadat, ha vallyon nem adtál-é arra okot
ISTENnek, hogy, mikor ingyen fem vélnéd, e' Kormány mellett
ülő Jóságot tőled el-végye?
De ideje már egy£er, hogy a* Szomorúságnak egymáft üeö árvizei közzül £álljunk-ki a' VigaÉtalásnak rév-partjára, és ennyi Kónyvhúüatá-
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húlíatáfínk után viga£taljuk valamivel magunkat. Mivel tudnók padig inkább vigafctalni magunkat, mint azzal, hogy ez ISTENT
GYÖZÖ FFRjFlUnak Nyeresége az ISTEN, éshogyÖmára' magas Egeket-is el nyerte ? Mivel tudnók inkább viga£talni magunkat,
mint azzal, hogy ez ISThNT GYÖZÖ FÉRJFlUnak régi kívánságát akkor tellyefitette bé ISTEN, mikor ötete' Földről magához az
Egekbe fel-verte? Oh melly régen kívánva kívánja , várván várja ,
és óhajtván óhajtja vala azt a' boldog Orát ez ISTENT GYÖZÖ
FÉR/FIU, mellyben Ö által-költözhernelc a Mennyei Hazába! Világ' Biró Sándor hallván azt némelly éretlen Elméjű Terméfiet' Vi'sgáló Böltsektöl, hogy e' nagy Világon kiviil még más Világok-is volnának , és egyéer'smind illy görbén álló Vélekedésnek helytelenül hiteít
adván, íirt azonn felette igen kefervesen, hogy ö azokat a' más Világokat-is nem bírhatja. Látjátok-é, melly e£telenül tselekedett
Nagy Sándor a' nagyra-vágyásnak forró Hagymáz-Betegsége miatt:
holott azonn kellett vólna inkább ö-nékie firnia, hogy ö azt a' más Világot nem bírhatja, a' melly Mennyei Paraditsomnak neveztetik.
Sokkal eEesb és Éerentsésb vólt Nagy Sándornál ez ISTENT GYÖZÖ
FÉRJFIU; mert Ü, míg e' Földön bújdofott, azonn firt ISTENe előtt,
hogy a' Mennyei Paraditsomot még valósággal nem bírhatja vala.
Imé birja már, és Mennyei örömmel örvendez Teremtő ISTENében.
Nem Éállok-le még egy kevéfsé, Szomorú Hallgatóim , e' gyáÉos Oratori Székből; mivel még az-is reám vagyon bizattatva, hogy
ez ISTENT GYÖZÖ FÉRJFlUnak Bútsúzó Szavait elő-beÉélljem.
£s, hogy el-fáradott Oratiomnak e' végső ré£ét innen kezdjem el,
le-borúi ez ISTENT GYÖZÖ FERjFlU mindeneknek előtte KEGYELMES URUNK' VI. KAROLY Római TsáÉár' Ö FELSÉGENEK TsáÉári Széke előtt, és kófcöni nagy háládatofsággal minden
Gratiáit, mellyeket őrajta tsak-nem az Egekig fel halmozott vala.
Kívánja egyéer'smind ti£ta Szívéből, hogy a' Mennyei ISTEN e'
TSASZAR1FELSEGNEK Eletét az egé£ Kere£tyénségnek Javara £erentséfen ho££ú időkig nyújtsa , T sa£ári Házát virá^oztafsa , és
Atyai Kegyelemmel tcllyes Birodalmát a' fel kelő és le tekvö Napnak
reggeli és eftveli Házáig és e' nagy Földnek Déli és Ej£aki Sarkáig
terje££e.
Nagv és vaftag háládatlanság vólna ez ISTENT GYÖZÖ FERJFlUtól, ha ama' Ditsöséges Fejedelemtől, FELSÉGE* URUNK' VI.
R
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KÁROLY Római Tsáfiir Bcllicum Con/fiuminai nagy Tanátsú Pr/fesécöi, FRANCISCUS EUGENIUS Sabaudiai Hertzeg ö Serenitát.
sától el nem búcsúznék; minthogy ö-nékie e' nagy Fejedelem a' Római Birodalomnak Kormánya mellett ülő TSÁSZÁRI FbLSEG előtt
Edes Atyja helyett való Patronufsa vala. Nem akarván azért ez IST E NT GYÖZÖ FERJFIU ditséretefen el-folyt Eletei a' háládatlanságnak rútTzégére alatt bé-rekeéteni, köíönie' nagy Fejedelemnek
hozzája mútatott fok ren#»éli Gratiáit, és kívánja igaz Szívéből,
hogy minden Ellenségein vitézül győzedelmeskedjék, és ke ön tsendüljön-meg az az Ora, mellyben ö-nekie ez Életből a* más Életbe által
kell költöznie.
Meg-Éólítja Bútsúzó Oratiojában ez ISTENT GYÖZÖ FERf.
FIU amaz ö nagy Patronuísár.is, Római Sz. Birodalombeli Grófot,
Mélt. LOTHARIUS |OSEPHU9 KOENIGSEGG ö Exceílentiáát,
FELSÉGES URUNK' Vl KAKOLY Róma. I sáfcárnak Araiy r;yap.
jas Lovas-Vitéz Hívét, és a' Bellicutn ConJihummV nagy Erdemu Vice.
Prtfesét, és kíván e' nagy Patronufsának fcamos Efcte.idökig cerjedo
Éerentsés Eletet és minden Dolgaiban Ditsöséges elö-menetelr.
Fel-irta Szívére azt-is ez ISTENT GYÖZÖ FERjFlU, melly
nagy Szeretettrl vifeltetnek vala ö hozzája Eletében, Római Sz. Birodalombéli Gróf, Mélt. FRANCISCUS PAULUS WALLIS Ur ö
Excellentiája, Nemes Erdély-Orfcágának minden Ditséretreméltó Fö
Commenians Generálissá, és Római Sz. Birodalombeli Gróf Mélt
JOHANNES CASPARUS KŐBEN IZÉL Ur ö Excellentiá ja!
FELSEGES URUNK' VI. KAROLY Római TsáÉárnak Arany Gyap.
jas Lovas-Vitéze, Belső Tanáts Ur Híve, és Udvari Fö Camerariussa, és illy nagy PatronuíTit gyá£os Koporsójában-is nem felejtvén- '
el, kíván ö Excelleniiá\oknak feerentsés ho££ú Életet és mindennémii
Áldálokat a' Mennyei ISTEN tői.
Kívánja ez ISTENT GYÖZÖ FÉRJF1U Eletén.k végén-isO».
tejlálm igaz Kötelefségéc és Szeretetit, Mélt. Gróf Hallérköi H ALLER JÁNOS Ur ö Excellentiá\íhoz, Nemes Erdély-Or£ágának natry
érdemű GUBERNATORához, és az egéÉ Erdélyi Excelfitm Regium
GUBERNIUMhoz, mint jó Uraihoa es Hazánknak erös Oelopihoz, és kéri azonn jól-tévö ISTENet, hogy Éállúsa böv Áldáfit
Mennyei Kír.tses-Tárházából, mind Mélt. GUBERNÁTOR Urunk'
ö Excellentiájára , mind az egé£ Exceljúm Regium G UtíERNIUMra.
.
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lévő NemesVfctaegyéknefc* Székeknek, és
videkeknek , Meltosagos bö TiÉtei: kik refe Éerint a' Fö Iípánságnak, rét feerint a' Fő Király-Bíróságnak, réfefeerint pedig a' tö Ka?
pitánságnak Kormánya mellett ültek, és a' Köz Jónak egéé Vitorlákkal repülő Hajóját böltsen igazgatjátok. Iméel-válék Tőletek kedves Fö Uj)án/i arsatok, Melt. Gróf Loíontzi BÁNFFI GYÖRGY
Ur ö Nagysága, és mikor ingyen fem vélnétek, a'Halálba merítő
végső Alom áiral Pohnurui módjára a' Kormány mellől le-ütteték
Meg-fcolit Titeket Baratságos Befeedekkel gyáfeos Koporsójából e' kedKÍ* Í ° ^ í r í t " T ! l J a t o k ' é s Ivánjafeivefen, hogy a' KET-FEIÜ SASJN AK Oltalmazó Szárnyai alatt a' reátok bízatott Nemes Vármegyékkel, Szekekkel, és Vidékekkel együtt, tsendeíen nyúoodjatok
Néhai Melt jó Uramnak Szerelmes Gyermekei, Mélt. feületett
Gróf Loionm BÁNFFI DIENESLifi, és Mélt. Lofontzi BÁNFFI
K ^ A R A í
A N N A «
és'SU-SÁ.NNA, fületett
Orot Kis- *kkonyuk! T uuom én azr, hogy nintsen moftan e' Föld.
nekfrinen olly nagy Bánat > mint a' melly Ti reátok Éállott; mivel az
Árvaságnak ktieru Pohárát duplásmértékkelkőÉönéISTEN reátok
meg pedig Életeteknek illy gyenge és Virág-feál' módjára tsak
moftan nyilo idején. De, kerlek, mérsékeljétek egy kevéfsé Lelketekig eiró^zomoTUságtokat és hatljátok-meg Edes Atyátoknak e' Vigafetalo és Into Verfekböl álló Atyai Bútsúzását.
Édes Gyermekeim! ne keferegjetek,
Árvák vagytok ugyan, de még fe féljetek/
A Mennyei ISTEN mert lefeen veletek,
Meg fem vonja foha |ldását tőletek.
Tsak-hogy T i is e* nagy ISTENbe bizzatok,
Parantsolatiban igazán járjatok,
Az igaz Hitben mind végig meg-álljátok ,
Abban valamiként ne tántorogjatok.
Néhai Mélt. jo Uramnak még Életben lévő két Telivér Atyjafiai,
buzgó Könyörgésekben és Alanu'snálkodáfokban gyönyörködő kely?
Akfeony, Mélt. Gróf Loíontzi BÁNFFI MARIA AfcÉony,
Néhai Melt. Gróf Ma.os-Németi GYULftl FLRENTZ Generális
Ur o Exccllentiéjának Árva özvegye, és drága Virtufaiddal fényes
m Í ^ i S ^ V ^ ! ? 0 r a s y U r i A f c f c o n y ' Méh. Gróf Loíontzi
«ANFH KLAKA AÉkony, Mélt. Gróf Betleni BETLEN ÁDÁM
R 2
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Udvari Arany Kóltsos Kamarás Ur' ö Nagyságának Szerelmes HitesPárja. Oh melly nehezen válik-meg Tőletek e kedves Atyátokfia !
iTútsúznék Tőletek, de nem lehet; mert el fogta Szívét és meg-kötötte Nyelvét a' nagy Szomorúság. Erőt vé£en mindazáltal magán
e'kedves Atyátokfia, meg-gyözi nagy Szomorúságát ez ISTENT
GYÖZÖ FERJFIU, és fel-indítván a'Bútsúzásrahallgató Nyelvét,
kériazonn Megváltó jESUSát, hogy légyen Tinéktek egyetlen egy
Nyereségtek és fors éerint jutott örökségtck mind e' jelen való, mind
a' következendő Életben.
Néhai Mélt. Gróf Lofontzi BANFFI KATA A££ony* ö Excellenliájának kedves Gyermekei! ISTENedhezésValláfodhozbuzgó
Uri Férjfiú, Mélt. Liber Baro Hadadi VESSELÉNYI FERENTZ
Urára, Nemes Közép Szolnok Vármegyének érdemes Fö lípánja!
FELSÉGES URUNKnak igaz Híve, Mélt. Liber Baro Hadadi VES.
SELÉNJT ISTVÁN Uram, a' Nemes Vetefianum Gyalog Regimentben Vitéz KapitánUrfi! Kegyes Ifjú Uri A££ony, Mélt. Libera Baroniffa Hadadi VESSELÉNYI MARIA AÉfeony, Mélt Liber Baro
Branyitskai (O'SIKA MO'SES Ur'ö Nagyságának kedves Hites-Társa! És ti£ta Erkölcsű Ifjú Uri A££ony, Mélt. Libera Baronifla VESSELENYI 'SU'BÁNN A A£6ony, Római Sz. Birodalombéli Grófnak, Mélt. Széki TELEKI A DÁM Ur'ö Nagyságának, a'Kolosvári
Nemes Reform Ekléfiának és CoüegiummV. egyik érdemes Fö Curatorinak Szerelmes Házas-Társa! Meg-áll egy kevéfcéez ISTENT GYÖZ ö FERIFIU Eletének utolsó határ-kövénél, és Áldáft mond T i reátok kedves Atyjafiaira: kívánván igaz Atyafiúi Indulattal, hogy
£álljon T i reátok minden jó adomány és tökélletes ajándék onnan felül a' Világosságoknak Atyjáról.
Mélt. Gróf Lofontzi BÁNFFl MÁRIA A££ony' ö Excellentiájának kedves Gyermekei! Mélt. Gróf Maros Németi Ifjabb GYULAI
FERENTZ és SÁMUEL nagy reménségü Úrfiak, és mindenek előtt
jó Hírrel illatozó kegyes Ifjú Uri A££ony, Mélt-Gróf Maros- Németi GYULAI KLÁRA A££ony, Mélt. Gróf Berleni BETLEN IMRE
Ur'ö Nagyságának Szerelmes Hites-Párja! Minthogy gerjedez Ti
hozzátok ez ISTENT GYÖZÖ FERJFIUnak Szívében az igaz Atyafiúi Szeretetnek Tüze, cfedezik azormTeremtő iSTENének, hogy
Tinéktek , míg e1 moftoha Földnek Lakofi lé£rek, minden Vefedelmek ellen légyen Oltalmatok.
Mélt,
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Mélt. Gróf Lofontzi BÁNFFI KLÁRA A££ony' ö Nagyságának kedves Gyermekei! a' nagy BETLEN HAZnak nagy Remcnsége, Mélt. Gróf Betleni BETLEN G A BOR Úrfi, és Mélt. Gróf Betleni BETLEN ÁDÁM és MIKLÓS ditséretesen nevekedő Úrfiak!
Oh melly igen £eret vala Titeket Életében ez ISTENT GYÖZÖ
FÉRJFIU! Oh melly igen gyönyörködik vala Ti bennetek, látván"
azt, hogy olly Uri Nemes Vér forr Szíveitekben, melly a'Ti£tességgel barátkozó Virtusnak magas gráditsain épen a' leg-felsőbb léptsöre igyekezik! Imé £eret Titeket Halálában-is e' kedves Atyátokfia, és kívánja buzgó Indulattal, hogy a' Virtuísal barátkozó Tí£tefség kéfeítsen ollyan állandó Hírt és Nevet Tinéktek, melly a' futó
idővel el ne fufson, hanem a'Tiítefségnek Templomában örök env
lekezetre mindenkor meg-maradjon.
Nagy jó Uram ér engemet a' porból fel-emelö Patronufom,
Mélt. Liber Baro Lofontzi BÁNFFI FARKAS Uram, a' Kolosvári
Nemes Reform. Ekléfiának és Collegiummk egyik érdemes Fö Curatora 1 Tekínts-meg e' gyáfcos Koporsót; mert ebben fek£ik amaz IST E N T GYÖZÖ FÉRJFIU, a' ki Tenéked a' Fiú Ágon leg-közelb
való Atyádfia vala. Nintsen az Emberek között ollyan Ékefen£ólás,
ámbár tsergedezö patak' módjára folyna is a z , melly a ' T i egymáshoz való igaz és kegyes Atyafiságtokat illendőképen le-raj£oIhatná.
Mert itt látunk vala két Atyafiúban egy Szívet, két Szívben egy Szeretetet , két Szeretetben egy Hűséget. Elméjén forgatja ezeket gyá£os Koporsójában-is ez ISTENT GYÖZÖ FÉRJFIU, és, minthogy
még a keferves Halál által is nem kíván mindeneitől fogva Tőled
meg-válnia, Nálad hagyja Zálogban Atyafiságos Szívét és Szeretetit: kérvén azonn egy£er'sinind buzgó Könyorgéfeiben a' Mennyei
I S T E N T , hogy Mélt. Uri Személyedet és £épen virágzó Uri Házadat emelje nagyra e' Korona' módjára Hegyekkel környül vétetett
Nemes FÍazában.
Szelíd és kegyes Uri Férjfiá1, Mélt. Liber Baro Idösbik Loíontzi
BÁNFFI 'S1GMOND Uram.' Bölts és Tanátsos Uri Férjfiá, Mélt.
Liber Baro Lofontzi BÁNFFI LÁSZLÓ Uram, Nemes Karatna
Vármegyének ditséretes Fö lípánja! ISTEN' HÁZÁnak nagy Oklopa, Mélt. Liber Baro Ifjabb Loíontzi BÁNFFI 'SIGMOND Uram,
FELSÉGES URUNK' VI. KÁROLY Római TsáÉárnak az Erdélyi
Exeef/um Regium GUBERNIUMban Belső Tanáts Ur Híve, és az
R i
Erdé-
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Erdélyi Reform. Ekléfiáknak, CollegiumoVniV , és frJWdlcnak, nagy
Kegyefségü Fö Curatorak\ Igaz Hazafiai, és Teftvér Atyafiak,
Mélt Liber Bárok, Lofontzi BÁNFFl GÁBOR és IMRE UraimI
Kegyes Uri Férjfiak, és Telivér Atyafiak, Mélt.Liber Bárok, Lofontzi BÁNFFl PEREN l'Z és BOLDI'SÁR Uraim ! Mindenek elótt
fcép Hírű Uri Férjfiú, Mélt. Liber Baro Lofontzi BÁNFFl PETbR
Uram ! Minthogy ö£ve vagytok köttetve a' BÁNFFl V ÉR NEK es a*
ÜÁNFFl ATYAFISÁGOS SZERETETNEK Arany Lántzával, ö£.
ve-köt Titeket Bútsúzó Oratiojában is e kedves Atyátokfia. és,
hogy Éépen Virágzó Uri Házaitokkal együtt légyetek kedvelék ISTEN előtt, kívánja £ívefen
Tudományodra nézve épen Magyar Apolló, Mélt. Liber Baro
Gyalakúti LÁZÁR |ÁNOS Uram, a'Maros-Vásárhelyi Nemes Reform. CoUegiummV érdemes Fö Curatora : ki ama* nagy Atyáról,
Néhai Mélt. Gróf Betleni BETLFN GERGELY Urö Nagyságáról,
ez ISI ENT GYÖZÖ FER|FlUnak Unoka Atyjafia vagy. Oh melly
igen nagy Szeretettel vileltetik vala T e hozzád Eletében e' kedves
Atyádfia! És oh melly igen örvendez vala azonn, hogy Uri Virtufaid nem a' fetétben és porban heverő alatsonságra, hanem a' magas
helyen ülö TiÉtefségre tzéloznának ! A' mit Eleteben fok£or Atyafiságos lndúlattal kíván vala Teneked, moft is azt kívánja végső Bútsúzásában: ez lévén Summája ezö Atyafiságos Kívánságának, hogy
ritka Tudományod és Uri Virtusaid mellé a' Jó Szerentse köíse Társúl magát egé£ Eletedben.
Néhai Mélt. Gróf Gyalakúti LÁZÁR MÁRIA A££ony* ö
Nagyságának kedves Gyermekei! Mélt. Gróf Betleni BEI LEN FERENTZ és JÁNOS minden Ditséretre méltó Úrfiak, és ti£taErköltsökben nevekedő Mélt Gróf Betleni BETLEN 'SU'SÁNNA Kis-A££ony! Ugy £intén Néhai Mélt. Libe^a Baronifsa Gyalakúti LÁZÁR
A N N A A££ony' ö Nagyságának kedves Gyermeke, Kegyefségben
nevekedő Mélt. Liber Baro Boros-Jenői KORDA GYÖRGY Urfiatska! A' moftan említett nagy Atyáról T i is közel való Atyafiai vagytok ez ISTENT GYÖZÖ FERjFIUnak. Imé ki-nyitja Szívének Tárházát előttetek e' kedves Atyátokfia, és kén azonn ISTENét végső
Bútsúzásában, hogy Tőletek Atyai Szerein et loha meg ne vonja.
Közel való Atyjafiainak elmét Titeket-is ez ISTENT GYÖZÖ
FERJFIU, Mélt. Gróf Betleni BETLEN PÁL é> KÁhOLY Un VirtusokHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
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tulokkal ékeskedő Úrfiak, és ISTEN» Félelemben nevekedő MPI,GrófBetleiű BETLEN ZVAJCis-AÉÉony, Es, S L E ^ J f t
már e kegyes Atyacokfia a' Halandóságnak Zúgó-Tengerén túl tétetetc csendes revpartra, azt kívánja onnét Tinéktek, hogy a' míg e'
h a , ó k á w o k

'

, ó

Mélt Kis-Rédei REDEI PÁL Úrfi, és Mélt Liber.
Ki,Réde,KEÜEI DRU'SIÁNA AÉÉony,
S u k k ^

t

ó

A D A M U r ' ö " i g á n a k «Éta ERTCOÍ
S FH 3á S F 7
A «s.Társa • Atyafiságos Szeretettel válik-mefTöletek-is e' kegyes Atyatokfia, és hogy az ISTENnek Gondviselő Szárnyai alatt
legyen mindenkori Bekeaégtek, ti€ta Szívvel kívánja
Igaz Hazafia, Mélt. L.ber Baro TOROTZKAIJÁNOS Uram,
Nemes Fagaras-Vidékinek d. séretes Fö Kapiránja ! és nagy érdemű
U n Fer/fiu, Melr. Liber Baro TOROTZKAI GYÖRGY Uram'
m C g
MOXÍ-'I C ^dves Atyátokfia , és kéri azonn e«'
Vilagnak Teremtő URÁT buzgó Könyörgéfeiben, ho*y Titeket
minden Lelki és Teft. Jókkal áldjon-meg a'magas Egekből
Búcsúzik T oiettk-is ez IS f E N T GYOZü FERjFTU, mint ked-

VSÍÍJT

J s e M m T , v t o 1 ' M e l t - K i s R é d « R E Ü t l LÁSZLO, ÍÁNOS,
es MIHALY nagyra menendő ditséretes Úrfiak, és ajánl Titeket a'
Mennyei IS TENnek Atyai Gondviselésébe.
M ' i / Í * . ? 2 í n k n S . < s * Í ? g y i r Nemzetiínknek nagy Ekefsége,
U i N Í t í T ^ v ö ? Y U L A 1 [ S T V Á S Uram, FELSEGES
URUNK VI KÁROLY Római TsáÉárnak Fö Coloneüus Ur Híve'
Moft iii azon Szerető Atyádfia Teneked e' Koporsónak ferét Bókjában fekvő kegyes.Un Ferjfiú, mint Életében vala. Moft-i, azon
özivet . a z o n Indulatot, azon Szereteret, vifel Té hozzád. Nemis vifei-el magával mindeneitől fogva hozzád valóigaz Atyafiúi Szeretem, hanem annak felet Zálogba veti T e nálad, és Atyafiságos kebeledbe hagyja: kívánván egyÉer'smind rellyes Szívéből, hogy Uri <
Mélt. Gróf Lofontzi
BAN1- FI IUÜ1T A£€ony o Nagyságára, és Szerelmes Gyermekeidre, mar Ifjuságában-is következendő ditséretes Elete felöl naev reM é , r G r ófldösb.k Maros-Németi GYULAI FEf í í i ac? Ö N ' g y ^ ® » « Mélt Maros-Németi G Y U L A I
Afcfeony ö Nagyságára, Mélt. Borbareki ALVINTZI GÁBOR
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BOR Urnák, kegyes és Szerelmes Hites-Párjára, fiállítson bövséges
Aidáit a Mennyei ISTEN.
Édes Hazánknak nagy Ofilopa, Mélt.GrófGöntz-Ruf kaiKORNIS ISTVÁN Uram , FELSÉGES URUNK' VI. KAROLY Római
Tsáéárnak az Erdélyi Excelfum Regium GUfiERNIUMban Belső Ttnáts Ur Híve, Udvari Arany Kóltsos Camertriussa, es Nemes Erdély-Orfeágában Provinciális Eö CommiJJariussa! Tenéked-iskedves
és Éeretö A ty ádfia vala Eletében e' kegyes Uri Férjfiú. Moft-is fenntartja T e hozzád igaz Atyafiságos Szeretetit, és kívánja tellyes Szívéből, hogy Mélt. Uri Személyeden, fényes Uri Házadon, és Uri
Házadban nevezetefen nagyra fcületett kedves Fiadon, Mélt. Gróf
Göntz-Ru6kai KORNIS A N T A L Úrfi ö Nagyságán, Nemes Hányad Vármegyének ditséretes Fö lfpánján, nyugtafsa-meg IST EN a'
maga Atyai jó kedvét örökség Eerinr.
Nagy GUB&RNATORI HÁZból Éármazott, és mindenek
előtt jó Hírrel virágzó Uri Férjfiú, Mélt. Gróf Göntz-Rufikai KORNIS FERENTZ Uram , Nemes Küköllö Vármegyének érdemes Fö
Ifpánja! Atyafiságos Kötelefsége hozván magával, bútsúzik Töjedis e' kegyes Uri Fér)fiú, és kedves Ötsédtöl-is, Mélt. Gróf GöntzRuékai KORNIS'SIGMONDditséretefennevekedőUrfitól: kérvén
azonn jól-tévö ISTENét, hogy Titeket a' nagy KORNIS HAZnak
Ekefségére íokkáig fcerentséfen éltefsan.
Ditséretes Uri Férjfiú , Mélt. Nagy-Bartsai BARTSAI MIHÁLYUram! Igaz Hazafia, Mélt. tfagy-Bartsai BARTSAI SÁNDOR Uram! ISTEN'Házához buzgó Uti Férjfiú, Mélt Nagy-Bartsai BAR FSAI GERGELY Uram, Nemes Zaránd Vármegyének érdemes Fö Ifpánja! Atyafiságos Szívvel vifeltetik Ti hozzátok fetét
Koporsójában-is ez ISTENT G Y ö Z ö FÉRjFlU, és kéri azonn a'
Mennyei IST E N T , hogy kíntses Egeiből Éállítson bövséges Áldáíl
reátok.
ISTEN' HÁZának kegyes Abdiássa, Mélt. Gróf Betleni BETLEN ÁDÁM Uram, FELSÉGES URUNK' VI. KÁROLY Római
TsáÉárnak Udvari Arany Kóltsos Kamarás Ur Híve, Nemes Fejér
Vármegyének érdemes Fö Ifpánja, és az Erdélyi Reform. Ekléfiáknak, Co/legiumoVmk, ésScboláintk Fö Curatorok! Nemléten, úgy
reménlem, ellenedre, ha vidámon emelkedő Jó Szeren tséd nek fényes
Titululsal közzé irona azt-is, hogy Tc ez ISTENT GYÖZÖ tÉRJF1U nak
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FÍUnalc nem tsak SOGORA , hanem igaz JONÁTHÁN/A
söt
épen MÁS-MAGA valál; mert Tenéked ez IST E N T G Y ö Z ö
FÉR/Hü nak Barátságában ollyan nagy contentutnoá vala, mintht
külsőképen a' Szeientsének épen Arany Hegyeivel binál vólna és öis olly nagyra betsulh vala igaz Barátságodat, mintha az epen Arany
Varakkal vetekedő drága Rínts lett vólna. Mi légyen az igaz Barát
Ságban, tJem veUe atque nnUe, epet akarni és nem akarni, én azt tsak
a Könyvekben olvaltam; de meg eddig Ti rajtatok kívül femmi elö
Emberekben fel nem találtam. Vi'sgáld-meg bár Éorgalmatofan,

?dig

vaJó É,ctedet

'

mc,,yet
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GYCAO rER)FlUnak Baratsagábanel-tólröttél; de nem emlekczel
arra, hogy ennyi idö alatt tsak egy kerekül való Szó-is efett vólna
közterek melly a Ti Barátságtoknak Arany Folyását leg-kevefebbéis meg-habontotta vólna. Oh melly igaz és drágalátos Barátság vala
ez Ha Éabad ki mondanom, oh melly fokÉor hallottam én, hogy rávol-leteledben igy kérdezkedik vala felóled ez ISTENT G Y ö Z ö

FÉRIFIU: VAILYONHOL
VAGYON MOST AZ ÉN HIBA mi
KÜLVALO SOGOROM BETLEN ADAM>
jfjf"ZgyíZt
l r B e i l T \ J C } C d ? e S B a r á t o d ' Mdt.Gróf Ur. De mit mondék
hmelenkedo BeÉedemben? Nem hagyott-el Tégedet; mert MA.
egeÉen nálad hagyta akkor, n ikor Szerelmes Gyermekeit,
mint meg-annyi drágalátos Zalogait, T eftamentum-teteleben T útorSágodra bízta, f s vallyon 1 e.is ir it kívánhattál vólna annál nagyobbat es többet e Te kedves Barátodtól, mint hogy ö 1 öled valóel-válásaban Szerelmes Gyermekeit Zálogban hagyta T e nálad, és igaz Barátságodra bízta? Íme meg-Éólítt moftan-is Tégedet gyáfcos Kopor3
v c s B a r á , o d > és kér azonn a' KRISTUS JÉSUSi vT
nak Neveben, hogy Árva Gyermekeire vilelj kegjefen gordot, és
ugy neveljed őket tellyes igyekezeteddel, a' mint a1 jó Lelki-EfméK ö " y ö r ö g egyÉer'smind tellyes
? r \ e £ r C S RXláLkÍVánÍák
Szívvel Mennyei ÍSTENenek, hogy vidámon emelkedő |ó SzereitK " n 4 P ^ m n í C l , y < b b e m d ' C ' é s a ' R í r o a i Bi'odaJomnakSzékiben ülo TSÁSZÁRI FELSÉG előtt Uri Személyedet és egek Un Há '
B
zadat tegye kedveisé.
Nagy érdemű Uti Férjfiú, Mélt. Gróf Betleni BFT LFN SAV I tL iram, az Udvarhelv i Éép, n virágzó Reform S c h / M Fö
Lu,aicr*. Kuka Kegydségü L n Ftrjfiú, Melt. GrófBetkni
TS

LEN
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LEN IMRE Uram! Édes Hazánknak jó Fia, Mélt. Liber Baro Ura.

nyitskai JO'SIKA MO'SES Uram! IS I EN' Házának nagy Ekefscge,
Római Sz. Birodalombéli Gróf, Mélt. Széki TELEKI ADÁV1 Urarn,
a' Kolosvári Nemes Reform. Ekléfiának és Colíegiummk egyik érdemos
Fö Curatora ! Minthogy közel való és igen kedves Sógorotok vala Tinéktek ez ISTENT GYÖZÖ FERJFTU , Bútsúzáfsal válik-meg Tőletek, és kívánja tifita Szívéből, hogy a'mint eddig, úgy ezután-is
légyetek fényes Tsillagai a' Magyar Hazának.
Minden Ditséretre méltó Uri Férjfiú, Mélt Liber Baro Magyar
Gyerö-Monoítori KEMÉNY SÁMUEL Uram! Kegyes Uri Férjfiú,
Mélt. T O R O T Z K A l ' S l G MOND Uram/ Jó Hazafii, vlélt. TOROTZKAI FERENTZ Uram/ Vér fierint ugyau távollabb való
Atyjafiaivalátok ez IS TENT GYÖZÖ FER|FIUtiak, de a' Szeretetre nézve igen közel valók valátok; minthogy ollyan Szeretettel vifeltetik vala Ö T i horzzátok, mint Teltvés Atyjafiaihoz. Meg petsétli
moltan-is e' nagy Szeretetit T i hozzátok, és kívánja igaz Atyafiúi
Indulattal, hogy a* míg e' Vas Terméketet vifelö Világnak Lakofi
léÉtek, találjatok magatoknak az ISTENnek Atyai Gondvifelésében,
mint erös Várban, békeséges meg-maradáít.
Ritka Kegyefségü Uri Férjfiú, Mélr. Liber Baro Magyar GyeröMonoftori KEMENY ÁDÁM Uram, és Édes Hazánknak nagy Ékessége, Mélt. Borbereki ALVINTZ1 GÁBOR Uram, Nemes Erdély.
OrÉágában a' Nagyobb CancelJariának érdemes Regijiratora! A' távollabb való Sógorságnak kötelefsége mellett oh melly közel való Szeretettel vifeltetik vala T i hozzátok ez ISTENT GYÖZÖ F£R|FIU!
Es e' közel való Szeretetit végső Bútsúzásában-is meg-biZonyírja Ti
hozzátok, kérvén azonn jól-tévó ISTENét, hogy Titeket Atyai Oltalmazásával, mint erös Kő-fallal, végyen-környiil, és minden Dolgaitokban Éerentsés elö-menetellel áldjon-meg.
Tekintetes Nemes DOBOKA VÁRMEGYE! Nevezetefen e*
Nemes VÁRMEGYÉNEK Tiér-vifelö Tanátsos Férjfiai, ISTENTfélö FÖ BIRÁJ1, Kegyes VITZÉ ISrANJAl, Érdemes ADSESSOR4I, Ditséretes PERCEPTORAI, Hűséges N O T \RIUSS A , IgazSággal járó SZOLGA-BIRÁII, és minden RENDEI! Az Edes Atya
a' maga Édes Gyermekeitől nem válik olly nehezen meg, mint e Ti
kegyes Fö-ISPÁNOTOK T i tőletek ; mert nem felejtheti azt el gyáÉos Koporsójában-is, h o g y T i épen Fiúi Engedelmeíséggel és Szere-
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tettel viíelitek vala magatokat ö hozzája, ö-is majd mintegy el.fe.
lejtkezvén Fö-ISPANl Méltóságáról, úgy vifeli vah magát 1 i hoz"
zárok, mint az Edes Atya a'maga Édes Gyermekeihez. Imémoibmis ki-nyitja Atyai Szívének Tárházát előttetek, és Atyai Áldáft mond
T i reátok: kívánván tökélletes Indulattal, hogy ISTEN parantsoljon Tinéktek állandó és örökös Békeséget a' KET-FEJÜ SASNAK
Oltalmazó Szárnyai alatt, és állítson a' Ti köztetek lévő Fö-ISPÁNÍ
Méltóságnak Kormánya mellé ollyan Uri Férjfiar, a' ki előtt Salat PuL
lica Syprema Lex efto, A1 Közjó lépeti d Leg-föbb Törvény.
ISTENnek Nemzetünkben Vitézkedő ANYASZENTEGYHÁZA, oh SZENT HEGY! oh MAGYAR SIÓN! Hozzád fordítja
Bútsúzó Szavait ama' Te kegyes Fiad, sőt kegyes Táplálód, amaz
igaz IZRAEL, amaz ISTENT G Y ö Z ö FERJFIU, Mélt.GrófLofontzi BANFFI GYÖRGY Ur ö Nagysága. Kívánja igaz Fiúi Indulattal e ' T e kegyes Fiad, hogy az Igazságban erösíttefsél-meg, és a'
T e Békeséged bövséges légyen. Kívánja ti£ta Szívéből ez IS TENT
GYÖZÖ FERJFIU, hogy virágozzanak Anyai Kebeledben a' Reform.
Eklcíiák, CellegiumoV, és Scbolák, és minden Te Fiaid légyenek az
URTOL taníttattak. Kívánja tréta Szeretettel ez az igaz IZRAEL ,
hogy légy Te-is igaz IZRAEL, légy ISTENT GYÖZÖ SZENT
NEP, és légy ollyan nehéz Kő, mellyet fenki helyéből ki ne mozdít.
hafson.
. Néhai Mélt. jó Uramnak gyá£os Udvari Népe, Hűséges Szolgai es Szolgálói! Látom, hogy fírtok fiörnyü Zokogáfsal és sürü
konyv-húllatáfsal. Bizony firhattok.is; mert oda vagyon Edes Atyátok , oda vagyon az, a' ki Titeket Biborban és Bárfonyban jártat vala, oda vagyon az, a' ki vígan repdeső Szerentséteknek Szárnyait
Arany Tollakból fűzi vala. /0 kíván lenni hozzátok Halálában-is e'
Ti Edes Atyátok, és kéri azonn a' VigaÉtalásnak ISTENét, hogy
vigagtaljonmeg Titeket hathatós VigaÉtaláfsal, és rendeljen Tinéktek hellyetre más Atyát, más Gyámolt, más Oltalmazót.
. N é h * i Mélt. jó Uramnak Hűséges Jobbágyai és fobbágy-A££onyai, 'Selléreiés 'Sellér-Aékonyai! Atyai Bútsúzáfsai válik-meg Tőletek-is e' u Édes Atyátok helyett való Jó Uratok, és kéri azonn az
Irgalmasságnak ISTENét, hogy Titeket e' Világi Életnek fok rendbeli; moftoha Vigontagságaiellen kegyelmefen oltalmazzon, és végre a fényes Egekben Örök Ditsöséggel meg-koronázzon.
°
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Minden Renden lévő Szomorú Halleatóim! Háládatos Szívvel
válik-meg Töletek-is ez ISTENT GYOZÖ FEK |FIU , és, mivel az í
ö Eltemettetését illyfcep éámmal, illy tep Sereggel, illy éép Pompával, meg-tiÉteltétek, kívánja igaz Indulattal, hogy Titeket-is 116
tefséggel botsálson-be ISTEN a' Koporsóba , és a' Koporsón túl tétetett Mennyei Bóldogságot-is adja-meg Tinéktek.
Ki-fcállott már el-fáradott Oratiom a' rév-partnak tsendes Fövenyere, es, mivel nem akarlak Titeket, Szomorú Hallgatóim, tovább
tartoztatni, tsak egy*Dolgot említek még, meJJy ollyan légyen
előttetek, mint valamelly Bé-rekeÉtö Celeusma avagy Szerenrsés Hajókázás után tétetett Örvendező Kiáltás. Egykor a'^Hatalmas Német
Birodalomnak Közönséges Gyülcse lévén a' Vindelicusoknak AutuHa
revü Várossokban , és az akkori Saxoniai Hertzeg AUGUSTUS
tsudálva éemlélvén nagy Kegyelségét ama' kegyes Válafitó Palatínus
Fejedelemnek, III FRIDERIKnek, meg-illette gyengén Vállait kezeivel e' Fejedelem-Barátjának, és ezt mondotta ö nékie: FRIDERICE , FRIDERICE, Tu Nos Pietate tmnes fuperas ' Oh FR1DE
RíK FRIDERIK, Te Minket Kegyefséggel mindnyájunkat felül
ladt>\ Adjunk Mi-is illyen TiÉteíseget ez ISTENT GYOZÖ FERJFlUnak , menjünk közel ö hozzája, illdsük meg Koporsóját kezeinkkei, és mondjuk ezr ö nékie GEORGI BÁNFFI, GEORGIBANF
FJr

%Jt°^irtlt\0?n,eS
f y r a f f f 0h,BAHFFI
GYÖRGY, B
tl GYÖRGY, Te Minket Kegye/seggel mindnyájunkat felül-halad

EL-MONDAM.
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fa Theffa/icis raptatus curribus Heélor
Matribus lliacis cauffa doloris erat:
Non tua tam mefto, Germanice, Funera vultu,
Viderat Aujonidum Gens mijerata vecem.
Nec [te Heliades mi/erum Phaethonta Sorores
Luxiffe, Aodimrn Carmina prifca canunt.
Quam nos Banffiac* clades funefia \uime
Saufiat, irati nuncia certa Dei.
Vixit enim, 0 Fátum pertrifie! GEORGIUS HEROS
BANFFIUS, Hunniád Glória prima Soli:
Vixit; at JEthere't fuperans facra Pergama Caeli
_ Parte agit AEternos nobi/iore Dies.
0 multum Dtlefle Deo, Te gaudia Casli,
Nos lacrym* fr terrée Trifiior Orbis habent.
Tanít Fata Viri Res certe fentiet olim
Public a , Septeni limité claufa fugi:
Sentiet, 0 dolor f & sublimior Aula Sionis
Quam Telluris adhuc naufragus Orbis babét,
fi quid veri Vatum Cortina recludit,
Auguror binc decimi damna futura mali.
At Te, Magne HEROS, Virtus aquabit Olympo,
Virtutumque Tuis Grypbibus injlar eris.

Trifti hoc Lamento Illuftriffimi Herois ac
Evergetae fui fuprema peracerbecomplorat Francifcus

Soos. In Eccl. Ref. Bon-

cidenfi. V. D. M.
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