
VALÓSÁGOS ATYAFIUI IGAZ INDULATBÓL, ÉS 
TISZTA SZERETETRÖL SZÁRMAZOTT

J O  E M L É K E Z E T ’
Ö R Ö J C Ö S  F E N - T A R T Á S A :

AMAZ ÉLETÉNEK LEG-KELEMETESSEBB IDEJÉBEN 
EL-HERVADOTT, ÉS VÉGKÉPPEN EL- 

ALUTT IFJÚNAK,
NÉHAI. IGEN KEDVES TESTVÉR ÖTSÉNEK, 

T E K I N T E T E S  ÉS N E M Z E T E S  N. I

SALÁNKI IMRE
U R A M N A K

EL-TEM ETTETÉSE SZOMORÚ ALKALMAT
GÁVAL, A’ DÉÉSI REFORM. TEMPLOMBAN MEG
TISZTELTETÉSÉRE EL MONDOTT KÉT HALOT
TI TANÍTÁSOKNAK; NEM KüLŐMBEN, AZ A- 
ZOK UTÁN EL-ÉNEKELTETETT MARASZTO 
ÉS EL-BUTSUZO VERSEKNEK KI-NYOMTATÁ- 
SOKKAL JO HÍRÉT , ÉS KEDVES EMLÉKEZETÉT, 
AZ ÖRÖK FELEDÉKENYSÉG ELLEN MEG-OLTAL* 
MAZNI, ÉS A’ KŐVETKEZŐ VILÁG ELEIBE PÉL

DÁUL TERJESZTENI KÍVÁNTA.

SALANK1 L Á S Z L Ó

A’ REF. KOLEGYOM. BETŰIVEL i 7 8 7-dik E S Z Z

MELY ÁLTAL

N. ENYEDI

K O L O ’S V Á R A T T ,
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Z. SZ. J.

Miként fiokott lenni a* Tefl a’ Lélekkel, 
Voltának egymáshoz ólly* keretetekkel 
Ezek1 mellyet meg-is mutattak jelekkel, 
És májl taníthattak példás életekkel.
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E’ v i l á g i  RÖ v  i d  é l e t n e k ,

HARMAS EGYBEN HASONLÍ
TÁSA-
MELLYET

AMA’ VALÓSÁGOS NEMES INDULATCJ SZELÍD
IFIUNAK

NÉHAI TEKINTETES ÉS NEM ZETES N. ENYEDI

SALÁNKI IMRE
I F I U  Ú R I  F É R J F I U N A K
RÖVID ÉLETÉT SZOMORÚ ÉS VÁRATLAN HA* 

LÁLA KÖVETVÉN; E L . TEM ETTETÉSÉNEK 
GYÁSZOS NAPJÁN, A’ DÉÉS1 REF: TEMPLOM
BAN EGYBEN GYÜLEKEZETT SOKASÁG ELŐTT 
ÉLŐ NYELVEL, ÉS IGEN SZOMORÚ SZÍVEL EL

MONDOTT,
ÁKOS-FALVI

S Z I L Á G Y 1 M I H Á L  Y
A’ Dééfi Reform. Sz. Ekléíiában az URnak 

édjik méltatlan Szolgája.
EZER HÉT SZÁZ NYOLTZVAN ÖTÖDIK ESZTEN

DŐBEN MIND SZ. HAVÁNAK 16-dik NAPJÁN.
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’Sóltár CXIX. 9,

Vallyon mi módón Jobbitbatja-meg az Ifih az i) utat; 
hanem a' Te Befédednek meg-tarthsával ?

Cicero in Tuss. Quaefi.

Nemo favum Diu vixit, qui Virtutis functus efl munere.
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A’ Szomorú Háztól adattatott

SZENT LETZKE.
Jób. IX. 25, 2 6.

Az én életemnek Napjai pedig gyorfabbak lőnek a* 
pálya-futónál, hamar el-futának, és é* világi jóban nem 
ión réfek.

El-mulának mint a’ könnyen folyó Hajók, a*vagy 
mint az ételre repülő Sas-kefellyü.

ELÖLJÁRÓ BESZÉD.

E vagy az az Ember! Ezt monda hajdon az 
Izra 1 URának ISTENének parancsolat

jából a’ Nátán Próféta Dávid Királynak a’ 2. Sím. XII. 
7. Igen gyönyörűséges Példa beszéd által adá tud- 
n’illik, a’ már meg-emlitett Nátán Próféta tudtára Dá-

A 3 vid
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vid Királynak azt, melly terhefen vétkezett légyen 
ISTEN ellen , hozzája így kóllván: Két ember vala 
egy Városban, egyik Gazdag, a’ maiik pedig Szegény, 
a’ Gazdagnak, felette fok Juhai, és Ökrei valának, 
a’ Szegénynek pedig femmije fém vala egyéb, egy kis 
nyöstény Báránykájánál, kit vett vala, és kit ö fel
is tartott vala, és az ö magával, és az ö gyermeke
ivel mind együtt nevekedett vala-fel, az ö falatjából 
élzik vala, és az ö Poharából ifzik vala, és az ö ke
belében alukik vala, és ö néki ollyan vala mint egy 
Leánya. Mikor pedig uton-járó vendége jutott volna 
a’ Gazdagnak, fcána az ö maga Ökrei, és Juhai köz- 
ziil vitetni, hogy a’ vendégnek ételt kékitene.’s a’ t.

Ezen Példa békédéből Nátánnak, azt lehet lát
n i, hogy régentén a’ Próféták, vétkes tselekedeteket 
és bűneiket még a’ Királyoknak-is fcemekre hányták, 
mint Nátán-is tselekedett Dáviddal, a’ tfak moft mind
járt említett Példa békédben, Illyés Akhábbal, és fo
kán máfok-is máfokkal. Világos még az-is továbbá, 
a’ Nátánnak ezén tfelekedetéböl, hogy a’ Nap-keleti
ek felette igen gyönyörködtek a’ hafonlatofság ke- 
rént való fcólláfoknak formájiban, miképpen a’ Ná
tán-is nevezi Dávidot Gazdagnak, Uriás Hittéuft fce- 
génynek, a’ Dávid Király Feleségeit Juhoknak, az 
Uriás Hittéus Feleségét pedig Báránykának. Hafon
latofság fcerént fcói vala hajdon Jotám-is, a’ ki mi
koron Abimélek a’ Jérubál 70. fiait, egy köven rajta 
kivül mind meg-ölette volna, a’ Gárizim hegyének 
oldaláról, Abiméleknek, ennek a’ fcolgáló Léány fiá
nak, és a’ vélle való gyülevék népnek, ezt kiáltja

vala:
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vala: El-menvén a’ Fák egylzer, hogy magoknak Ki
rályt választanának, fém azOlaj, fém az Fige, fém 
pedig a’ Szöllö fákat meg-nem nyerheték ; azért el- 
válaizták a’ Galagonya Tövifset, melly Savaival Jo- 
tám jelentette vagy értette, a’ jó Gyümölts termő 
fákon a’ ’Sidók közzíil azokat, a’ kik, a’ Királyságot 
meg-érdemlik vala, a’ Galagonya tövifsen pedig Abi- 
méleket, a’ ki a’ Királyságot nem igaz utón és mó
dón vette volt magának. Bír. IX. igen fokra terjed
ne Elöl-járó Beszédem, ha rendel az hafonlatofság sze- 
nént való Eólláfoknak formájit elő befzélleném, a* 
mellyek közzül némellyikben a” Sidóság Szöllös kert
hez , annak tagjai élő fákhoz; az embereknek éle
tek pedig moll Fiihoz, és hamar el-hervadó virág
hoz , majd a’ Takátsnak hirtelen forduló Kariká- 
jihoz hafonlittatnak. Az én elömben adattatott és a’ 
ti halláftokra tsak móft mindjárt fel-olvaftatott Sz. 
Letzkében pedig a’ Pálya-futohoz, febefsen follyó 
hajóhoz, és az ételre répiilö Sas-kefelyiihöz hafon- 
littatik, ezekben. Az én életemnek Napjai pedig gyor- 

fabbak lőnek d’ Pallya-fntonál, hamar el-fitának, és ey 
világi Jóban nem lön réjéek. El-mülának mint a' könnyen 
fólyo Hajók, a'vagy mint az ételre repülő Sas-kefelyü. 
Minthogy a’ Kegyes Pacriárka a’ Sz. Jób ezen hava
ival, a’ maga boldog allapotjának hirteleniil lőtt el- 
telését ezekhez hafonlitja; azért én-is reménlem hogy 
míg i - f  ör ezen Eóiláfnak formájit gyengédeden előt
tetek fel-fej tegetem, annakutánna 2 -JZor az emberek
nek meg-eshetö állapotokra, és végezetre, e’ jelen 
lévő valóságos Eomoru, és bánatos alkalmatofsagra

feava-
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Savaimat fordítom, addig engemet figyelmetes fülei
tekkel meg-halgatni méltóztatxok. A’ mi az elsőt 
illeti:

MAGYARÁZAT.
Vita haec mifero longa, Fd'n i brevis. Ez a* vilá

gi élet, a’ nyomorult állapotban lévőknek igen hoszi u , 
a' jó és boldog állapotban élőknek pedig igen rövid. KÖz- 
mondáfa jól-lehet ez az embereknek, és az igafságtól 
nem-is meSke távoznak ezzel; mivel még ama’ min
den Bölts embereknek Fejedelme a' Salamon Király- 
is meg-éfmérte és meg-vallotta azt, hogy minden 
napjai a’ legénynek nyomoruságofok, a’ vidám el- 
méjüeknek, vagy jó állapotban élőknek pedig kün- 
telen lakadalma vagyon, a7 Péld. XV. 15. a’ kemmel- 
látás-is arról tékcn tanúbizonyságot, hogy a’ Gaz
dagok , és a7 boldog állapotban lévő emberek, nagy 
fennyen szólnak, és bekéinek; de a’ kegények aláza- 
tofon bekéinek; a’ jó állapotban lévők, és Gazdagok 
ama’ kevély Nabugodonozorral így szólnak: Avagy 

nem ez-é Babilon ama’ nagy Város. s. a’ t. Dán. IV. 
27. a’ feegénységgel kükködö nyomorultak pedig alá
zatokon kólnak ama’ Tekoabéli Akkonyi-állattal ek
képpen: Bizonyára szegény vagyok én, ’s a’ t. 1. Sam. 
XIV. 5. Ha mind a’ két rendbéli emberek, t. i. a’ 
Gazdagok-is, úgy mint kintén a’ Szegények, kemefen 
és bellyebb tekintik-meg e’ dolgot, mindenik ékre 
veheti azt, hogy ez a’ világi élet igen rövid, és hogy 
mindnyájan az emberek egyaránt mind-el múlnak, 
a’ gazdagok kintén úgy mint a’ kegények ferény lá
bakkal fietnek a’ magok végső, és utólso végekre,

mint
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mirtt a’ ki-tétetett tzélra , úgy annyira: hogy Önön 
magokról a’ Kegyes Pátriárkával bátran el-mondhat- 
jak: d l  én életemnek Napjai pedig gyorfabbak lőnek a* 
Pállya-futónál, ’s a’ t. A’ Pállya-futók, mind a’ Ró
maiaknál , mind a’ Görögöknél, sok rendbéliek voltak, 
de azokról moft feóilanom fém az idő, fém az én e- 
lömben tétetett tzél nem engedi; érti mindazonáltal 
Jób Pátriárka a’ PalJya-futónak nevezetin, azokat a’ 
ferénnyen járó Poftákat, a’vagy Követeket, a’ kik 
vagy a’ magok Uraknak , vagy pedig valamelly kö
zönséges Társaságtól bizonyos hellyekre , bizonyos 
Dolgoknak végben vitelekre el-küldetnek, oly’ for
mán: hogy az elejekben adattatott tzélra íiefsenek, 
és ferényen minden haladék nélkül a’ réájok bizat- 
takat véghez vigyék, a’ rendelt időn pedig a’ ma
gok Uroknak, vagy a’ Közönséges Tárfaságnak a’ 
dolgok tellyelitéfe iránt hírt, a’vagy választ vigyenek* 
Az illyen Pálya-futók, a’vagy Követek, az elejekben 
tétetett tzélra oly’ nagy ferénységgel és gyorfaság- 
gal íiernek, hogy a’ réájok bizattakban femmi hiba, 
femmi kéfedelem ne légyen, és ámbátor ezek feré- 
nyek, ámbátor gyorfak légyenek-is, még-is a’ Jób az* 
ö életének Napjait ezeknél gyorfabban el-múltaknak 
lenni mondja.

Nem illik Sz. H. ’s nem-is kell éppen ollyan 
nyerfen érteni azt, mintha a’ Kegyes Pátriárka élete 
akkor el-múlt volna, és Ö midőn ezeket fzóllotta, a’ 
j&omoru halál által az élők közziil ki-vágattatoti vol
na, koránt fém; mivel annakutánna még Jób ho&&a 
időket élt; hanem kell ezt érteni annyiban, a’ men-

B nyi*
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nyiben tudniilik a’ K. Pátriárka mind magán, mind 
az ö Házán, mind pedig minden javain elöbbfeör az 
URnak meg-áldó kezeit tapattalja vala. Annakután- 
na pedig kefervefen szemlélte, az ö dolgainak ellen
kezőképpen lett folyását, sőt ugyan érzi vala, hogy 
a’ gazdagság hellyett , nálla vagyon a’ szegénység, 
mellyröl régen azt mondotta a* Poéta: Nihil habet 
infelix paupertas durius in fe. Quam quod ridiculos 
eszic it  homines. Látja vala még azt-is a’ K. Jó b , hogy 
cgéfsége hellyett fekéllyekkel meg-elegyittetett ter
hes betegsége gyötri, holott minden egyéb világiJók- 
is egéfség nélkül éppen femmik. Végezetre tapafe- 
talta azt-is hogy nagy Méltóságából annyira az ala- 
tsonságnak Porába feállott, hogy a’ ki magáról az e- 
lött azt mérte mondani: Ha mikor az ö útjokat vá- 
lafetom vala magamnak, ülök vala elöli mint Fö Em
ber, és lágy lakom vala közöttök mint egy Király; 
a’ ki az ö bánkadó Hadát vigafetalja. Jób. XXIX. 25. 
már moll ezen el-nyomorodott állapotában, illyen 
szókra fokad-ki: Moftan immár nevetnek éngemet a- 
zok, a’kik nállamnál kifsebbek, és a’ kiknek Attyo- 
kat az én Atyám Juhaínak Komondori közzé fém 
számláltam volna. Egyben hafonlitja már a’ Jób Pát
riárka a’ Letzkében jó állapotját, feegény, nyomo
rult , és fekéllyes állapotjával, és elébbeni boldog 
Napjait igen rövid határ közzé Éoritja, nyomorúsá
gos állapotját pedig, nem tsak unalmafoknak, hanem 
hofeÉafoknak-is lenni állítja; és azért mondja: Az én 
életemnek Napjai pedig gyorfabbak lőnek. *s a’ t: mintha 
mondaná: ha én, elöbbeni jó és boldog állapotomat 

< meg-
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meg-gondolom, ellenben moílani nyomorult vólto-r 
mat-is, mellynek terhét kefervefen Éenvedem Élvem
re vévén meg-fontolom, és e’ kettőt egyben hafon- 
litván méltán el-mondhatom. Az én életemnek Nap
jai gyorfabbak lőnek a’ Pállya-futonál, és e’ világi 
Jóban nem lön részek.

Minémü Jókat értsen pedig itten a’ kegyes Pát
riárka, nem égyformán gondolkodnak ez iránt az I- 
ráft magyarázók, úgy okoskodnak t. i. némellyek, 
hogy a’ Jób Pátriárka magáról éppen nem mondhat
ta azt, hogy a’ Világi Jókban nem lön réÉe, oka ez: 
mivel ö Nap-keleten a’ maga idejében máfoknál fok
kal gazdagabb ember vala, mint a’ Kinek 7000. Ju 
h ai, 3000. Tevéi. 500. iga Barmai ’s több e’íFélék 
valának, és így bövséges Része vala nekie e’ világi 
Jókban e’ földön, a’ mellyböl azt hozzák-ki, hogy 
szóllana Jób Pátriárka itten a’ Letzkében, a’ Lelki Jók
ról, és azon Lelki Jókról mondaná azt, hogy azok
ban réfee nem lön; de ha jól meg-vi’sgáljuk Sz. H. a’ 
dolgot, bizonyos az, hogy a’ Lelki Jókat e’ világi 
életben minden igaz Hívek, igaz Hit által birják, és 
bírhatják. Márpedig igaz Hit által a’ Kegyes Jób Pá
triárka , valamint az előtt boldog állapotában, úgy 
akkor-is Éenvedéfeiben a’ Lelki Jókat bírta, és azok
ban örvendezett, mint a’ ki jól tudta azt, hogy az 
ö Goele él, tudta azt hogy az utolsó ember a’ Föld
ből fel-támad, és magáról tellyes bízodalommal azt 
mondotta: hogy ha az UR ötét meg-ölné-is, még-is 
tsak ö Felségében reménylene Jób: XIII 15. mellysze- 
rént vLágofou ki-kerekedik az, hogy a’ K. Pátriárka

B 2 ' l ezen
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ezen kavaiban éppen nem a’ Lelki, hanem a’ világi 
Jókról emlékezik, és azokról mondja hogy azokban 
része nem lön. De e’ világi Jók közzül fém emlé
kezik itten az elmének Javairól, mellyek állanak e’ 
világi Böltsefségben, és Tudományban; mert a’ ma
ga elméjének tehettségéröl maga ekképpen téfeen bi
zonyságot. A’ kik én hozzám halgatnak vala, én 
töllem várnak vala, és az én beÉédem után többet 
nem szólnak vala. a’ 29. Részben. A’ Teft Javainak 
fém minden réizéröl, mellyek té£ik a’ fiépséget, kép 
Ábrázatott, jó egéfséget, eröfséget, vitézséget ’stöbb 
e’féléket, noha a’ jó egéfséget ílly’ beteges állapot- 
jában valósággal kívánta. Hanem érti itten a’ világi 
Jókon, a’ szerentsének Javait, minémüek a’ íbkjófeág, 
fok Marhák, Arany, ezüft és több e’félék. E’zek- 
rol mondja a’ Pátriárka hogy e’ világi Jókban nem . 
lön Része. Ezeket a’ világi Javaimat ( mintha mon
daná ) minden Reménségemen kívül el-vefetem, a? 
gonosz Sátánnak intselkedése miatt, úgy hogy vala
miképpen élőbbkor bövölködtem a’ kerentsének Ja
vaival, úgy moft nagy hirtelen mint egy ferény PáJ- 
lya-futó hirtelen el-borita engem a’ Szegénység, a* 
kükölködés, a’ fájdalmas nyavalyák, és réám, a’ki jót 
várok yala , gonosz következek, és a’ki világofságot 
várok vala, Homállyofság borita-el engemet.

Meg-hármaztatja Jób Pátriárka az hafonlatofsá- 
g o t, és e’ világi rövid életet nem tsak a’ Pállya-fu- 
tóhoz, a’ melly íerénnyen mégyen; hanem a* febes- 
fen follyó Hajóhoz, melly a’ pálya-futónál ferény eb- 
ban vitetik a’ kelektől, és a’ Sas-kefellyühös, melly
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a?maga ételére leg-ferényebben repül, hafonlitja. E- 
zek közzül a’ máfodik egyben hafonlitáfa a’ febefsen 
folyó Hajó. Valamiképpen t. i. A’ nagy Tengereken 
meg-terheltetett és mindenféle fok drágaságokkal, 
meg-rakodott Hajók, és Gályák midőn magoknak jó 
kelet nyerhetnek, felette nagy febefséggel vitetnek, 
femmi nyomokat magok után nem hagyván: fontén 
úgy a’Jóbnak az ö boldog állapotja hirtelen el-múlék,vi
lági javaitól meg-fofoatékjel-a’nyira,hogy azoknak mint
ha még tsak nyoma fém lőtt volna, hellye fém láttaték.

Az harmadik Hafonlatofságot véfo Jób Pátriárka 
az ételre repülő Sas-kefellyüröl, a’ mellyröl azt ír
ják: hogy minden-féle kárnyas állatoknál a’ Levegő Ég
ben feílyebb repülhet, és még a’ Napnak sütős me- 
legét-is generose contemnálja, melly mikor az Ég fe
lé magofsan fel-emelkedik, ékre véfo eledelét, mind 
éles látásával, mind hathatós kaglásával, és arra nagy 
febefséggel le-kálván, nagy ferénységével és korgal- 
matofságával szerzi-meg élelmét. Azt állatják némel- 
lyek febes repüléséröl-is, hogy minden más Madara
kat fellyül halad, és azért vétetnek például a’ Sz. I- 
ráfokban kerte kéllyel. Egy tudós Ember azt írja e- 
zen Madárról, hogy mikor meg-éhezik eröfsen, és 
magának eledelt nem talál, motsáros hellyet keres
vén abban meg-feredik, annakutánna vizes kárnyait 
káraz fövenyben viszont bé-mártván, ha fonte karvas
ra talál-is, annak hátára szálván, kárnyaival kéméit 
mind addig tsapdofsa, mig azokat fövennyel bé-tölt 
vén maga prédájává téki. És már ezen hafon- 
latofság ' szerént való jzólláfnak formájával azt 
akarja mondani a’ Kegyes Pátriárka, valamclly fe
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rényen repül a’ Sas-kefelyii ételének meg-keresésér 
re; szintén ollyan ferényen telének-el az én jó álla
potomnak Napjai, holott én bízom vala az URnak 
Kegyelmes ígéretében, mellyben azt fogadta: hogy a* 
ki féli az URat, annak Lelke a’ Jóban hál, és annak 
Magzattya-is örökségül bírja a5 Földet ’Sólt. XXV. 1 2, 
13. máfut-is igen fok hellyeken emlékezik a’ Sz. írás 
az UR ISTENnek ezen kegyelmes Ígéreteiről, és e- 
zért a’ Jób Pátriárka ezt mondja: az én dolgom el
lenkezőképpen esék; mert én az Urat féltem, abban 
nem vádól Lelkem efméreti, eröíit pedig a’ Felséges 
ISTENnek tanübizonyság-tétele, hogy én Ö Felségét 
feerettem, féltem, és tifeteltem, melly feerént drága 
áldáfait továbra-is reménlettem, de immár minden 
Javaim nékül maradtam. Barátaim ellenségeimmé let
tének, és a’ melly félelemtől féltem, a’ jőve réám, 
és a' mitől tartok vala, az esék rajtam, és jóllehet 
mind ezek rajtam meg-esének; de még fém mondom 
’s nem-is mondhatom a’ ’Sidókkal: hogy hiában feól- 
gálunk ISTENnek, és mi haszna vagyon, hogy az ö 
Törvénnyét őrizzük, nem mondom azt, hogy boldo
gok a’ kevéljek, azért hogy nevekednek a’kik hamisz 
ágot tselekefenek, és a’kik az ISTENt kisértik meg- 

feabadtilnak Maiak. III. 14. foha fém mondom; mert 
jól tudom én azt: hogy ha Száz esztendeig él-is a’ go- 
nofe; de az Iftentelen embernek jól nem léfeen dol
ga; hanem tsak annak a’ki az URnak ortzáját féli és 
rettegi, lévén az URnak feemei előtt betsülletes az 
ö szenteinek halálok-is, nem tsak feenvedéfek. ’Sólt. 
CXVI: 15. a’ mellyböl világos az, hogy bátor a’ Sz.

írás
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írásban a* rövid élet és kevés esztendök oílorul és 
büntetésül ígértefsenek-k, de a’ még-is az igaz Hí
vekre nézve nem büntetés, sőt gyakorta a’ minde
nekre ki-terjedö ISTENi gondvifelés, és végére me- 
hetetlen Böltsefség abban mutatja-ki világosabban 
magát, hogy az irgalmafság’ tévő emberek tsakazért- 
is el-szedetcefsenek, hogy fenki a’ Gonoszok közziil 
meg-ne gondolja a z t: hogy azok meg nem büntet- 
tetnek; hanem mint igazak a’ következendő veszede
lem elöl vétetnek~el. Efa. LVII: i. Mind ezek'szerént 
azért észre vehetjük

1- fó r  azt, melly gyönyörűséges dolgoknak meg-tar- 
táfokra tanit akárkit-is a’ Pálya-futónak hafonlatofsá- 
ga. Mitsoda kérlek ez alvilági élet? egyéb; hanem 
a’ Halál felé való ferény lépés, melly azt tankja ki
nek kinek , hogy szerentsés állapotában fel-ne fuval- 
kodjék; de szerentsétlen állapotjában-is kéttségbe ne 
efsék; mivel mind szerentsés, mind szerentsétlen nap
jai az Embereknek, ez élettel hirtelen el-múlnak.

2- fó r  Azt-is meg-lehet látni, hogy valamiképpen a’ 
gyors Pálya-futónak kötél efsége az eleibe adattatott 
zélnak fietve való el-éréfe: úgy szintén a’ Keresz- 

tény embernek, a’ ki a’ minden-napi példákból jól 
tudja, sőt szemeivel-is lárja azt, hogy nintsen itten 
maradandó várofunk, és a’ki azt-is tudja hogy jöven
dőt kell kerefnünk, kötelefsége, hogy ötét ne tar- 
tóztafsa romlandó Tekének haszontalan gyönyörűsé
ge, ne tartózta fsa e’ múlandó életnek kevélysége, 
ne tartóztafsa szemeinek bujálkodása; hanem inkább 
végye éfere azt, hogy ö e’ világi életben útazó a’vagy

Pálya-
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Pálya-futó, fiefsen azért ferénnyen menni a’ Tzélra, 
a’maz örökös Hazába, a’ma’ Mennyei jutalomnak el
vételére. és

3- f.or. Ha egy Pálya-futó, tsak hogy a’ tzélt el-ér- 
hefse, óh! melly fok szélvékt, zivataros időt, Meny- 
dörgéfeket, villámáfokat ftenved útazáíiban, minde
neket kék ki állani, és d-kenvedni, mennyivel in
kább vagyunk mi arra kötelefek, hogy a’ mi e’földi 
fok nyomoruságinknak kenvedéfeiben meg-ne indul
junk,. fe a’ Tzél felé való futáft meg-ne reíleljiik 
hanem Békefséges - türéfsel várjuk az ISTEN’ Fijai- 
nak meg-jelenéfeket, hogy akkor mi-is meg-ditsök- 
tefsünk: Rom. VIII. éstellyes bátorsággal ezt mond- 
hafsuk: Futáfomat el-végeztem, Hitemet meg-tartot- 
tara, és el-tétetett énnekem az igazságnak Koroná
ba. a.Tim. meg-tanulhatjuk még

4- yfer. Hogy az emberek’ életeknek napjai ’óUy’ hir
telen el-műlnak, mint a’ mély Tengerben a’ febes- 
fen follyó Hajók miképpen mennek-e], a’ mellyek- 
nek el-múláfok utánfemmi nyomok meg-nem tetkik; 
azonképpen az Emberek’ életek-is hirtelenséggel el
múlnak ; mert az ember az erötelenség miatt meg
romolván meg-hal, és mikor ki-múlik hói vagyon. 
Jób. XIV. 10. de valamint a’ febefsen follyó Hajók, 
vagy az abban lévő Hajófok febefsen való follyáfo- 
kért még az ellenkező kelekre fém panakólnak ’s nem 
békételenkednek: úgy kimén a’ Kerektény emberek
nek fém illik békételenkedniek, és zúgolodniok az 
ISTEN ellen, még az ellenkező dolgokban-is, még 
akkor-is a’ midőn Kerekteket, midőn nyomoruságo-
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kát, főt szinte halált szenvednek-is; hanem békefségys' 
türéfsel szenvedjék; mivel a’ békefséges tűrés, nem- 
zi a’ meg-kisértéft, a’ meg-kisértés pedig reményfé- 
get, a’ Reménység meg-nem szégyenit. a’ mint ezt 
tankja Sz. Pál Rom. V:4. <Scct viga£talják-is azzal ma
gokat: hogy ha a’ Jót ehvették, a’ gonoizt mért nem 
vennék-el. Jób I: 10. és így a’ jó szerentsének ide
jén, élnek noha a’ Jóval, de a’ gonosz Éerentsének 
idején-is vigyázzanak; mivel egyik a’ máíiknak elle
nébe úgy hellyheztetett, hogy az ember éppen nem 
tudja a’ mi réája következik. Préd. yil. 14.

Arra-is emlékeztethet akárkit-is közzületek Sz H. a’ 
Hajónak lebes fojáfa, hogy valamiképpen az hajófok 
nagy kívánsággal várják a’ rév-partra való szerencsés 
ki-érkezéseket, és nem tsak ö magok, hanem még 
azok-is kiktől küldettettek volt, és Hazájokban nyu
godalomban vágynak: e’képpen Hajókáznak az igaz 
Hívek-ís e’ gonofe világnak zivataros nagy Tengerén, 
és óhajtva kivánnyák a’ Rév Partra való feerentsés 
ki-érkezéft , a* ki-szabaduláíí, jól tudván azt: hogy mi- 
hellyen az ö Telteknek sátorát le-vetkezik, ottan é- 
püléfek léten, nem kézzel tsinált Házok; hánem ö- 
rökké való Menyben. 2. Kör. V: 1. de még azAngya- 
lok-is nagy kívánsággal várják, hogy a’ válafetott Hí
veknek tárnok bé-telyefedjenek, és a’ meg-ditsöült 
Szentekkel egyetemben kétteres örömmel ditsöithes- 
sék a’ Sz. Háromság egy örök ISTENt.

A’ Jób Pátriárka, a’ mint fellyebb-is emlitém,e5 
világi életnek hirtelen való el-múlását, harmadtor az 
ételre repülő Sas-kefelyühöz hafonlitja. Mellyel ar-
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ra tanít i -fór minden embereket, és nevezetefen az 
Iíiakac hogy meg-téréfekec időről időre, napról nap
ra ne halogafsák; mivel el-múlik e’ világ, és ebben 
ez élet hirtelen el-telik , azért a’ magok idejekben 
feorgalmatoskodjanak , az magok Lelkekröl, és keresz 
ék az ISTENnek Orlzágát, ’s annak igazságát; mert 

így nékiek mindenek meg-adattatnak. Mát. VI: 3 3. vé
gezetre

Arra-is példát mutat ezen hafonlatofsággal min
den embereknek, hogy valamiképpen a’ Sas-kefelyü 
a’ fényes Napra fokáig fel-felé nézhet; úgy minden igaz 
IIívó emberek-is a’ magofságban emeljék-fel fzemei- 
ket, az Igazság fényes Napjára függefeszék azokat, 
az oda-fel valókat kerefsék, holott vagyon az ö hin
tsek. Siefsetek hát fel-felé Szerelmefim! arnaz Men
nyei Jéru’sálemben, holott vagyon tökélletes öröm, 
tellyes gyönyörűség , és örökké tartó boldogság az 
URnak Ortzája előtt.

ALKALMAZTATÁS
Akarjátok-é Sz. H. hogy ezhármas egybe hafon- 

litáfra, és közzelebbröl olyanra kinek életének Nap
jai igen gyorfan el-múlának, egy-valójában feomoru 
és fekete gyáfet okozott, kedves Teftvéreinek pedig 
maga után tsaknem meg-szünés nélkül való Araimat, 
és zokogáft hagyott, hirtelen, váratlan, és reménte- 
len ki-múlásával, minden Attyafiait, Jó-akaróit, fzí- 
ves Barátait, sőt mind azokat a’ kik ötét közelebb
ről címérték, igen terhes bánatra fel-inditot, £omo- 
rii példát mutállak? Tekintsetek kérlek e’ fetét Ko-
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sóra, mellyben vágynak meg-hidegedett Tetemei Né
hai ( ó Éomoru Éózac! ) Nagy Enyedi Tekintetes és 
Nemzetes Úri Hiúnak, SALÁNKI IMRE Urnák bé-zá- 
rattatva. A’ ki mikor élete Hajnalának éppen leg-£eb- 
ben világoskodó támadásában volna, a’ temérdek Ho
mály és sürii fetéttség azt egéfefeen el-boritá; merc 
a’ Mennyei örök Böltsefségnek változhatatlan, ésmeg- 
viTgálhatatián Szent Tettzéséböl, hatod napi terhe
fen Éenvedett nyavajái után, ezen fok feomoruságot 
okozott 17 %5-dik eÉtendöben, Sz. Mihály Hava 13- 
dik napja delLyefti 5. és 6. órái között, e’ hit- 
ván Világnak liennyes Remetei közzül , meg-vál- 
tatott Lelkére nézve, ama’ ki-be£élhetetlen Ditsös- 
ségnek hellyére fel-viteték, és Leikétől el-vált ked
ves Tefte, a’ fetéttségben marada, minekutánna hir
telen és gyorfan el-múló életében 26 rövid érten
dőket bé-töltött volna. A ’ ki-is eredeti Éármazását 
az elmúlt 17 5y-dik eÉtendöben vette, ama’ közha- 
szonra Éíiletett volt Úri Férjfiútól, Néhai Nagy E- 
nyedi Tekintetes és Nemzetes idösbb SALÁNKI GÁ
BOR Úrtól, abban az időben ezen Nemes B. Szolnok 
Vármegye érdemes V. Ifpánnyától, mint édes Anyá
tól, és ama’ Salamon ditséretire méltó Kegyes Űri 
AÉÉonytól, Magyar Gyerö Monoftori Néhai Tekinte
tes Nemzetes KA BOS JUDITH AÉÉonytól, mint é- 
des Annyától. Kiknek édes Atyai és Anyai igen jól 
nevelő kedves öleiktől, ó Éomoru efet! gyermeki i- 
dejének 10-dik eÉtendejéhen Éomoru halálok által vé
letlenül meg-foÉtatott, és jóllehet az árvaságnakke- 
serii kenyerére kisded korában juta: a’ Nagy Kegyel
mű Sz. ISTEN mindazonáltal ez ifiu Úri Férjfiának
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árvaságában-is, feokott Irgalmafságának Gazdagsága £e- 
rént, voltaképpen meg-bizonyitá, és kegyelmes igé- 
r etit bé-tellyeíité, raeg-mutatá t. i. azt, hogy Ö az Ár
váknak Attypk, mivel ólly’ fzorgalmatos Gondviselő
ket, Tanítókat rendele melléje, a’ Kiknek bölts ve
zérlések és igazgatások által, a’ meg-kivántató Tudo
mányokban , ISTENi félelemben, a’ jó Erköltsökben, 
a’ mértékletes tiszta életben, és minden kegyefség 
feerént való virtufokban nevekedett vala, és azok
ban annyira meg-is eröfsödött volt, hogy már azok 
által mind ISTENének a’ kit Veret, és tifetel vala, 
mind Hazájának, mind Felebarátainak szólgálni kéV 
volt, sőt önnön magának-is hafenálni alkalmatos, és 
ugyan kívánatos vala, az ö Teremtöjéröl nem tsak 
meg-emlékezett, hanem annak Képét mintegy ugyan 
Vüntelen szívében hordozza, és vífeli vala, sót a’ mi 
nagyobb, e’ világi életnek szem-fényt vefetö gyönyö
rűségei, és az Hiúságnak hiábanvalóságai ötét életé
nek végéig meg-nem ronthaták, és Soha meg-fem 
motskolhaták, a’ midőn fok élő Atyák és Anyák, a * 
magok Magzatjaikban, kiknek az ISTEN életet és i- 
döt ád azoknak fel-neveléfekre, ezen V. Vándékjokat, 
és jó igyekezeteknek telyesedéfeket, fokszor el-nem 
érhetik. Mellyre nézve el-hifeem; mert látom, és 
keferedett ízív̂ el szemlélein, nagy bánatba borult há
rom kedves Teftvérei! sőt nem tsak én; hanem eze- 
géfesz Halotti feomoru gyülekezet-is látja felvetek’ nagy 
sérelmét, és azt hogy ötét méltó érdemeiért Veret
vén, kefervefen Siratjátok. Te firatod kiváltképpen 
és mindenek felett, ( a’ bánat’ miatt nevedet hogy 
egalictsem nem tudom ) Tekintetes és Nemzetis N .
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Enyedi SALÁNKI LÁSZLÓ Ur,különös Pátronus Uram, 
mert ezen te veled egy Teftböl és vérből szárma- 
zott kedves egyetlen egy Teítvér ötséddel, ólly’ A- 
tyfiságofon élretek, mintha a’ két Teftet egy Lélek 
igazgatta volna , { melly úgy-is vólt. ) és a’ kivel e- 
gyütt nevekedtetek, tanultatok, és e’ váratlan szomo- 
ru halálig vélle egyiit voltatok, moíl pedig már Há
zadnak akármelly réfiére tekints , magad egyedül ta
lálod. Emlékezzél réája kérlek mint jára Dávid, a* 
ki meg-hallván egy Követtől azt, hogy Saul, és Jo- 
nathán az ö feívés Baráttya, a’ Filiíieufokkal való 
Hartzban el-eílek, meg-indula Élvében* és a’ Gilboa 
hegyeit meg-átkozá e’képpen: T i Gilboa Hegyei! fe 
efsö, fe harmat ti réátok ne fialjon. Sám. I. 21. az 
ö kedves Jonathánnyát pedig e’képpen (Íratja: Nagy 
Keferiiségben vagyok te éretted édes Atyámfia Jo- 
nathán, felette igen kedves voltál én nállam: nagyobb 
vólt hozzád való fierelmem az Afifionyi-állathoz va
ló fierelemnél, ezen keferüséggel tellyes fiókát fiá
jáéban vehetned te-is moftan; de meg-tiltalak én té
ged’ ettől,,sőt nem én hanem a’ mindeneken tellyes 
hatalommal uralkodó nagy Ur parantsolja én általam 
teneked az ö fient és változhatatlan akaratján való 
meg-nyugvását szívednek , mert ö azt tselekeszik a* 
mit akar, és fenki azt meg-nem változtathatja. Sőt 
inkább légy tsendefségben, mert az UR ha bánattal 
ijlet-is, ismét kegyelmes léken, az ö kegyelmefségé- 
nek gazdagsága fierént. Jer. Siral. V. 32.

Sírtok ti-is kedves Ötséteknek reméntelen £9- 
moru halálán, igen kedves Teftvér Nennye, Tekinte-
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tes SAL'ÁNKI ’SU’SÁNNA Ur A szEony, életed’ kedves 
Párjával , e’ kedves emlékezetű ifid Urnák kedves 
Báttyával M. Gyerö Monoílori Tekintetes KABOS 
LÁSZLÓ Úrral, Siratod nagy zokogáfsal e’ te veled 
mirtd a’ két részbenegy Tetlvér Ötsédet, kedvesNén- 
nye Tekintetes SALÁNKI THÉRF.SIA Ur AszEony, a’ 
te hívednek felével, Tekintetes Farnofi KETZELI SÁN
DOR Úrral, és szerelmeteteknek kedves Zálogjaival, 
KETZELI ANDRÁszAL, ÁGNEszEL, SÁNDORra), de 
feiinnyetek-meg a’ firáftol, és mérsékellyécek szívetek 
kefervét, mert a’ kit az ISTEN szeret, fokszor azt a’ 
következő veszedelem elöl feokta el-venni, és bátor 
e’ ti kedves Öcséteknek Napjai gyorfan el-múlának-is; 
mindazonáltal jól-fojtatván kevés számból álló napja
it, eleget élt.

Siratják vég nélkül e’ kedves emlekezetü Ifijat, 
minden Jó akarói, szíve szerént való Baráti és efmé- 
röi, a’ kiket majdon butsu vételében nevenként meg- 
szóllittat T

Én-is firatlak téged’ életedben igen jó Pátronus 
Uram, és Elvemnek belső indulattyából ázt kívánom: 
Somno, mors haec tibi lenior opto, incnbct atque levis 
premat., et fine pondere Tellus, és ezen kívánságom 
mán r

El-botsátlak immár én igen Eomoru szível tége
det óh áldott Léleknek nemes Hajléka, meny-el tene
ked az All-Öri Temetőben kéEittetett, és ki-rakott 
Kriptában, a’ tégedet idején el-hagyott és inár por- 
rá-is vált kedves szüléid mellé, a’ kikhez váratlan ha
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latoddal menni íiettél, és nyugodjál ott Ö véllek e- 
gyiitt tsetidefen, mind addig, míg Góc led amaz utol
só Trombitának harfogó feavával meg-jelenik, Te
tted’ Lelkeddel egyefxti, és így Lelkeftöl Tetteitől az 
örök Ditsöfségben bé-vi£en.

O! ha bár, mi-is már 
ott volnánk Ámen.
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I - F I Á K H O Z
I N T É Z T E T E T  T ;

8 DE MINDENEKET VALÓSÁGOS BÖLTSEszÉGRB
TANÍTÓ

B Ö L T S  R E G U L A ,
M E L Y E T ,

A’ BÖLTS SALAMON KIRÁLY ÉS PRÉDIKÁTOR, A’ TE
REMTÖRÖL-VALÓ MEG-EMLÉKEZÉSBEN HELYHEZ. 
TETVÉN HIRDETETT, MOSTAN PEDIG A’ NÉHAI

TEKINTETES ÉS NEMZETES N. ENTEDI

SALÁNKI IMRE
I F I  ü  U R N Á K ,

UTOLSO TISZTEszÉGÉNEK MEG-ADÁSAKOR TA 
NÍTÁSRA FEL-VETT 

IFJABB

A R A  T  S J Á N O S .
A’ DéTi Re£ Eccléíia egyik Lelki Páíztora,és 

ugyan Dé’írÖl neveztetett Papi Társaság 
Efpereftye;

DÉSEN 178s-dik ESZTENDŐBEN 1 6-dik OCTOBRIS.
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Petrarcha.

Eiztelen intézett, ki tsak él’te virágira nézett 
Ezzel hitte magát, ebbe találta javát.

Mert violák húlnak élted’ javai meg-avúlnak 
Ifid ne bízzál ehez, a’ mi te tölled evez.

Quid demens tantum gaudes juvenilibus annis , 
Cum fugiat volucri laeta juventa (ede.
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SZENT TEXTUS
PRED. XII: 3.

Emlékezzél-tmg 4? Te TeremtödröT, a* Te Ifiús ágúdnak
idejében.

Maga nevének» jelentését, terméfzetében 
’s maga-vifelésében valósággal hordozó 

PROBUS Római ditséretes Imperator; midőn az Em
beri életnek tulajdonságait mind előre, mind hátra 
böltsen néző elméjének szemeivel meg-vi’fgá!ta vol
na, az Ifiúi, és Emberkori állapotról, illyen Ítéletet 
Éóllott: Nemo unquam ad virtutem pervenit jam matu
rus , ni fi qui puer, virtutum feminam generojtore con cre
tus aliquid inclytum dejignavit.

D 2 Sen-
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Senki vén korában a’ virtufra kert nem tett, ha
nem a’ ki a’ virtufok veteményes kertében növeked
vén, még gyermekségében valamelly nagy tekinte
tű dolgot tündököltetett magában.

Ugy-is tapaktaljuk Sz. H. hogy mind a’ külső , 
mind a’ Lelki életre tartozó virtufoknak gyakorlásá
ra, a teneris adsueszere multum efi. Sokat télzen az Em
bernek még Ifiuságában való hozzá kokáfa, mert a* 
mint a’ Poéta kóllott:

Quo [emel efi imbuta recens fervabit odorem 
Tefia din. (a)

Sokáig meg-marad a’ tserép illattya
Melly azt eleinten ’s.újjonan meg-hattya.

Ha valaki még Ifiuságában a’ gonok tselekedetet meg- 
'Epkja, ’s Örömeit gyakórollya, arról igen azt lehet 
mondani, a’ mit mondott a’ Jérémiás Próféta a’ Sidó 
ságról: Ha el-változtathattya a’ Szereszen az ö bőrét és 
ti Párdutz az ő tarkaságát, Ti-is jót cselekedhettek Jer.
x w , 23.

Kitsoda látott olyan fát, melly tavakkal nem vi
rágzott’, még-is Ökkel jó gyümöltsöt hozott volna?

Kit dirsértenek-meg vénségéhen valóságos vir- 
tufsairól, mellyeknek gyökerét Jfiúságában nem plán
tálta volna?

tempora quippe
Virtutem non prima negant, non ultima donant, (b)

Könnyebb ifiantan a’ virtufra menni 
Mint vénség idején réája kert tenni.

£s valyon ugyan nem ez-é a’ valóságos dicséret..» a’ 
{a) Horatius v.f&) Qüntheri, Poeipata,

kit
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kit úgy ditsérhetnek-meg, mint Valerianus Impera
tor meg-ditsérte Macriánuft. (a) mind gyermekségé
nek, mind Ifiüságának, mind emberkori, mind vén- 
sége állapottyának virtufsairól?

így nyertének valóságos ditséretet az ISTENnek 
ama’ Szent Emberei, Dávid, és a’ Mó’ses, Dániel és 
Jófef.

Maga-is a’ Vénség miben találhat valami gyö
nyörűséget, hanem a’ virtufokkal el-fólyt életének 
emlékezetében, és következendő boldogságának eb
ből következendő reménységében; úgy hogy, a’ k ié ’ 
kettőtől meg-fo£tacott, meg-fofztatott minden bol
dogságától, mert nintsen vefeedelmefebb állapot, 
mint midőn valakit, vádolnak el-fójt életének bűnei, 
és azok következendő boldogsága aránt-is kéltség
ben ejtik.

Nagy Böltsefség tehát még ifiantan szedegetni a’ 
vénségnek élelmeit, hogy azt lehefsen mondani a* 
B. Senecaval: Ante fenectutem curavi ut bene viverem, 
in fenectute ut bene moriar. Vénségem előtt azon i- 
gyekeztem, hogy jól élhefsek, vénségemben hogy 
jól halhafsak-meg. És hogy kevés £óval ki-mondjam: 
Nagy böltsefség azon igyekezni, hogy az ember 
mind életében mind halálában boldog lehefsen.

D 3 Éppen

(a) Valeriánus fmperátornak a’ Római Tanátshoz küldött 
Orátiojában, a’ Macnánus dicséretére a’ többek között e’ va
gyon: Pueri ejus virtutes in Italia * adolescentis in G allia , Ju 
venis in 7 hracia, in Africa jam  provecti, feneszentis denique in 
lllirico et Dalmatia comprobata ejt.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



Éppen ere a* BÖltsefségre kívánta tanítani a* 
Bölts Salamon a’ maga Tanítványait, midőn azoknak il- 
lyen parantsolatot adott:

Emlékezzél-meg a* Te Teremtódröt
Nagy gondot adott fok Bölts Fejeknek, ezen 

Prédikátori Könyvnek., mellyböl a’ fe. Textuíl fel-vet- 
tem az ö Titulufsa, a’vagy annak nevezete (a) a’ ki 
nek tulajdonittatik ezen Könyvnek feerzéfe. Mely az 
eredeti Igének tulajdon ereje feerént öszve feerkezte- 
téft, egyben gyüléft tészen.

Némellyek viliik ezt a’ Lélekre, mintha ezen 
Prédikátori Könyvben lévő bölts tanittáfok, volnának 
egy óllyan magában tért Léleknek fiavaí, a’ ki e’ vi
lági hijábanvalóságoknak itt áról,. ugyan egyben sze- 
dett indulatókkal meg-tér. Némellyek viszik ezt a’ 
B. Salamonra, mint a’ Népeket egyben gyűjtő és böl- 
tsefségre tanító Prédikátorra. Némellyek viliik a’ma 
Fö BÖltsefségre, a’ kiről a’ Péld: I. Rész. 2o-dik Vers

ben
(a) Ezen könyvnek áerzöje neveztetik Kóbé/etb-nek, és mint

hogy ez a’ éó in genere foeminino vagyon, ez az oka hogy 
nehéz légyen meg határozni, kit, vagy mit kellefsék azon 
érteni. Mert hogy a Bölts Salamon írta légyen ezt a’ Köny
v et, Világolbn m eg tettzik abból hogy ennek feerzöje ma
gát az első Ré£ I. f-  Dávid Fiának, Jérúsálemben lakó Ki- 
rállynak , és a’ i m i\k ben Izrael Királyának mondja, a’
mellyek tsak Salamonra illenek. D e minthogy az említett £ó, 
in genere foeminino vagyon, és a’ Salamon Éeméllyére nem 
lehet vinni: azért kell azt a’ BÖltsefségre vinni,mellyel fel-é- 
kcíittetett, és Prédikátorrá tétetett vaia.
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ben ez íratik: az igaz Fö Boltsefség (ű) künn fiérül fier 
te kiált, és az úttzákon zengedezteti az ö jíavát.
Nem tzélom énnékem Sz. H. hogy ezen értelmeknek 
valóságát meg-határozzam, hanem csak azt akarom 
értelmetekre adni;hogy e’ mi kezünk alatt lévő &. Tex- 
tuft, úgy vehettyiik, mint e’ világi hijábanvalóságok- 
nak útát jól elmérő, de azokat meg-utáló, és el-ha- 
gyó , ’s máfokkal-is el-hagyatni kívánó Léleknek sza- 
vát. úgy vehettyük mint egy közönséges, és nem 
tsak a’ ’Sidóságot, nem tsak a’ Jéru’sálemben gyűlt 
népeket; hanem minden idvefségre vágyakozó Híve
ket Tanító B. Prédikátornak éavait. Úgy vehettyük 
mint ama’ Fö Böltsefségtöl lármázott, tökélletes Böl- 
tsefségnek tudományát: mellyben vagyon az igaz 
ISTENi efméretnek, valóságos ISTENi félelemnek, 
ISI ENi feeretetnek , ISTENi ti£teletnek, és idvefsé- 
ges meg-téréfnek Tudománnyá, mert mind ezek ezen 
fontos igékben Emlékezzél-meg a* Te Terenttödröl, a' te 
Jfiüságodnak idejében, bé-vágynak foglaltatva.

Jertek-el tehát Sz. H. és visgáljuk-meg:
i -7710 Mit tégyen az ISTENröl meg-emlékezni? 
z-do Mint kellefsék eö Felségéről mint Teremtöröl 
meg- emlékezni?
l-tio Mikor kell az ISTENröl meg-emlékezni?

Míg Pedig ezekről tsak rövideden beszélgetek» 
és a’ jelen való £omoruságra-is alkalmaztatom, addig 
Jégyetek figyelmetefek.

Pars
(tf ) Itt a’ Böltsefségen a’ Sz. I. M. Tudófoknak lég o *b 

inutatáfok éerént az JSTENíiek Fia értetik, a kiben vágynak 
d  Bolt sej ségnek telyes Finisei el-rejtve. Kolos, II:- 4.
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Társ i -ma. Plató azt Írja Sz. H. hogy a’ Períiaí Ki
rályi Fiakat mindenkor négy nevezetes Költs Tanító 
Férjfiak tanittyák vala. Az első tanította az ISTEN- 
nek tifeteletére és izólgálatjára. A’ második az igas- 
ságnak és egyenefségnek követésére. A’ harmadik, 
minden indulatoknak ’s kívánságoknak meg-gyözésé- 
re. A’ Negyedik bátorságra. Sz. H.

Mindnyájan az ISTENnek Hívei Király Fiák és 
Király Léányok. Vágynak ezeknek bölts Tanitói. 
Vágynak Mósefbek. és Profétájok, vágynak Apoítolok 
és Evangélillájok. De tsak az egy Bölts Salamon na
gyobb böltsefségre tanittya őket, mint a’ Períiai Ki
rály Fiakat tanittyák vala, midőn ezt mondja: Em- 
lékezzél-meg a’ Te Teremtödröl d’ Te Lfiúsagodnak ide
jében

Ugyan-is ezt mondja: Emié kézzél-meg  ̂ A3 meg-em- 
lékezés, néha jelenti, valamely meg-lett dolognak, 
elménkben való forgatását, néha, valamely dqlognak, 
a’ mi elméinkben méllyen való bé-nyomattatását, de 
itt a’ mi Textufunkban még nagyobb ereje vagyon 
ezen szónak, mert midőn a’ Sz. Iráfokban emlittetnek, 
akár külső, akár belső érzékenységeink óliy’ hatha
tos erőben vétettetnek, hogy az efméret annak va
lóságos gyakorlásával együtt értettefsék, mint ezt 
világofon meg-mutattya Dávid, midőn így szóH: Az 
(JRnak jóvólta mind örökké vagyon azokon, d* kik meg-em- 
lékeznek az ö parantsolatirúl, hogy azokat tselekedjék. 
’Sólt. Cili. 18. Illyen értelemben reménkedett Édes 
Idvezitönknek amaz egyik meg-feszittetett tolvaj, így 
feólván: URam emlékezzél-meg róllam mikor menéndejé d*

Te
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Te Örfiágodba. Kérvén ezekben kiváltképpen az ö Fel- 
sége kegyelmét és jó-téteményét.

Itt is a’ iini Textufunkban, az ISTENrol való me?* 
emlékezéíl, a’ mi 6 hozája tartozó kötelefségünknek 
telyeíitésével edgyütt kivánnya a’ B. Salamon, vagy 
hogy tsak két szoval ki-mondjam, az Efméretet a* 
Szolgálattal

Első dolog tehát az ISTENrol való tneg-emléke- 
zésben, az ö Felsége igaz ej'mérete.
' Nem erfmérhettyük-meg mi az ISTENt külömben, 
hanem tsak az ö tökélletefségeiböl, és azokból fzár- 
mazo munkáiból. És úgy emlékezühk-meg vóltakép- 
pen az ISTENrol * ha az ö Felsége tökélletefségeit 
izüntelehül Sémiink előtt vifellyúk, és életünket a- 
zok feerént rendeljük.

Ha tekintünk az ö jóságára, láttyuk hogy eöFelsé- 
ge nem tsak az hogy magában Jó  * és tökélletes Jó 
ság, hanem Jó minden Teremtéfeihez j a’ kiknek 
mind lég főbb jó* mind idő szerént* mind örökkéva
ló boldogságokat munkálódja. Az ISTEN a’ mi gaz
dag tárházunk Éükségünkbenj a’ mi T i fztefs égünk a* 
meg-vettetésben, a’ mi DitsÖfségünk a’ gyalázatok
ban , a* mi erőnk erőtlenségünkben a’ mi életünk az 
halálban. Mitsoda jót-is kívánhatnál oh Ember, a5 
mit az ISTENnél meg-nem találhatnál? Mit kérhet
nél a* mit hittel kérvén meg-nem nyerhetnél? Mit 
kereshetnél a’ mit mfeg-nem lelhetnél? mert tsak e- 
gyedül 6 fölle fármoznak minden jó  adományok és tö
kélletes Ajándékok, ide fojamodjál tehát e’ tökélletes 
Jósághoz, de egyszersmind kövefsed ötét a' Jóságba,

E mert
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mert ö Felsége tettzése az, hogy légyünk Jók mar 
fokhoz, miként ö Felsége Jő mi hozzánk. Közöl? 
jiink máfokkal minden Jókat a’ mellyeker az ö Fel
sége Jóságából meg-nyertünk.

Ha tekintünk az ISTENnek Igazságára Ebben szem- 
lélyiik hogy az ISTEN mindeneket a’ maga tökélle- 
tefségeivel meg-egyezöleg tselekeszik, és nem tsak 
sztmeti a’ jót és meg-jutalmaztattya, hanem a’ bűnt a’ 
gonoszságot, gyűlöli és büntetés nélkül nem hadja* 
Vagyon az ISTENben 'fojtotta Gratiae, a’ mellyre a’ 
maga Híveit méltóztattya. könyörgéfeikec meg-hal- 
gattya, nyomorúságokból őket meg-szabadittya, jó
ságokat meg-jutalmaztattya, és mind ezeket az ö ve- 
lpk való szövettségének igazsága szerént tselekeszi. 
De vagyon az ISTENben/#/?//** Irat a’ mellyel a’ ma
ga választott Hiveit meg-jobbittya, a’ hitetleneket pe
dig el-veszci, azokat meg-látogattya, ezeket meg-bün- 
teti, azoknak javokat münkálódja, ezeknek veszedel- 
meket el hozza. Azt az igazságát és méri meg a’ Sz. 
Dávid az ISTENnek midőn így szólJ: ’Sól. CXIX. 78. 
Tudom Uram hogy igazak a’ Te ítéleteid, és igazán ojh- 
roztál engemet. Erről szólJ, midőn ezt mondja; ’Sól. 
V: 7. EL-vefted a' kik hazugságot fiúinak, á* vér fiapo 
és álnok embert gyűlöli az Ur. És valaki immár 
meg-emlékezik az ISTENnek illyen igazságáról, val- 
lyon nem talál-é a’ nyomorúságokban elégséges vi- 
gasztalásra? Nem talál*é elégséges okot a* bűnöknek 
2! gonoszságnak el-távoztatására?

Mert hiszem az ISTENnek kegyelembeli igazsága 
szabaditá-meg, Márdokéuft a’ Hámán veszedelmes tzél- 

. ' játói
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jától, Dávidot a’ Saul üldöző kezeitől, Dánielt az 
Orofilánok -verméből, Jo'i'efet a’ tőmlötzböl. De el
lenben az ISTEN’ haragjának igazsága, Kórét Dátánt 
■és Abirámot a’ Földel el-nyeleté , az Izraelnek hat- 
száz-ezer Férfiak Kalében és Jofuén kívül a’ pufira* 
bán meg-emészté , A’ Benjáminitákat a’ Levita Felesé
gével való paráznaságért, tsak nem egéfifien el-tör* 
leté. Eli Papot Fiaihoz való engedelmes voltáért fió
kéból le-veté és nyakát fiegé, és hogy többeket elő 
ne hozzak, óh melly fokszor láttyuk mi magunk-is 
az ISTENnek Ítéletiben, az ö Felsége Ítéletiben, i* 
gafságát tündökölni, és vallyon nem e^lekeznénk-é 
meg ö rolla!

Ha tekintünk az ö Mindenhatóságára láttyuk hogy 
ez által mindeneket meg-tsefekedherik. Nintsen ö e- 
lötte femmi lehetetlenség, nintsen tsudálatos nintsen 
femmi távul. Ez által e’ nagy roppant világot a* 
femmiböl elő állította. Ez által már egy nehány e* 
zer Efitendöktöl Fogva, a’ fok háborúságok között* 
is , maga fiép rendében fenn tartya. Ezen minden
ható ereje által: Noét az özön-vízböl, Lótot ’Sodo- 
ma veszedelméből, Mó'seíl a’ Nílus víziből, a’ Dáni
el társait 'az égő tüzes kementzébol, Jónáft a’ Tzet- 
hainak gyomrából ki-ragadta meg-szabaditotta > és val
lyon kiben vethetnök mi-is másban a’ mi reménységünk 
két kiben hellyheztetnök birodalmunkat? Mert a'ki d* 
Felséges ISTEN’ fejtekében lakozik, és a% mindenható IS
TENnek árnyékában nyngofik, annak az Ur ólt alma és 
erősége. ’SóI. XCI i.

Ha tekintünk az ö Mindenütt jelen való és Min- 
detundo voltára) láttyuk hogy nintsen femmi el-rej-

E  a tétért
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cetett dolog, níntsen femmi titok, nintsenfemmihó
in ályofs ág ö előtte. Mert valyon el-rejtezh'etibé vala
ki a’ rejtek helyeken, hogy én ne Iá fsam ötét ? ezt mond. 

ja  az Űr! én vallyon nem töltöm-é hé V Mennyet és a' 
Földet Jér. XXIIÍ: 24.

Nevezetefen az Embereknek minden tselekede- 
teikre úgy vigyáz, hogy láttya minden Iépéfeket, 
hallya minden beszédeket, mert a’ rríinc a’ Jób £óll: 
Jób XXXIV: 2 1, 22. Mindennek ütaira vigyáznak az ö 
jécmei, és minden ö lépé/tt jól láttya. Nintsen ólíy7 fetét- 
tség, és nintsen ólly1 halálnak árnyéka, d  hói elrejthesz 
ék magokat az álnokságnak tselekedöi. Sőt bizony lát

tya az emberek szíveinek minden indulattyát, elmé- 
jeknek gondolattyát, akarattyoknak foándékat:, mert 
a’ mint feóll a’ Sz. Dávid: Az égbőlle-tekint az Ur, és 
láttya az embereknek minden Fiaikot, az ö lakó-házának 
fékiből néz a’ Földnek minden labjjtra , ki teremtette e- 
gyetemben az ö füveket, és ki érti minden ö tselekedetei- 
ket. És így vallyon nem úgy kell-é meg-emlékez- 
nünk az lSTENröl, mint a’ ki minden mi tselekede- 
teinknek szemmel látó tsalhatatlan bizonysága.

Vágynak óllyan bűnök mellyeket a’ véfeettség- 
í>en heverő világ, mintegy Privilégiummal szabad le
véllel meg-ajándékozott, hogy mindenek láttára 
mérem szégyen és gyalázat nélkül követik azokat az 
emberek.

Illyen a’ fösvénység holott a* fösvények az IS
TENT Országának örökségét nem bírják i Kor. VI: 
Hlyen a’ Kevélység, holott az ISTEN a’ kevélyek- 
fick ellenek áll Jak. IV: 6. Hlyen az irigység, holott

■' ó.i J ■ a* <
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a’ hói az irigység vagyon ott minden gonolz, tseleke- 
det vagyon. Jak. 3:16. Illyen a’ Gyülölség, holott a’ ki 
attyafiát gyűlöli gyilkoz 1 Ján. IIJ: 15.

Vágynak óllyan bünök-is, mellyeket az embe
rek titkon tselekedni Eeretnek, a’ mellyekkel el-rej
teznek, és még a’ gonoszságban meg-edzett szívüek- 
is , leg-alább azok előtt nem tselekeszik, a’ kiktől ö 
nékiek e’ .Földön félniek és a’ kiket tisztelniek kell.

De imé oh bűnös ember! jelen vagyon az IS
TEN mindén te tselekedeteidben, a’ kitől mindenek 
felett kel félned, és nem félsz-é még-is bűnt tselekedi 
ni? Jelen vagyon a’ kit mindenek felett kell 
tifetelned, és nem feégyenled-é utállatofságot mivelni?

Ekképpen efmértetik mi velünk az ISTENt az ö 
Felsége tökélletefségei, de nem elég az ISTENröl va
ló meg-emlékezésre tsak ez az efméret; hanem sziik- 
séges a’ fólgíilat-is avagy ISTENhez való kötelefsé- 
geinknek telyefitéíe, mellyet tsak két pontokban fog
lalok:

Első kötele f é g , mellyel tartozunk az ISTENhez 
az ISTENI FÉLELEM.

Bölcséi) mondották ezt az ISTENnek Szent Em
berei Sz. Jób, Sz. Dávid, és B. Salamon, hogy az 
Urnák félelme .a' Bolt sefségnek kezdete Jób. XXVIIF: 28. 
’Sólt. Ili: 10. Péld. IX: 10. Mert a’ valóságos böltses- 
ség ott kezdetik, a* holott az ISTENnek tökéletesz 
é gei meg-efmértetrtek, azoknak efmérete pedig le

hetettért hogy ISTENi félelmet ne szerezzen az em
bernek Elvében. -
^  Nem mind egy forma ugyan mindenekben az IS- 

TENi félelem, mert a’ holott az ISTENnek tökélle-
E 5 tes-
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tefsegei a’ Lelki-Esméretet feeretetre , engedelmefség- 
re, és meg-hunnyászkodásra ferkentik; ottan Fiúi fé 
lelem vagyon, és igaz ekkor a’ Poétának ama’ mon
dása: -

Oderunt peccare boni virtutis amore.
A’ Hívek irtóznak a’ bűnre hajlani

Mert ISTENt kéretik’s félnek meg-bántaoi.
De a’ holott az ISTENnek Tokélletef^égei, a’ Lelki- 

, efméretet nyughatatlanná, mardosová^ és meg-átol- 
kodottá tészik ; ottan Szolgai Félelem vagyon, és ezek
re nézve-is igaz a’ Poétának mondáfa,

Oderunt peccare mali formidine poenae. ' ,
A ’ gonokt a’ bűntől egyéb nem tarhattya 

Hanemha büntetés jajja irtoztattya»1 
Minéraii tulajdonságai légyenek pedig ennek a’ kólgai 
félelemnek, igen képen le-rajzólta ezt a’ Sz. Jób 15 : 
Réke 20-dik é^ következendő verfeiben: Az ljlente- 
len minden ö napjaiban önnön magát bánattal meg-eméf- 
ti. A! Félelemnek zúgása vagyon az Ö füleiben, hogy a] 
bekefségnek idején a' pufiit á réájii, nem hifi hogy <?’ nyo
morúságból meg-térhefsen, mert al mindenható ellen ké
mé nyit ette-meg magát. Imhól meg-vagyon abban a’ 
raeg-eméfztö bánat, a* félelem a’ békefségnek idején-? 
is, a’ kabadulás aránt való kétség, a’ nyomorúságok
ban , a’ ineg-keményedés ISTEN ellen. }  m

Ellenben pedig a’ Fiúi félelemben, vagyon ugyan 
félelem sőt rettegés, az ISTENnek haragjától és íté
leteitől , de akkoron-is, örömet talál; az ISTENnek ke-? 
gyeimében bízodalmat és jó reménséger dl nyomo
rúságokban, meg-hunyászkodáfsal és engedelmcfség

od ?6 n w  t a gél
•r 1 h '
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gcl vagyon az ISTENhez. E’ szerez az emberben 
vigyázáft és gondofságot, ne hogy vagy gondolata
ival vagy beszédével, vagy tselekedetével az ISTENc 
meg-bántsa. Ekképperrmunkálódja az Hívó KereÉtyén 
félelemmel és rettegéfsel a’ maga idvefségét, így 
feólván a’ Sz. Dáviddal: Meg-emlékezem az JSFENrH ; 
mikor háborgók, mikor gondolkodom, mikor az éji Lel
kemnek fiomorusciga vagyon. ’Solt LXXVII: 4.

Mcifodik kiitelefiség mellyel tartozunk az ISTENhez 
a’ SZERETET.

Az igaz Szeretet a’ törvénynek és az erköltsi 
tudománynak fummája. Az ISTENi Éeretet nélkül 
femmit nem használ az ö Felsége efmérete. E’ nél- 
kiik az ISTENi Félelem, az engedelmefség, és aláza- 
tofság tsak árnyékok. Nintsen e’ nélkül valóságos 
ISTENben való bizodalom. SÖt az ISTENnek ditsé- 
rete, a’ könyörgés, és az egész külső ISTENi TiÉte- 
let a’ Éeretet nélkül tsak kép mutatás. Akármikor 
emlékezzíink-meg tehát az ISTENröl annak Éeretet- 
tel kel lenni. Ha meg-emlékezünk fok jó-tétemén- 
nyeiröl, Éeretetre köteleznek. Ha meg-gondoljuk 
tökélletefségeit Éeretetet kivannak, úgy hogy az 
ISTENröl úgy lehet leg-jobban meg-emlékezni, mint 
a’ Sz. Dávid : Teljes fiívemből (keretiek Uram Tégedet. 
Oh melly fokán vágynak, a’ kik az ö Élveket kivan- 
nyák megrOÉtani, felit az ISTENnek, felit e’ világ
nak. Ezek úgy akarnak az ISTENnek kedveskedni, 
hogy e’ világot meg-ne bántsák, úgy kerefni a’ Men
nyeieket, hogy a’ Földieket el-ne hadják, de bi
zony az illyenekröl mondja Hofeás: El-hajonlott az

• ISTEN
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ISTENröl az ö fív e k , maidon réájok rakodik az ö ku
nok, Ö maga az ISTEN el-rontja őket Hós X: 2. Az il- 
lyenekröl mondja Jérémiás Próféta: El-felejtkeztek az 
öURakról ISTENekröl, mert el-forditották az ö utakat. 
Jer. III: 2 1. és valamint ez az ISTENröl való el-fe- 
lejckezés rövid fummája minden Iftentelenségnek, úgy 
az ISTENröl való meg-emlékezés rövid fummája min
den kegyefségnek.

Ezt javalja immár a’ B. Salamon sót ugyan pa- 
rantsololag mondja: Emlékezzél-meg a* Te Teremtödröl. 
Igy-is kellett ezt parantsolni.

1 -mo Mint igen sziikséges dolgot, mert mire va
gyon nagyobb kükfége, a’ fiegény bűnös és nyomo
rult erötelen embernek, mint hogy az ISTENnek Tö- 
kélletefségeit szeme előtt vifellye, életét azok fierént 
rendellye, az ISTENt féllye, fierefse, és tisztellye, 
és el-ne felejtkezzék az erős ISTFNnek dolgairól, hanem 
az 0 parantsolatait meg-tartsa. holott ezekben fun- 
dáltatik az Ö boldogsága.

2-do Mint óllyan dolgot a’ mellyröl mi igen ha
mar el-felejtkezünk. Minket ugyan minden teremtett 
dolgok egy fű fiáiig mellyek fiemünk előtt forognak 
fiüntelenül az ISTENre emlékeztetnek, és az ö böl- 
tseífégét hatalmát és Jóságát tsudáltattyák mi velünk, 
de mi még-is földhöz ragadott emberek, ezekről az 
Egekre fel-emelkedni, ezeknek Bölts Teremtöjökröl 
meg-emlékezni* óh melly fokszor el-felejtkezünk, úgy 
hogy igen feükséges hogy parantsolva gyakorta ezt 
kiáltsák minékünk: Emlékezzél-tneg á* Te Teremtödröl. 
így kellett ezt parantsolni

ytio
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3-fto. Azon Jusra nézve mellyel bír az ISTEN mj 
hozzánk emberekhez, mert ezeket jóllehet a’ B. Sa
lamon -szóllotta, de bizony ama’ Fö Böltsefségnek Sa
vai ezek, az ISTENnek parantsolactya ez mi hoz
zánk, és hogy ne parantsolna ISTEN minekünk te- 
remtéfeinek, és ez az oka hogy B. óalamon-is ekép- 
pen intézi szavait: Emlékezzél-meg a’ Te Teremtödról.

Pars II-da. LáíTuk hát i-do Mit tégyen az ISTEN- 
röl mint Teremtóról meg-emlékezni. Mondhatta volna 
ezt így a’ B. Salamon: Emlékezzél-meg az ISTENról, 
de imhol szántszándékkal válafectya az ISTENnek Te- 
remtöi nevezetét és ezt mondja: Emlékezzél-meg d> Te 
Teremtódról

Tseleklzi pedig ezt a’ B. Salamon azért, hogy 
meg-mutaíTa, ’s ekünkbe júttaíla:

i-77/o Hogy az ISTEN légyena’ mi lételünknek oka, 
mint kiütén minden egyéb teremtett dolgoknak.

i-do Hogy az ISTEN légyena’ mi meg-tartonk táp* 
lálonk igazgatónk.

3- //0 Hogy az ISTEN legyen minden teremtett 
dolgoknak tzélja, mert ö általa és ö érette vágynak 
mindenek.

4- to Hogy az ISTEN légyen a’ mildveíségíinknek ki- 
munkálodója, ’s meg-adója.

5- /0 Hogy meg-mutaíTa az ISTENnek, mi hozzánk 
Teremtéseihez való JuíTát, és minékünk embereknek 
ö tölle való függésünket, a’ melly feerént tartozunk 
ö nékie engedelmeskedni, a’ mellyre nézve ugyan 
hathatos erőben a’ mi Teremtönk. és

6- to Hogy mind ezeknek meg-fontolásával, az IS-
F TEN-
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TENnek félelmére, ’s keretctére hathatofon fel-fer- 
kentsen, és e!-kötelezzen.

Tartozunk-is bizony mi az ISTENt mint Terem- 
tőnket mindenek felett kéretni, mert egyeneíTeg és 

* igáikig, hogy keretiek ötét az ö kezeinek munkái, 
mellyeket maga formált. Önként teremtett minket 
önként tartozunk mi-is ötét kólgálni.

Annak tartozol óh ember egék keretettel a’ ki 
a’ kereteinek tehettségét adta tenéked Annak tar
tozol gondolatiddal, a’ki gondolkodóvá tette elmé
det. Annak tartozol kivinságiddal a’ ki a’ kívánsá
got plántálta te benned, és ha valamit keretz, vala
mit godólsz valamit kivátik az ISTENen kiviil, vagy 
nem érette tolvaj vagy.

Tartozunk az ISTENt kéretni mint Gondvifelón- 
ket. Kiáltanak minden teremtmények és ugyan ezt 
mondják: Emlékezzél-meg a1 Te Teremtő és gondvifelő 
ISTENedról. Kiált az Ég és ezt mondja, én tégedet 
környül vékiek, kiált a’ Nap és ezt mondja: én tége
det melengetlek, és világofitlak, kiált a’ Föld és ezt 
mondja: én tenéked ételt ruházatot adok. Kiált a’ víz 
és ezt mondja: én Szomjúságodat meg-enyhitem. És 
mind ezeknek kiáltása nem emlékeztet* é tégedet a’ 
Te gondvifelő ISTENednek, hozzád való kereteté- 
röl; kerefled hát Te-is ötét tellyes kívböl és Leiekből.

Tartozunk az ISTENt kéretni mint Idvezitönket, 
Oly’ nagy kereteiét mutatta ISTEN mi hozzánk a’ mi 
Idvefségünk munkájában, hogy ez minden keretetet 
fellyül múl: mert akkor kereteit minket mikor mi 
ellenségei YÓlnánk, úgy keretett minket hogy adná

Szent
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Szent Fiat érettünk. Rom. V. 8. A’ Teremtéfben azt 
munkálódta ISTEN hogy légyünk. A’ gondvifelésben 
hogy meg-maradjunk, de az Idvezitésben hogy ö- 
rökké boldogok légyünk.

Emlékezzél-meg tehát óh ember mind ezekről 
és adj izeretetet annak a’ ki Tégedet így izererett. 
Tégedet tsudálatofon teremtett, kegyelmefen meg
tartott, drága áron meg-válrott, mert bizony tartozol 
egéiz életedet annak lzentelni, a’ ki te veled e’ként 
dajkálkodott. Tartozol egéiz életeddel annak a’ kitől 
vetted életedet, tartozol életeddel annaka’ ki fenntar- 
tya életedet. Tartozol egéiz életeddel annak, a’ ki mun- 
kálódja egéiz életedet. Emlékezzél-meg hát a’ Te 
Teremtödröl még a’ Te Ifjúságodnak idejében

Pars ytia. Láfsuk 3-tio az idöt-is a7 mellyben 
kell meg-emlékeznünk az ISTENröl.

A  íe tfjuságodnakidejében. ezt mondja a’ B. Salamon. 
Az ISTEN az O Teftámentomban minden gabonának 
minden állatoknak, sőt az embereknek ’Sengéjét-is t.
1. az Első f  ülőiteket magának fenteltetni kivánnya vala.
2. Mó’s. XIII: 2. és a’ Sengéknek hiven és feentíil va
ló bé-szólgáltatáfa által a’ gabonáknak, és egyéb jók
nak egéiz állattya az ISTENnek meg-fzentelő áldása 
alá ajánltatik vala. Ezért mondotta Sz. Pál: hogy ha 
d* 'Senge, fent annak egéf állattya fent. Róm. II: 16.

Tudta a’ B. Salamon azr, hogy minekünk egé£ 
életünket ISTENnek kell fientelnünk, még-is az Hiú
ságnak idejét határozza, az ISTENröl való meg-ern- 
lékezésre, hogy ennek mint valamely’Sengének meg- 
szenteltetéfe által, meg-lzenteltelTék av mi egéiz éle
tünknek állattya.

F a  De

(
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De bizony midőn az Ifiúi élecet 'nevezi ezzel az 
Életnek több részét ki-nem rekefrti, mintha az ember
nek csak ifmságában kellene az ISTENröl még-emlé- 
kezni; hanem az ö szavának értelme ez: Emié kézzél- 
tneg a Te Teremtödröl a1 Te Ifik súgódnak 'idejében, az az 
kezd-el a’ kegyefséget, még a’ Te életed’ Eiztendei- 
nek Tavaszfeán, fogj hozzá ahoz, még a’ Te Napja
idnak Jó reggelén, mert egy Böltsnek mondáfa ke- 
rént^ A  hói nem jo a’ kezdete valeminek a* vége fém jó 
annak. Vedd jó rendben azért még ekkor a’ te Id- 
vellegednek munkáját, hogy mind végig fogyatkozás 
nélkül munkálkodhaífad, mert erre a’ munkára leg- 
Éükségefebb leg-alkalmatoífabb leg-bizonyofobb idő, 
az Ifuiságnak ideje. , .

Leg-liükségefebb ekkor az-ISTENröl meg-emlé- 
kézni. Mert ennek az időnek vágynak leg nagyobb fo
gyatkozásai, mellyek az idveíség dolgában ötét meg- 
akadályoztathacnák. Ekkor vágynak leg-nagyobb ere- 
jekben a’ meg-romlott terméfüetnek indulatai. Ekkor 
kevéjkedik a’ fel-fuvalkodott indulat, mellyet az IS
TENi félelem aláz-meg. Ekkor vagyon nagyobb tü
ze a’ haragnak, mellyet az ISTENi félelem ólthat- 
meg. Ekkor eröflebb az engedetlenség, mellyet az 
ISTENi félelem zaboláz-meg. Ekkor több a’ bűnös 
kívánság, mellyet az ISTENi félelem távóztat. Ekkor 
bátrabb a’ szemtelenség, mellyet az ISTENi félelem 
tartóztat. Ekkor nagyobb a’ jóra való reftség, mel
lyet az ISTENi keretet nógathat. Ekkor nagyobb a* 
tudatlanságnak homállyá; mellyet az ISTENi kegye
lem világofithat. Lvg-fiiikségeszbb kút ekkor az IS TE ki
ről meg-emlékezm.
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Lcgjébb-is az Ifiús ágnak idején az ISTENröl meg
emlékezni, Mert éppen ekkor nyilik-fel az Ember fel- 
vének ajtaja, hogy ezt mint egy kíntses kamarát a’ 
következendő életre meg-töltse,' és mit zárhatna abban 
óllyan kínrset, mint az ISTENt? Nem fbglalta-el ezt 
még akkor a’ világnak szeretete, és mi foglalhatná-el 
méltábban mint az ISTENnek tisztelete ? iiresz még 
akkor a’ szívnek Táblája; és mikor lehetne jobban ar
ra írni az ISTENnek Törvényét? Gyenge veszszök az 
Ifiak, és ekkor lehet leg-Jobban hajtani az ISTEN a- 
karattyának telyeíittésére. Lég-jobb hát ekkor meg-emlékez 
ni az ISTENröl Leg-bizonyosabb-is ez az idő. Mert ki- 
tsoda az az Ifiu a’ ki bízhatnék a’ maga vénségének 
idejéhez? kitsoda vetett szövettséget a’ halállal és a* 
koporsóval? Bizony tsak ez a’ feempillantás a’ melly- 
ben élünk a’ miénk, mert nem tudjuk a’ holnapi na- 
pot-is érhettyük-é. Még moft kel hát az ISTENröl 
meg-emlékeznünk.

Moít vagyon ideje hogy ti-is Ifiak meg-haljátok 
a’ B. Salamonnak intését: Emlékezzél-meg a’ Te Terem- 
tödről a’ Te Ifiúságodnak idejében.

Ez az idő az életnek virága fogadjátok-meg hát 
ama’ feép intéft:

Ver dere virtutum fructus cum flore juventae,
Frugis per da Salix ne vocitare, cave.

Virtufok Gyümöltsét élted’ virágjával
Ne vefeesd-el ne légy azoknak hijjával,

Mint Fűz-fa virágját midőn ehhúllattya
Ekkor gyümoltsétól magát meg-fofetatcya

F i
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Ti a’ kik immár élteteknek reggeléről fontén 
délre érkeztetek, emberkori állapotot értecek. Haa’ Ke
gyes Hiúságból ISTENi félelmet hoztatok óh melly 
boldogok vagytok. Maradjatok-meg azzal mind vé
gig. Ha pedig még e’ kíntset fel-nem találtátok , ká
ros ugyan, de még-jobbitható a’ dolog, tsak hogy li- 
etve. Ma mikor hallándjátok az URnak szavát meg-ne 
keményítsétek Élveteket, hanem míg a’ vénség, a’ 
betegség, vagy a’ halál el-nem jöne, emlékezzetek- 
meg a’ Teremtöröl.

T i kiváltképpen öregek a’ kik már a’ koporsó 
feélin állatok, és minden órán a’ felejdékenység’ Tar
tományában kel bé-mennetek: Emlékezzetek-meg a’ Tc- 
remtöröl hogy midőn e’ világ el-hágy és el-felejtkezik 
T i róllatok; akkor az ISTENnél emlékezetben légyetek.

Mi pedig minnyájan hogy a’ mi TeremtönkröJ 
annál jobban meg-emlékezhefsünk; emlékezzünk gya- 
kor ízben a’ mi utolsó végünkről, életünknek mú
landó voltáról.

Emlékeztefsen erre közelebröl e’ fetét koporsó
ban meg-hidegedett tetemeire nézve nyugovó, Né
hai Tekintetes és Nemzetes Nagy Enyedi SALÁNKl 
IMRE Ur.

A ’ ki Teíli Éármozását vette vala 1759-dik E£- 
tendöben, Édes Attyától Néhai Tekintetes és Nem- 
zetes N. Enyedi Iddsbb Salánki Gábor Úrtól abban az 
időben ezen Nemes Belső Szolnok Vármegyének ed- 
jik érdemes V. Ispánjától, és Édes Annyától, ama’ 
maga után jó emlekezetet hagyott Kegyes AÉEony- 
tól, Néhai Tekintetes Nemzetes Magyar Gyerö Mo-

noílori
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noílori Kabós Judith Ur Aszfeonytól. Kiknek-is édes 
Atyai és Anyai szorgalmatofságok által annyira nevel- 
tervén, hogy a’ T isztefséges Tudományokra tanittat- 
haíTék, leg-elébb ugyan , ide a’ Dééíi Refor. Oskolá
ban bé-avattatott de az honnan tsak hamar az után 
ugyan azon édes Atyai és Anyai szorgalmatos gondvi
selés által, a5 Kolo’svári Ref. Collegiumban által plán
táltatok, az holott nem fokáig árnyékozhatta ötét a- 
zon édes Atyai és Anyai gondviselés, mert tsak ha
mar, elébb az édes Anyai, az után nem fokára az 
Édes Atyai neveiéitől meg-fo£tatott, és gyermeki i- 
dejének tsak tizedik Efetendejében, árván marada, 
Atya és Anya nélkül; még-is mindazonáltal az ISTEN
nek Bölts gondvifelö jó kezei által, a’ kinekútaimeg- 
vfsgálhatatlanok, nem tsak teltében, hanem elméjé- 
ben-is fel-nevelteték, és minekutánna Collegium-béli 
tanulását ditséretefen el-végezte volna, a’ világi ’sne- 
vezetefen a’ Haza Törvényeinek, jól meg-tanulásokra 
méné a’ Királlyi Felségnek e’ Hazában lévő tudós 
Táblájára, hói azt jól végezvén annyira ment, hogy 
már mind ISTENnek a’ kit tisztel vala, mind Hazájá
nak, mind Felebarátinak Éólgálattyára lehet vala, 
’s magának-is jó előmenetellel használhat vala.

De óh ISTENnek tollúnk el-rejtetett titkos tanát- 
tsa! Tetzet az UR ISTENnek ötét ezen Földi hiva
talából, ama’ jobb életre által költöztetni, és ezen 
kedvetlen, és fok szomoruságokat hozott 1 7 8 5 - ^  Efz- 
tendöben, Sz. Mihálly Havának 13 -d\k napja eítvéli 
5 és 6 órái között, ISTENéhez botsátott fok feavai 
fohászkodásai között, óh nagy bánat! igen hirtelen és
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véletlen, tsak hatod napokig tartott és fulyoson fien- 
vedett nyavajái után a’ szomoru halál által ki-fz.ollita- 
ni, minekutánna e’ fok változáfokkal tellyes világban 
tsak 26 kevés Efetendöket el-töltött volna, és valyon
ugyan

Az ö meg-hidegült ajakai nem ezt kiáltyák 6 ? 
az halálnak köteleivel meg-köttetett nyelve nem ezt 
predikálya-é minekünk ? Emlékezzél-meg aé Te Terem- 
tödről (i Te Ifiúságodnak idejében:
Mivel imé midőn volna az ö életének lég feebb vi
rágjában, erejének divattyábau, az ö Hiúságának keí- 
leinetes idejében ; akkor, kelle jutni az halálba, pálla
ni a* koporsóba, az holott Hintsen emlékezet az ISTENriil. 
’Sólt. VI: 6.

Az ö Ifiúi el-fójt életének áldott emlékezete-is 
nem erre tanit-é bennünket? Emlékezzél-meg a’ Te Te- 
renitödröl a’ Te Ifiúságodnak idejében.

Mert ö az ö feelidségével, jámbor életének ti£- 
taságával, ártarJan maga vifelésével, fedhetetlen tár- 
salkodásával,igaz atyafiúi szeretetével, barátihoz va
ló hűségével, mindenekhez való nyájofságával, hat
hatoson meg-bizónyitotta, hogy ö meg-emlékezett az 
ö Teremtöjeröl, és a’ mit a’ B. Salamontól tanult, azt 
nem tsak elméjében tartotta; hanem ugyan életének 
példájával tanitotta.

Meg-emlékezett ö az ISTENröl, mint a’ kinél 
volt az ISTENnek igaz esméreti, és ebből feármozo 
Fiúi félelem és fieretet, buzgó fzível való ISTENi 
feólgálat. Úgy hogy valamint Auguftinusnak Ifiúi 
életét, mind külső mind belső virtufiaira nézve Já-

kobus
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kobus Voragius igen meg-ditsérte , (a) úgy bizony ez 
a’ Néhai Ifiu Ur-is igen fzép dicséretekre méltó vol
na. De miért dicsérném én ötét, holott minden es- 
méröinél, Atyafiainál, Barátinál él az ö dicsérete és 
állandóul meg-marad.

Ö pedig rövid életének ditséretes Pállya-fütása 
után, minekelötce örökös nyugodalmára el-menne jó 
kivánáfsal válik-meg:

]j£i>r Tekintetes Nemzetes N. Enyedi Satknki Láf- 
I d Úrtól, mint igen kedves Teftvér Báttyától, kivel 
nem tsak Gyermeki idejében együtt növekedett;, ha
nem azután-is mind halálig Nagy Atyafiságban és iz.í~ 
ves szeretetben együtt élt. És ha a’ Poéták magafetal- 
ják a’ Caílor és Pollux Atyafiaknak kereteteket, kik 
egymáft a’ halálból-is fel-váltani mondatnak; (£) bi
zony ditséretes és a’ moftani világban igen ritka' va- 
laa’ Ti atyafiságos feerctetetek, mellynek ereje által ar
ra köteleztetel hogy ha ötét a’ halálból febnem vált
hatod; drága emlékezetét hűséggel meg-tartsad, és 
állandóvá'tegyed. Ö pedig ezt kivánnya hogy a’ Te 
egész életednek fojása légyen az URtól meg-áldatott. 
és végre meg-koronáztatott.

G 2 fó r
(</) Az Auguílinusfól mondatott ditséíet ez Onae virtus 

quae Gratia Auguftino Juveni adhuc , defuit ? Si Divitia Sapi
entia quaeritur; qua f i  Sol refulgetis in Templo Dei. Si Secu/a• 
ris litteratura, qua fi arcus refulgens ititer nebulas gloriae: Si 
ingenii acumen ; qua fi cuprefsus in altitudinem fe extollens 
decor virtutum; quafi vas auri (olidum. Si charitatis ardor quali 
ignis eszulgens. Si devotionis fervor; quafi thus ardens in igne &c.

W Virg. d&». Si Fratrem Pollux alterna morte redemit 
Itque reditqve viam.
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z-fior Tekintetes Nemzetes Salánki Susánna UrAfe- 
szonytól, és ennek élete Párjától Tekintetes M. Gye- 
ró Monoftori Kabos Láflo Űrt ól, mintrész ízerént ked
ves Sógorától az Anyai linéán pedig kedves Báttyá- 
tól, és ezt ohajtya: A’ minden áldásoknak gazdag 
kút-feje árafzfza ki Tiréátok drága Lelki és Tefti 
áldásait.

yfior Tekintetes Nemzetes Salánki Théréfta UrAfz- 
szonytól, mint igen kedves Teftvér Nénnyétöl, és en
nek élete kedves Párjától Tekintetes Farnofi Ketzeli 
Sándor Úrtól mint kedves Sógorától, és ezektől ízü
leteit három igen kedves attyaíiaitól, u. m. Tekin
tetes Ketzeli András és Sándor kedves ^Öttseitöl, és 
Tekintetes Ketzeli Ágnes kedves Húgától: Rejtsen-el 
az ÚRISTEN benneteket ^árnyainak árnyékában, min
den ve-Éedelmek ellen, és élteteket terjeízfze holzszit 
időkre,

4-fér Az Atyai Ágon Vér Ízerént lévő kedves At- 
tyafiairól, u. m. Tekintetes Nemzetes N. Enyedi 
Salánki Gábor Uramtól, és élete Párjától, Tekinte
tes Palatkai Juftina Aszszonytól, Tekintetes Nemze
tes N. Enyedi Salánki Jó fe f VttóX mint kedves Bát- 
tyától, és élete kedves Párjától Tekintetes Tsikos Ka- 
talJr  Afefzonytól mint kedves Nényétöl a’kik halálos 
ágyában-is mellette voltának, és ezeknek gyermekei
től Tekintetes Salánki Juliána és Kata kedves Húgaitól: 
KöíTe-bé a’ Jehova az életnek tsomojában élteteket, 
és fok időkig kedves Napokkal Eereflen Titeket.

yfior Tekintetes Nemzetes Salánki Sára Ur A£- 
feonytói, Létz-falvi Tekintetes Gyárfás Láflo  Ur élete 
kedves Párjától; és ezeknek kedves gyermekeitől.

Te-
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Tekintetes Gyárfás Jó fe f Sándor és Ferentz. kedves 
Öttseitöl, és Tekintetes Gyárfás Susánna Kis A l 
konytól, nemkülömben ezen a’ linéán lévő Attyafi- 
aitól, ti. m. néhai Rettegi Ifvánné Tekintetes Sombort 
Klára Aszszony árván maradott gyermekeitől közön- 
ségefen. Légyen az UR ISTEN élteteknek meg-ál- 
dója, és ÖrÖkk bóldogságtok meg-adója.

6-fó r  Ugyan az Atyai ágon lévő kedves Báttyától, 
Aranyos Medgyeíi Tekint. Nemz. Tsíkos PálUnól,  
és Gyermekeitől, u.m. Méltóságos Tsikos f/tliánaUr 
Alkonytól, és élete Párjától Méltóságos Víz Sz.GyÖr- 
gyi Makrai Elek Úrtól, nemkülömben Tekintetes Tsí- 
kos Klára Ur Akkonytól, és élete Párjától Tekinte* 
tes Makrai fó fe f Úrtól: Tündököljön az URnak ortzá- 
ja minnyájan Ti rajtatok mind addig-is mig az UR 

Izinének ditsöfséges látására juthattok.
Az Anyai Ágon lévőktől.

*j-fer Néhai Édes Aszszony Annyá Tertvéreítöl, u. 
Tt\.\-ben Néhai Tekintetes M. N. Sombori Sombort Far
kas Ur meg-hagyatott árva Özvegyétől Tekintetes M. 
Gyerö Monoílori Habos Kriftina A szszonytól, és ezek
nek kedves Gyermekeitől, Tekintetes Nemzetes M. 
N Sombori Sombort Ádám Úrtól, élete Párjával Méltós. 
R? Diofegi Tberéfa.XJr A szszonytól, és kedves gyermekeik
kel egyetemben, nem külömben Tekintetes Sombori 
F&rkas Úrtól élete Párjával Tekintetes Pétsi Jttliána 
Alkonnyal és kedves gyermekekkel egyetemben. 
irfo r  Tekintetes NemzetesM. Gyerö Monotiori 
Pál Úrtól, ’s élete kedves Párjától, Tekintetes Ma- 
íOSi Kopp.áni Fofto Julián a Ur Aszszonytói, és ezek- 

.b nek
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nek kedves Gyermekeitől, u. m. Tekintetes Ifjabb 
Kabos Farkas Úrtól és Tekintetes Ka bős Júliáim Ju 
liit/) Kis Alkonyoktól, mint kedves Atyafiaitól. 3-fior 
Tekintetes Nemzetes M. Gyerö Monoítori Kabos An
na Kis Alkonytól. t\-£er Ugyan édes Annya Teftvé
rétől Néhai Harsányt Jánosné Tekintetes Kabos Mária 
Akkonytól kármazott és kületett attyafiaitól közön
ségesen. Légyetek az ISTENnél kedvesek minden/ 
koron, mint ö Felsége válaktott örökségei.

8-£or Ugyan az Anyai Ágon vér kerént lévő ke
dves Attyafiaitól u. m. Tekintetes Farnofi Került J á 
nos Úrtól és ennekFiaitól Tekintetes Ketzeli Ferentz 
Úrtól, és unokáitól. Néhai Tekintetes Nemzetes 
Farnofi idösbb Ketzeli Sándor Ur elmaradott Özve
gyétől Tekintetes Kabos Krtftina Ur Akkonytól, és 
gyermekeitől, Sáros Berkeki Tekintetes Katona J á 
nosné Tekintetes Ketzeli Sára Akkonytól, és Köves- 
di Tekint'etes Sarmasági Láflóné Tekintetes Ketzeli 
Klára Alkonytól, és Farnofi TekintetesNemzetes Ar- 
tzeli IJlván Úrtól élete Párjával B. Diofegi Klára Asz- 
feonval és gyermekekkel egyetemben: Álgyon-meg 
a’ Mindenható Mennyei áldáfokkal ott fenn, és itt 
alatt való földi áldáfokkal.

y-fer Azoktól valakik név kerént nem emlittethet- 
uek és tartoznak a’ Kabos, Ketzeli Méltóságos B. /»- 
tzédi N. Váradi Veres, Szák Tzegöi Balog és Galgai 
Rátz Famíliákhoz: Szállyon mind azokra a’ Tsipke- 
bokorbanlakozó JÉHOVÁnak jó akarattya és drága ál
dása.

\o-£er Minden Jó-akaróitól és Ifiui Társaságában
lévő

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



lévő jő Barátitól: Légyetek minnyájan az Izraelnek 
ékeszégei, ésa’ FeJséges ISTENnek gyönyörűséges ül
tetései.

i i -fér Ötét hívséggel szólgált embereitől és tseléd 
jeitöl: Légyen az UR előtt emlékezetben a’ T i Jó 
ságtok és fyívségtek mindenkoron.

12-fiör Mindnyájon a’ kik az ö utolsó tifztes- 
ségét meg-adni kivárnátok: T isztelyen-meg a’ JÉHO- 
VA benneteket. T i pedig tartsátok-meg a’ B. Sala
monnak intését: Emlékezzetek-meg a’ T i Teremtö- 
tökröl mig-el-nem jönének a’ vekedelemnek Napjai; 
hogy mikor el-jonek azok a’ Napok meJlyekröl ezc 
mondjátok nem keretem ezeket; akkoron a’ T i Te
remtötök meg-emlékezzék az Ö kegyelmében T i ról 
latok ÁMEN.
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Ezen el-mondott tanitás után énekeltettek-el e1 
következei versek a" tifztefség tételnek 
Napján.

_ ,  A  Tenyereknek Szavat.
^ . E  meny-el meg töltünk óh kedves Teftvérünk! 

Hanem maradj köztünk, szív Éakadva kérünk.
Ifid vagy, és még lehet múlatáfod

Mi véllünk, eddig-is kedves volt lakásod,
Né meny-el mert nintsen nyugváfa Élvünknek 

Éretted , sőt; tenger bánatja Lelkűnknek.
Szánj meg te-is-minket ha mi téged’ bánunk 

És ne íies tölliink mert valóba kánunk.
A  megrHóltnak felelete.

Kedves Teftvéreim Élvemnek felei,
’S E’ világon lévő lég drágább kíntsei!

Tovább-is vélletek lennék de JÉ ’SLJS h ív,
Magához, a’ Kihez vágyik minden jó Szív.

Nékie pediglen engedelmes lenni
Illik , és Éavára örömeit kel menni.

Nem lehet hát azért tovább múlatáfom
Közietek, mind eddig való lakhatáfom,

A  Tejlvérek.
Ja j! meg-hafad Szívünk, ’s érzük fájdalommal 

Tölliink el-válásod, nagy aggodalommal,
És ha el-hagyk minket, el-hagyÉ meg-epedni 

Szívünkben éretted, gyötrelmet Éenvedni.
A  meg-hóltnak felelete.

Kedves Teftvéreim! kérlek ne bánjátok 
Az én el-váláfom éppen ne kánjátok;

Mert
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Mert Lelkemre nézve az Egekbe vagyok,
Hói a’ Szentek között örömeim nagyok.

Tettemet pediglen feketés Porának
Hagytam bé-tétetni fetét föld gyomrának.

A’ mellynek mikoron lesz’ fel-támadáfa 
T i veletek együtt lett Menybe jutása 

A  Tejivérek.
El-botsátunk tehát; mert így meg-kell lenni,

Oh kedves Teftvéríink! nints néktink mit tenni.
Él-hittfeük, s reméljük hogy még jövendőben, 

Meg-látunk, örömben, de nem veszendöben.
A ’ meg-Hóltnak útolso felelete, és butsuzása.

Addig pedig végyen ISTEN kegyelmében,'
Titeket, és tartson örökké kedvében.

És mikoron juttok a’ végső órára
Lelhetek nézhefsen ditsö Szent URára.

Nints már egyébb hátra, hanem fel-vegyétek 
Tettemet innen, és ’Siromhoz vigyétek.

Hói Szüléim mellé a’ tsendes nyugvásra 
Tegyétek-bé, ama’ h o iszas el-alvásra.

V É G E .

■ J
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A’ ’Sirnak ajtaja felibe építtetett Ofzlopban bé- 
foglaltatott faragott Köre, ezen fellyiil va
ló írás -vagyon réa metzetve*

ITT NYUGSZIK AZ URBAN ÉDES SZÜ
LÉINEK MÁR PORRÁ VÁLT TETE- 
MEI M ELLETT, AMAZ ÉLETÉNEK 
MOSOLYGO TAVASZSZÁN EL- HER- 
VADOTTÉS EL-ALUTT IFIU.NÉHAI 
TEKINTETES

S AL ÁNKI  IMRE UR
KI MINEKUTÁNNA E’ VILÁGON 
XXVI: ESZTENDŐKET TÖLTÖTT 
VOLNA, VÉGEZTE-EL RÖVID ÉLE 
TÉT 1785-dik ESZTENDŐBEN SE- 
PTEMBERNEK i i-d ii napján.

KINEK EMLÉKEZETÉRE EZ OSZLO
POT EMELTE A’ TESTVÉR BÁTTYA

S A L Á N K I L Á S Z L Ó

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



Ide betybezt ettek még azon emlékezetre írott Koporsóigy&- 
fo s Versek-is, mellyeket c? meg-bólt Ifin hoz való jó in- 
dulattyhból kéfiitett, egy Hazáján kívül idegeit főidőit 

lévő, embert fieretö Szív.
i T t  nyugszik edgy ditsö Léleknek hajléka,

Melly volt a’ virtusnak kedves Tartaléka,
Jóság, egyenefség , emberi keretért,

Maga a’ Baráttság ide temettetett.
Ha jót nem tett íbha fenkinek nem ártott,

Barát, ’s Törvény ellen ez nem ütött pártott,
Szívé Föld jovához éppen nem ragadott 

Szegény ügyetlennek vagyonából adott.
Rang, T isztség, nyereség kivét nem unkolta,

A’ Kevélység nemes Lelkét nem hódolta.
Tudta drágább Kíntse vagyon le-tétetve,

Mellyel feje léken Menybe szépittettve.
Emberek nyelvével nem fokát gondolt volt,

Azomban ö fenkit nem gyalázott nem kőit.
Egy kelid ’s magával Tsendes Lélekkel bírt:

Illyenek a’ kiket ISTEN Menybe fel-írt.
Azért életének kedvesbb idejében,

Tsoport Virtuílinak első Zsengéjében,
Serény Pállyájának kellő kezdetében ,

Pálma Koszorut tett a’ Fö Ur fejében.
A’ Mennyei Karok tapsolva fogadták ,

G Gyö-
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Győzött! óh Győzött ez! vígan kiáltották 
Holott ifid Lelke örömmel bé-tele,

Szent! Szent! Szent! a’ nagy UR yígan énekele 
Tetemit e’ Bókban engedte nyugodni,

Az URnak napjáig tsendefen aludni j 
Azért e’ Bolt mellett útazó ha el-mégy

Ály-meg! olvasd, meny-el de rólla példát végy.

Molliter ofla cubent. U. P.
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