
IGAZ MAGYAR IZRAELITA,
A’ KIBEN ÁLNOKSÁG NEM T A L Á L T A T O T T .

A z, az :

A Z  IDVEZÜL T ,  NÉHAI MÉLTÓSÁGOS N A G Y

V Á R A D I  L. B Á R Ó

INTZÉDI SÁMUE L
UR Ö N A G Y S Á G A .

É L E T É B E N

ÉDES NEMZETÉNEK. ABBAN, A Z  IS T E N HÁ ZÁ - 
nak. Abban, a’ Nemes Collégyiumoknak Ragyogó Fák

lyája. Ékes Oszlopa. Kegyes és különös Pátrónusai."
N E V E Z E T E S E N :

A’ Kolos i , és Kalata-Szegi Szent és Venerábilis Tra- 
ctusoknak, egyenes Lelkű, Bölts , és igen Hasznos

F Ö  I N S P E C T O R  C U R Á T O R A  s .t. ’s .t.
A'  K I N E K

ÉRDÉM LETT DITSÉR ETÉ R E , és Á LD O TT ÖRÖK EM- 
lékezetére, midőn KoporSójában bé-zárattatott Úri Drága TESTE, 
BABUTZON, CharaCTeréhez illendő Pompával, El remette^nek,

A ’ MAGA TESTAM ENTOM A SzeriDt, a’ Népes és É- 
kss H ALO TTI Szomorú Frequentia előtt! MDCCLXX di'jfe 

Észtendöben: Septembernek̂ 9-íi2/fe Napján; Szent Ta- 
nitáft, és Alkalmaztatod T  E T  T

BOROS NYAI N- SIGMOND.
SZ, I. M. DIPLOMÁTICÜS DOKTOR. ÉS, A ’ RÉCÉN 

Fejér-várt; moft pedig N. Enyeden Refidéáló Bethleni Ne
mes Ref. Kolftgviumban Aftuális. Az Erdélyi Méltófágos Supr.

J f CONSISTORIUM  Grátziájából Confirmátus és Perpe
tuus P R O F E S S O R ,

N . E N Y E D E N  Nyom atú  D E E R E T Z E N I  S Á M U E L  L u k
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I^Érlek U R A M ! emlékezzél-meg arról: hogy én jár
tam TE előtted igazságban, és töhélletes Jxivel; és 
hogy azt miveltem, a’ mi T e előtted jó vólt.

S Ó F  Ó N. R. III. f .  13.

A z IZ R A E L  maradéki nem tselehes z neh bamisságot, és 
nem s z ólnak hazugságot; és nem találtatik az ö Jzajok• 
bán álnok nyelv. ’ s. t. V. t.

M Á T .  R. V. g.

Bóldogok a’ hihnek s z ivek tis z ta; mert ők az IST E N T  
meg-látják.

1. P  É T . R. II. f .  v

Annakokáért le-vetvén minden gonoszíágot, minden ál- 
nokfágot, Képmutatáfokat. ’s.t. ’j.f.

É S A. R. XXXVIII. i  3.
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AZ ISTENNEK SEGITSÉGÜL-
V A L ő H Í V Á S A .

Oroszlán ordított, és ki-ne félne?
Az UR szóllott, és kitsoda ne prófétába? 

f Sírnak az I Z  R A E L  Fijai!
Jajgatnak az Jérusálemnek Leányi/

Gyászban borúit az Áron Háza, és a’ Lévi Nemzete. 
Mert keferüféggel illette Őket a’ JéHOVAazö bufuláfának Napján.

Ki vágattatott a’ Nagy Élő Fa, kinek árnyékában fokán nyu- 
godtanak, és Annak jó izü gyümöltseivel éltének.

Le omlott a’ drága Templom, a’ Kiben lakozott a’ Sz. LÉLEK.
A 7. Ur  Házában a’ Hív Szolga, a’ SÁMUEL el-alutt.
A z igaz IzRAéiATA, Kiben álnokság nem találtatott, elenyészett
Árvakká maradtunk A T Y A  nélkül!
El-efett a’ mi fejünknek ékes Koronája!
Jaj • Jaj! Jaj minékünk ; mert igen vétkeztünk.

T e  pedig Seregeknek U R A  és I S T E N E !  konyörüly mi 
rajtunk. Gyógyitsd-meg a’ férelmes Lelkeket. Vigajztaljad cd 
meg-s z omorodott sziveket. Minket pedig taníts a’ T e kaidban járni, 
hogy búit seri tudjuk Jzámlálni a’ mi múlandó rövid életünknek 
napjait■; és Szent-Felségedet egés z  életünkben, kép-mútatás nélkül 
való J'zível, álnokságnélkül való nyelvel, lelkejlöl és tefieftöl, lélekben 
és igazságban imádjunk és tijztellyünk. M ert a’ kik Tégedet tis z - 
telntky Te-is meg-tiszteled azokat, mind életekben, mind halálok
ban; mind pedig végre halálok után. Ámen.
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K Ö N Y Ö R G É S .

S
Z e n tt  s z en t, Jszen t, Seregeknek U R A  és I S T E N E .!  a*

Kinek ditséretével és ditsöjségével tellyes a’ Menny és a’ fö ld i  
mert T e  teremtettél mindeneket, és a’ T e  akaratod Jzerint vágynak 
és tartatnak mindenek ,* és így T e  hozzád hafonló Jóból fenki nin- 
tsen: minekokáért el-ves z nek azok az Ifiének, a' kik nem teremtették 
a* Mennyet és a' fö ldet. T e  pedig U R  I S T E N  mind örök
ké meg-maradtz, és a! T e  emlékezeted Nemzetségről Nemzet
iségre.

A  T e  bölts ujjúidnak form dláfa; Mindenható Felséges 
ges U R  I S T E N !  az ember-is, a’ kit kezdetben a’ T e  K é 
pedre és bajonlatosságodra,  épségben, böltsességben , s z entséghen 
és igazságban teremtettél-vala, és ö véle Frigyet s z erzettél-vala, 
hogy Tégedet igazán meg-efnérne ,sz íve s z erént s z eretne,  és Veled e- 
gyetembin bóldogitl örökké élne.

D e  az ember keresvén magának híjában való okoskodá- 
fo k a t, és mint Szövetségnek Feje meg-rontván a' te Frigyedet, ál
tal hágván parontsolatodat,  mind ö magát,  mind útánna való 
maradékát, nem tsak azoktól a’ drága ajándékoktól meg- fos z tá f  
hanem a' T e  igaz ítéletedből,  a’  balálnak halálárai mind le lk i, 
mind te f ii, mind idő s z erin t, mind pedig örökké való és 
tartó büntetésekre méltóvá tété.

A z  honnan egy Ember á lta l,{ ki-ben| mindnyájon vétkez
tünk, bé-jöve a’ bűn e' v ilágra; de o h ! miért jö tt-h é  a’ bűn 
e’ világra: mert az által a’  bűnnek 'sóldja a* balál-is el - hatal
mazott minden emberekre, f ő t  azokra-is, cl kik az Ádám 
bűnének hafonlatossága s z erint nem vétkeztenek : A ' mely által a" 
látó Jzemek meg-homállyosodnak ; A ’  halló fü lek  meg-fiketülnek. 
A  s z ólló nyelvek meg - némidnak. A z  ételnek őrlői meg - állanak. 
A  munkálkodó kezek ös z ve kapjvitatnak. A  járó lábak békában 
vettetnek,  és a’ vérnek folyása meg-s z ünvén ,  a* lélek meg-válván 
a’ T f i ö l , a’ tefii hajlék és fátor el-bomlik, é s le-omlik.

M ellvhez képefi uralkodik az halál e’ Világon, nem ked
vez a* Királyoknak , Fejedelmeknek, s z egényeknek, nagyoknak : ki- 
tsinyeknek, véneknek, ifjaknak; mert rendre mind el-J'zedegeti az 

tmbercket. 4 '
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A' nagy Élö't fákat le-vágja, melyeknek árnyékában fukart 
nyugofinak-vala, élvén annak kellemetes gyümöltseivel El-rontya, 
az I S T E N  Képére teremtetett embert. L e-döjti a' ár ága Temp
lomot melyben lakozott a’  Sz. L é le k !  A z  I S T E N  Házában bú  
ven fio lg a ló , Jzelid és buzgó könyörgésü MÓ’ sefeket és Sámueleket 
tneg-öli. A z  igaz Izraelitákat, |kikben álnokság nem találtatott, az 

Élők köZzül ki-írtja:
Bé mégyen a’  Nagy Házakban a’ pus z titásra, annak 

fundamentumát és k'ús z őbeit meg-mozditja, erős osz lopait ki-döjti. 
Meg-indíttya annak E gét, úgyhogy annak Napja ebenyés z ik, annak 
Holdja elfogy, annak, fényes Tsilagai le-bullanak. Vgyan-is néha 
az Atyáktól meg-fofitja a  Magzatokat, és ezt a’  Jiraímas éneket 
adja az ö fiá jokbafi: Árvákká mór adtunk Atya nélkül !  és a* mi 
Anyáink ollyaténok mint az Özvegyek. A ’ ' M agzatoktól, az ó 

fiem ek' gyönyörűségeitől meg-fos z tvan az Atyákat, Hlyen firalmas 
éneket ád^az ö s z ájokban: Édes F ia m ! édes F ia m ! bár én hál
tam vólna-meg hcllyeted. A b ! A b ! Szerelmes Leányom , be 
meg-báboritál engemet, ind úgy maradék mint takarodás után a’ 
tárló,  és a’ megs z edett szölö:

Ennek felette bé-mégyen a5 Halál az U R  Házában-is, 
meg-veri td Pás z tort, és el f i  élednek a' nyájnak Juhai. Bé-mé
gyen a’ IÉ H O V Á n a k  Veteményes Kertéiben, elragadja onnanr a* 
Prófétákat, úgyhogy cd Profét a f á k  így kéns z eritetnek kiáltani: Édes 
A tyánk! Édes Atyánk! Izraelnek mind fiekerei mind lovagjai; 
mivel hogy elvégeztetett dolog I S T E N N n é l:  Hogy minden em
ber egys z ér meg-baljon, azután ítélet légyen.

Minden napon az Halál árnyékának völgyében já ru n k; 
mert H alál vagyon a' Házban, H alál vagyon a' mezőben. H alál 
vagyon a' Vizekben. Halál vagyon ad fazékban. M eg - rövidülte* 
nek a’ mi napjaink, nyomorúságosokká lettenek cd mi es z tendeink, 
A ' F é'jfiii verittékkel kerefi cd maga kenyerét,  az Afis z onyi 
állat fájdalommal s z üíi az Ö Magzatját. J a j Jzóval köjzöntünk- 
bé e’ Világra. Jaj- fiá v a l folytatjuk a* mi életünket. Ja j s z oval 
bútsuzunk-ki e’ világból. D e  j  l vagyon J des Atyánk; mert így 
tettzett Felségednek : Hogy fo k  nyomorúságok által menyünk-bé a* 
Mennyeknek■ Orfiágába.

Áldott légyen pedig a* mi URunk I S T E N ü n k !  a’ ki el
rontotta a* Halálnak erejét, el-vette annak diadalmát, és a’ Kopor*
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sónak fulánkját, a’ mi U Runk J É ’S U S  K R I S T U S  által, a’ ki 
meg-bált mi érettünk; és immár a* H alál minékünk nem büntetés; 
nem az örök halálra való menetel ;  hanem tsendes álom, és ál« 
íaZ ut az örök életre; mivel boldogok a' kik az U Rban balnak- 
m eg, mert meg-nyugos z nak az ö fáradtságos munkájoktól, és az ö 
tselekedeteknek jutalma követi őket!  E z  okáért kívánunk a' tejlböl ki 
költözni, és az örök életre léjendö fel-támadásnak tsalbatatlan re- 
ménsége alatt az U R b oz a* Mennyben, a' hol vagyon a* mi F e
jünk és drága kintsünk ,  menni lakni; mert az mindennél jobb.

Áldott légven a’ mi URunk és I S T E N ü n k !  a’ ki nem 
hagyott minket hathatos vigas z talás és élő reménségnélkül ; mert 
hiszszük és valljuk álbatatosan azt: Hogy akár éllyünk,  akár bal- 
ívunk, az U R é i vagyunk, és ha mind végig a!  meg-esmért s z ent 
Evangyéliomi igaz Tudományban], és a’ valóságos jó  tselekeáetek' 
gyakorlásában mind végig és a’ vérig meg-maradunk. H a  a’ mi
bit-béli Atyánknak az Ábrahámnak igaz H it é t ,  és jó tsehkede- 
teit követjük. H a az Izraellel tsak a* Mejjiájt tartjuk Szabadi- 
tónknak. H a  a* Nathanaéllcl, álnokság nélkül való Izraeliták, és, 
vem tsak n évéi; hanem tselekedettel és valósággal igaz KereJ'zté- 
nyek lés z ünk $ jól-lehct a’ mi te fii és földi Sátorunk le-omlik, a* 
halál által a’ Koporsóban tétetik, és ott porrá léjzen-is: mindazon
által, midőn el jó  a’ mi URunk I S T E N ü n k  a’ K R I S T U S  ít.ln i ele
veneket és holtakat, az A rc hangyáinak Jzavdra, a’ mi tejlünk a’ fö ld 
nek porából fel-támas z tatván, lelkűnkéi egveftetvén, nem tsak ezen 
teflben, ezen s z emeinkel meg-látjuk a' mi Idvezitönket, ob ! lájjük-is- 
meg, a’ kiben hittünk $ hanem jobb keze felöl állíttatván, az 
gísz világnak közönséges Nagy Gyűlésébe mindenek hallattá)’a,, a* 
Trombiták barfogájt között ,  illyen örvendetes s z okat Jog a’ mi 

füleinkben zengedeztetni,  o b i  zengedeztejjén-is ■■ Im é! az álnok
ság nélkül való igaz Izraéliták, és igaz Kerefitények. Jertck-el 
igaz Izraéliták!  és igaz Keresztények! a’ kikben álnokság nem 
találtatott, és mint az én Mennyei Atyámnak áldottai, birjátak az 
ors z d g ot, a’ melly tinéktek el-kés z ittetett, a’ világ fundamentoma' 
fel-vettetésének előtte, az hol nintsen bűn , nintsen a’ bűnnek hold
ja  az halál, nintsen femmi Ínség , Jemmi nyomorúság; hanem el
töröl az I S T E N  minden könyhullatájl az ö sz enteinek Szem ekről, 
o h !  tóröllyen-is-el a’ mi s z emeinkröl.

* Á M E N .
V
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s z e n t  í r á s  b é l i  t e x t u s .

Sz. János. Evang. I. 43. ir.

Imé az igaz, Izraélita! Kiben nintsen álnokság.

ELÖL JARO BESZED.

Kik engemet meg-tis z telnek, azokat meg-tis z - 
telem. Ezt mondja az Izraelnek URa IS- 

TENe. 1. S á m .ll.f. 30. Igaz beszéd ez. Igaz mondó és 
Ígéreteinek bé-tellyeíitésében változhatatlan ISTEN Be- 
széde ez. A ’ ki nem ember, bogy hazudjon; nem embernek fia, 
hogy eUváltoztafifa, <? mit mondott. ÍV. Móf. XXIII. 
Sr. 19. Ezen ISTEN i Ígéretnek tiszta igaz vóltát 
tapasztalták eleitől fogva, tselekedettel, és valóság
gal minden idő-béli ISTEN t híven risztelö szentek.

( I )  Kérdés: Kitsodák az ISTEN t híven tisz- 
telö Szentek?

Felelet: A zok, a’ kik a’ szerint az efmé- 
ret és Tudomány szerint a’ mint ISTEN  a5 Termé- 
szetben, és az ö sz. Igéjében magát ki-jelent ette, L e l
kekkel, T eltekkel, Életekkel, Gondolataikkal, Beszé- 
deikkel. külső *s belső érzékenységeikkel, min

den
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den Tehetségekkel é s tselekedeteikkel, szüntelen 
ügy szeretik tisztelni az ISTEN t, ^valamiképpen a* 
jnaga sz. és tökélletes -Törvényében kívánta és párán- 
tsolta magát tiszteltetni.

Avagy: A’ kik az ISTEN t ugy tisztelik mint 
Teremt'öjeket, A’ kitol vették lelkeket telteket, életeket 
és mindeneket. A’ kiért, A ’ kitől, és A’ ki-által vágy
nak mindenek, Mint természet szerint való Urokat, 
Törvény-adojokát, igazán ítélő Bír áj okát, a’ kitől füg- 
geni, a’ kinek mindenkor és mindenben híven, és alá
zatoson engedelmeskedni tartoznak: Mint M cg-Váltó > 
Meg-Igazitó, Meg-Szentelö és végre Meg-Ditsoitö, ö- 
rökké áldandó és imádandó ISTENeltet.

Avagy: még-is rövidebben, Azok az ISTEN t 
híven T isztelö Szentek, a* kik az IS T E N t Jzeretik 
tellyes szivekböl, lelkekböl elméjekböl, és minden 
erejekböl. Feleb arát jókat pedig a’ Törvény fűm mája 
szerint, szeretik mint magokat.

Avagy: Leg-rövidebben, a? kik az ISTEN t 
Lelkekben, feliekben, lélekben és igazságban imádják. 
jján. IV. f .  24. I. Kór. VI. f .  20.

(II) Máfodik K É R D É S:  Hogy-hogy tiszteli- 
meg az ISTEN  az ötét T isztelöket ?

F E L E L E T :  Az ISTENnek elég módja va
gyon abban, az ö fok formájú Böltsességeszerint: mely
hez képed meg-tiszteli a’ Híveket mind Eletekben; mind 
Halálokban : mind pedig Halálok után.

(A) Meg tiszteli Halálok után, midőn az ö 
Lelkeket bé fogadja az örök Ditsöfégben; ezt bizo- 
nittya a’ Sz. Pál Ap. a’ régi Sz. Atyákról. Síd. XI. 
Ezt ígérte Édes Idvezitönk, az ö róla tisztelettel em-

lé-
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Jéke/ctt Tolvajnak a’ Reresztfán. Luc. XXIII. f .  43. 
Bizony mondom néked, ma velem lés z esz  cd Paraditsom- 
ban. De meg-tiszteliöket, midőn a’ magaSz. Igéjében 
emlékezeteket fen-tartván ditséri őket, máfoknak-is pél
dául commcndálván az ö Hiteket és jó tselekedeteket; 
igy tisztelte m eg: Énokot, Ábrabámat, Dákot, Jákobot, 
Jóbot, Mófejl, Dávidot, Sámuelt,és az Uj Teílámentum- 
ban fok szent Híveket. E’ felett Teltekre n ézv e-is  
meg-tiszteli, a’ Sz. LÉ TE K  petséte alatt meg-örizvén 
a’ ditsöséges fel-támadásnak napjára.

(A) Meg - tiszteli Halálokban, azt változtatván 
tsendes álommá, és minek-utánna Lelkeket Sz. Angya
li által fel-kéférteti az Ábrahám kebelében; az ö Tef- 
teknek-is tisztességes el temettetéft enged, hogy az ö 
T iszteletes Elejékkel egy Sirben h elyeztetn ek , és 
takaritassanak. Mófejl az I S T E N  ma^a temeté-el. 
5. M óf  XXXIV. f .  6. Énokat és Illyéjl hirtelen el
változtatván magához fel-ragadá.

(C )  Meg-tiszteli Életekben-is fokképen, mind 
Lelkekre; mind Tejlekre nézve őket fokféle áldáíival 
meg-koronázván. Hová lehet nagyobb tisztesség , mint 
ez? Hogy az ISTEN  az Embereket a’ bűnnek sárjából 
ki-emeli, az UR JÉ’ SUS vérével meg-mofogatja, fe
jér bibor köntösben fel - öltezteti, meg-igazítja , az 
ördögnek, a’ bűnnek és a’ Törvénynek hatalmából, 
átkából, kárhoztatásából ki-szabaditja, oda többé visz- 
sza efai nem engedi, értelmeket meg-világofitja, aka
ratokat , és indulatjaikat meg-szenteli, és telteket a’ 
Sz. L E L E K , Templomává el-foglalja, szövetségében 
kegyelmében bé - vészi , abból végképen ki - efni nem 
engedi, igaz Hittel, és élő reménséggelmeg ajándékozza,

B - az
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az idvesség útira Sz. igéjéből meg-tanitja, a* kegye
lem Szövetségének íz. jegyeivel élteti, petséteivel 
meg-eröfiti, könyörgéseket meg-halgatja, vélek tár- 
falkodik, barátinak tartja, az CJR JÉ’ SUS örökös 
tárfaivá tészi, tévelygéfekböl meg-tériti, bűneiket meg 
botsátja,föt minden gonoszokot nékiek jayokra fordit. 
íg y  tselekeszik pedig az I S T E N  az Ötét igazán 
T isztelökkel, a’ minthogy erre való bizonyságokkal, 
és példáknak fürü fellegével tellyes mind a’ két Te- 
ílamentom-béli Sz. ÍRÁS.

E’ felett világi külső és teíli jókkal, egésség- 
. g é l , hoszú élettel, szép Ház-Néppel, jó akarókkal, 

békességgél, gazdagsággal meg-tiszteli az ISTEN az 
Ö tét Tilztelöket. Ezt énekeljük a* huszon-ötödik 
‘ Soltárban : A  ki az UR IS T K N t féli és ús z teli s z i- 
vében, azt ó nagy híven vezérli, Ö igaz ösvényében ; 
nagy béhességben annak minden jó  bőven adatik, ét ö 
miradékinak gazdag örökség hagyaték. A’ közönséges 
veszedelemböl ki-ragadja, mint Noét és Lotot. Nagy 
Néppé tészi mint Jákobot. Gazdagsággal szereti, 
mint Ábrahámot. B  ölt sejt éggel meg - áldja mint Saln-> 
mont. Urasággal, szép hivatalokkal mindenek előtt tisz- 
teleressé télzi, a’ porból fel-emeli, Királyi izékben 
hellyhezteti, mint gfofefet a’ tömlötzböl, Dávidot a* 
barmok mellöl.

De hogy egyéb, IS T E N tö l, a’ Hiveknek ez 
életben való meg-tiíztelteféknek módjait szánt szándék- 
kal ebhalgaffam, Meg-tisztelte az IS TEN az ötét tisz-< 
telöket ez élötben, az midőn őket ízemtől ízembe, fü
lök hallottára meg-ditsérte. Nagy tisztességnek tartyák 
az emberek, ha máfoktól, kivált szinmutatás nélkül,

an-
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annál-is inkább ha magoknál értelmessehbektöl, nagyob
baktól, Uraktól- Principálifoktól, Fejedelmektől meg-di- 
tsértetnek, sma mondás szerint: Principibus placuisse vi
ris non ultima laus ejl ; a’ pedig ezerszerte nagyobb di- 
tsöfég és tisztesség, ha a’ por, a’ femmí, az ö Terem
tő, M eg-váltó, M e g -szentelö U R Á T Ó L  meg-ditsér- 
tetik.

íg y  tisztelé-meg az ISTEN  Noét ezt mondván 
néki: i. Mós. VII. v. i. Menny - bé a1 Bárkában! mert 
tégedet láttalak igaznak lenni, a* mojlani emberek között. 
íg y  tiztelteték-meg IsTENtölÁbrabám-is. i.M ós. XXIL 
y. 12 Mojl ejmértem-meg, hogy te féled az IS T E N T .  
Ily’ tiszteíséget nyere jfácób-is a’ JÉHOVÁtól. i MüS. 
XXXII. y. 28. Ha az ISTEN én diadalmas váltál, az 
emberek ellen-is diadalmas lés z es z . Ekképen ditsérteték 
xneg-Mófes, és más ó Teílamentumbéli Sz. Atyáké

Az ISTEN  UR JÉSUS R R IS T U S -is hafonló 
tisztességel Koronázá - meg, az ö Teltének napjaiban, 
az Ujj Teítamentomnak elein élt, némelly IS T E N I' i- 
gazán tisztelö szenteket, 11. m. a’ Századojt, a’ kiről ezt 
mondá; Mát. VIII. y  10. Bizony mondom néktek, még 
Izrael között-is nem találtom ily* nagy Hitet.

Hafonj óképpen szolván cd Kananéabéli Aszszony- 
nakis: Mát. XV. y. 28: Ob AszJ'zonyi állat \ nagy cd 
te Hited. A’ drága kenettel pedig ö felségét meg-tisz- 
telö Aszszonyt j]ly ditsérettel tisztelé-meg. Mát. 
XXVII. y, 10. Miért háborgatjátok ez AJzs z onyi álla
tot ? mert jót tselekedett én velem, Bizony mondom : va
lahol prédikáltunk az Evangyéliom, az az ö tfelekedete- 
is hirdeti étik, az ö emlékezetére, igy tselekedék 7 á- 
kéussal-is. Luk. XIX. y. 9. Ma lett idves s ége ennek
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cd Háznak. Mind ezeknél, hogy a’ tzélra fiessek, 
nem alább való tisztességet és ditsösséget nyere Nat- 
leiméig a’ kit URunk JÉ’SUS magához látván köze
líteni, illy’ drága vallás tétellel tisztele-meg a’ mi 
Szent Textusunkban. Ján. i .  y . 48. Imé az igaz 
Izraelita, kiben nintsen álnokság.

A L K A L M A T O S S Á G A  és FUGGE-  ' 
SE A' SZ. T E X T U S N A K .  1

Minekutánna a’ mi Édes Idvezitönknek ölében 
nyugodott Kedves Tanítványa a* Sz. János Apoíiol 
és Evangyéliíla, az ö Évangyéliomának Prológusát, 
Elöljáró beszédét és kezdetét el-végezte vólna, elé 
kezdi számlálni a’ 19-dik véritől fogva, a* XIII-<&& 
R észig , az UR JÉ’ SUSnak nyóltz utazásában viselt 
dolgainak Hiítoriáját, a’ melyben Mefliáfi és Prófétai 
T ilztét nyilván és mindenek előtt gyakorlottá.

Az első utazása vólt Keresztelő Sz. Já
noshoz , a’ ki-hez a’ ’ Sidoságnak nagyobb és jobb ré- 
sze gyűlt va la , a’Jvégre, hogy azok előtt a’ Keresztelő 
Jánosnak Prodromúfi9 Hopmeíteri Szent hivatalát meg-e- 
röfitené, hogy az a’Menyböl való; és hogy néki alkalma- 
tosságot szolgáltatna arra: Hogy mindenek hallattára 
a’ Názáretbéli JÉ’ S U S t, igaz Médiásnak, és Világ 
Meg-váltójának lenni publice proclámálná, ki-kiáltaná.

A’ Szent Évangéliíta a’ mi URunk JÉSUSnak 
ezen első utazásában , öt napokan, öt nevezetes dol
gokat jegyzett-meg. A z első történt, minek előtte 
az LiR JÉSUS Keresztelő Jánoshoz érkezett volna, ki-is 
az UR JÉ’SUSról bizonyságot tett a’ Synedrium kö

ve-
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veteinek: ‘f .  19-29. Máfodnapon el-érkezvén URunk 
JÉ’ SUS a’ Keresztelö Jánoshoz, ö ujjalag bizonysá
got téve az UR JÉ’SUSról ir. 29-34. Harmadnap is
mét bizonyságot téve, mellynek oly haszna vala, hogy 
némely Tanítványok kezdék JE’ SUSt követni, ir. 35- 
42. Negyed-nap pedig, midőn URunk Galiléa felé 
v iszszá menne, Illeni Méltósága és Melliáíi Hivatala- 
szérint, nagy hathatossággal Tanítványokat kezd gyűj
teni. ir. 43-46. kik közzül, Filep midőn Nathanaélt 
URunk hoz vezetné, illy ditsösséges ConfeJJioval tisz- 
telteték-meg a’ szent Textusban ir. 48. Imé az igaz 
Izraelita! a' kiben nintsen álnokság. £

S U M M A .
A’ mellydrága Confefftöjában Édes Idvezitönk, Natha- 

naélröl nem tsak tisztességes bizonyságot tészen ; hanem 
azt meg-is eröfiti. Az honnan az ö Tanitványitól igaz 
ISTENnek, Médiásnak, és örök életet adó Világ Meg
váltójának lenni meg-efmértetnék.

R É S Z E K .
Ezek szerint a’ Magyarázatban, Elsőben be- 

szélgetnünk kell: a’ mi URunk JÉ’ SUSnakBizonyság- 
tételéről ; Imé az igaz hraélita! Azután szükség meg- 
visgálnunk a’ probátiot, mellyel a’ mi URunk eröliti 
a’ maga Bizonyság tételét: kiben nintsen álnokság.

A J Á N L Ó  B E S Z É D .
IST E N  és Ember Jé’ sus Kriítus parantsollya; 

Ján.V. ir. 39. Visgállyátok az írásokatj mert azokban va
gyon

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



gyón örök életetek. Sz. Pál Apóitól bizonyítja: Rém. 
XV. f .  4. A  mellyek régen meg-iratt attak, a' mi tanú-
vígunkra \irattatok, hogy g’ békejséges túréi által, és az L  ájiknak 
víg tf itá l ások á lta l, reménségunk légyn. 2. Tim . 111. 16.
M ert a’ tellyes s z ent Jrás bas z nos «’ tanításra ,  feddésre, a’ meg 

jobbításra, d’ fenyítékre. Valaki azért az UR Jé’sus 
parantsolatjának kíván engedelmeskedni, valaki a’ sz. 
L é  l e k  által diciált sz. írásból idvességes hasznot akar 
venni, Valaki az UR Jé’suítól, és az ö Nevében 
szólló szölgaitól, álnokság nélkül való igaz Izraélitá- 
nak ditsöséges Titulnssával szereti meg - tiszteltetni; 
szükség: hogy az józan elm ével, tiszta fülekkel, 
meg-nyilt szível, békességes türéssel, ferényen figyel, 
mezzen sz. Textufunknak rövid Magyar ázására, é|s Alkat, 
maztatásár(i.

AZ ELSŐ RÉSZNEK MAGYARÁZATJA.
Sz. Textjifnnknak Első Rés z ében, URunk Jé

zusnak Nathanaelröl mondott Bizonyságtétele ekképr 
pen iratott-meg: Éné az igaz Izraélita ! M ely Bizonyság 
hogy fényefebb világosságban helyheztessé k , nem lé- 
szen haszontalan dolog, ha előre mind a’ Bizonyság 
tévő személyt; mind azt, a’ kiről Bizonyságot tészen, 
m eg-efrnérjük, Ezt igy  teite-ki a’ sz. EvangyélÜta, 
I:; 48. az elein. L a tá  J É S U S  N Á T H Á N A E L T  0 H oz

zá  menni, és monda 0 felőle.

(a ) Első Kérdés: Kitsoda az itt szóllo, és Bi
zonyságot tévő UR JÉ’SUS KRISTUS ? Felelet: Erre 
A z Atya ISTEN Ekképen felel: M át. III y . 1 7 . E z  

amaz én szerelmes Fiam ba ' kiben én meg.enges z teltettem: A z U R  
Jé’sua a’ maga ámen Beszéde szerint az: A  kinek éle

te va-
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te vagyon magában mint az Atyának, és a' kiket akar, meg-ele

venít: hogy mindenek tis z tellyék cl' F iút mint t i f it  élik az A ty á t; 
mert a' ki nem tifiteli a' F iút, nem tifite li az az A ty á t, mert a* 
F ia , éí az A T Y A  egy. Jrin. V. f .  21-26. Az igaz mondó 
Angyal pedig az feleli: M át. I. f .  21. A ' J É S U S  A z , a' k f  

tneg-s z abaditja az ö Népét minden bűneiből. A’ Keresztelö Sz. Já
nos ezt mondja: Ján. I. f .  29. £z az I S T E N n e k  ama Bá

ránya! ki el-véfii a' világnak bűneit. Sz. András pedig és Filep 
igy szóllanak .* Ján. 1. f .  42-46. E z  ama MeJJiás a' K i  fe lö l 

irt Mo'ses a' Törvényben, és a' Próféták. Natkanael-is Erről azt 
Vallya,/í7B. I. f .  50. E z  az IS T E N n e k  ama F ia  és az Izrael

nek ama Királya S z. Péter Apoítal igy felel a’ több Ta- 
niványoknak képekben. Mát. XVI. ir. 16. E z  ama K R I -  

S T U S , az Élő I S T E N  Fia. Ismét Tsel. IV. f .  12. Nin- 

tsen nem-ís adatott ég alatt más N é v , mely által m eg ellen e  tar

tatnunk, és hogy több feleleteket el-hadjak Minden igaz 
Reresztény azt feleli a’ fel-tett kérdésre, az A poftoli 

Hitnek formája szerint: Hiszek a' J É S U S  K R I S T U ? -  

ban, Atya I S T E N n e k  egy s z ülött F iában , mi URunkban ’ s t.

(11) Máfodik K érdési K i-volt N áthám éi!3 a’ Kiről 
URunk JÉ’SUS illy’ Méltóságos Confefliot tészen Im i az ig íz 

I  raélta, F elelet: A zö  Nevének jelentésére nézve, volt 
ISTENnek adománya, ISTEN’ ajándéka. Hlyen Név a* 
’ Sidoknál: fjo n a h tá n . A’ Görögöknél: T h e o d o r u s . 'V bco-  

d ofiu s. ’A Deákoknál: A d e o d a tu s  N e m ze tisé g é r e  n é z v e  fém 
a* sz. írás, fém az Ekkléfiai Hillóriák írói femmi bű 
zonyoíl nem jegyzettenek-meg fe lő le , hihető mind- 
azáltal, hogy az Attyáról neveztetett B artbolom éusnak  

H e lly é r e  n é z v e  volt G  a ltié  a b é l i , Kána várossából való, 
J á n . XXL ir. 2. H iv a ta lá r a  n é z v e  úgy látzik: hogy mi

nek
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hekelöttc a* Jésushoz ment vólna, vólt Törvény 
Iráít-Tudo Rabbi, mint Nikodémus. Ján. i i i . f .  j o . 
A ’ melly meg-tetzik mind a’ Filep beszédéböl, a’ ki 
Mosesre és a* Prófétákra Provocal f .  46. Mind a* 
Nathanael feleletéből v. 47.

Annak-utánna, hihető, hogy az UR JESUSnak 
X ll. Apoítóli közzé számláltatott, és neveztetett Bar- 
tholoméusnak; mivel a’ több Evangéliíták foholt Natha- 
naelröl, a’ Sz. János pedig foholt Bartholoméufról nem 
emlékeznek. Azonban Sz. János Nathanaelt Filippel 
öszve -foglallya, a’ Kriítushoz való menetelben; úgy 
szintén a’ több Evangéliíták Filippel Bartholoméuít. A* 
Sz. Lukátr-is, V l. v. 14. ezen rendel számlálja elé az 
Apoítolokat, a’ jmint a’ Kriítuítól hivattattak. Végezetre: 
midőn az UR JESUS fel-támadáfa után’ meg-jelent a* 
Tanítványoknak, a’ Tibériás tengere mellett7, 7 B̂- 
XXI. v. 2. Ott Nathanael nyilván az Apoítolok Cata- 
lógusában tétetik , ’ s számláltatik. Mind ezekből nyil
ván ki-tetzik: hogy nem volt Nathanael, fém Simon 
Cananéus, fém Protomártyr Sz. litván, fém az Emma- 
ufban menő Cleofásnak Társa, a’ mint némellyek Ítél
nek: hanem vólt ez Bartholomeus, Bertalan, a’ mely né
véi az Attyáról neveztetett, a’ más neve {pedig vólt 
Nathanael, minthogy a’ Sidók között fókáknak két há
rom nevek-is vólt,

Sokrates Hiítoricus ezen Apoítolnak tulajdoní
tja, Indiában fok Tartományoknak meg-térittetéfeket. A- 
zután , Áiiában menvén Filippel, Hieronimus vélekedé- 
fe szerint, fok Népeket a* Kriítufnak meg-nyert. Azu
tán LikáoniátAs, Krifojlómus bizonyitáfa szerinr, meg-té- 
ritette, és Árméniában menvén, ott a’ felette vak, ba

bot

v

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



bánás és bálványozó PogáByoktól, elevenen meg-nyu-; 
zattatván, Keresztfára feszittetett, ha igaz ’ a Theodo
rus Studita rel&tzioja ; Hogy pedig az ö Telte Itáliá
ban, elföben Beneventumban, azután Romában vitette
tek vólna; azt ugyan némellyek Írják, és hiszik ;| de 
még eddig femmi hiteles doeumentummú nem Konfir
málták. Elég az hogy e’ felöl mondja Édes Idvezitönk a* 
Sz. Textusban: Imé! az igaz, vagy,ig3zán való lzraélita.

(Ili) Harmadik Kérdés: M it tészen az UR JÉ- 
SUSnak ez a* beszéde? Imé az lzraélita? Felelet: Az 
Izraeli nevezetettlegelsöben,magától az ISTENtöl nyer
te gyözedelmének jutalmául Jákób Pátriárka, i .  Mos. 
v. 28. És monda az Angyal: nem ssak Jákob lés z en e- 
zutc'n a' te N e v e d , hanem I Z R A E L ; mert ha az I S T E N E N  

diadalmas vohál; ez en.berek ellen is D iá d  almas lé/zejk. És igy ez- 
3’ Sidó név Izrael annyit tészen, mint: I S T E N I  győ
ző. E’ szerint valakik a’ Jákób ágyékából származta- 
nak telt szerint, mind azok Izraélitáknak neveztettenek . 
E z a’ Név pedig a’ Sidó Népnek nevezetes Prérogá- 
tivái közzé számláltatott, főt lég - elöl tétetik sz. Pál 
Apollóitól. Rom. IX. v. 4. Énis izraélita vagyok. Rom. 
XI. v. 1. Kor. XI. v. 22. Filip. 11. v. 5. Ez az oka 
hogy a’ Sidók, a* kik Judátol, Judeufoknak neveztet
nek, szerették Izrael Házának, és lzraélita Férjfiaknak 
neveztetni. Tsel. II. v. 22. 111. v. 12. *s t. Ábrahámmal-is 
szeretik vala a\ Sidókditsekedni, mint Attyokkal. Ján. 
V ili. v. 33. Abrahám magva vagyunk. De még-is inkább 
élnek vala ezen Titulussal, hogy ök Izrael F ia i; mert 
ez a’ Titulus Abrahámót-is befoglalta, Isákot-is; de Is- 
maelt és Éíaut ki rekesztette. Ezen nevezettel azért 
a’ Sidók magokat az Ígéret fiainak, a’ Kanahánfölde, crö-

C kö-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



köfinek az ISTEN szövettséges Népének, mindeirellen- 
ségen diadalmaskodóknak, a’ Médiás Linéájából valók
nak vallatták lenni. Mivelhogy pedig ez a’ Nemes Titu
lus minden teíli Sidókra egyaránt illet, a’ mi Urunk 
JÉSUS meg külömböztetéfnek okáért, hozzá tészi ezt 
a’ szótskát. Igaz, vagy, igazán való.

(IV) Negyedik Kérdés: Miért tészi Édes Idve- 
zitönk az Izraelita Névhez ezt a* szó t : Igaz , vagy 
igazán való, v a g y , igazsággal való Izraelita? Felelet: 
Minekelötte a’ fel-tett Kérdésre egyenefen meg-felel- 
n ék, meg-jegyezhetni azt hogy az UR JÉ’ SUS a’ sz. 
Textusban igy  argumentál, Hlyen Sillogismujl formál: 
'A z  az igaz Izraelita , d* kiben nintsen álnokság: Na- 
tbanelben nintsen álnokság. Tehát Ö igaz Izraelita. 
Ezen okoskodásnak demonjlratioját pedig kezdi JÉ
’ SUS a* Conclujion, avagy, a’ végső, harmadik pro. 
pofidon, a’ mely ez: Nathanael igaz Izraelita. Mi- 
nekutánna azért meg-tanúltuk mind azt: ki lőtt-légyen 
Nathanael; mind azt mit kell érteni az Izraélita Né
vén , immár következik hogy a* fel-tett negyedik Kér
désre felellyünk-meg. Erre pedig a’ sz I. visgáló T u 
dófok nem egy képpen felelnek. Ligofottus azt feleli: 
Hogy Nathanaelnek ez a’ Ttitulusa: Igaz Izraélita, ak
kor a’ fidók között közönséges vólt és néki tulajdo- 
nittatott, mindenektől az . ö tiszteletes, ártatlan és 
igaz voltáért. Montacutius úgy vélekedik, hogy e- 
zen Titulussal, az JE’S U S , Nathanaelt meg-akarta vól- 
na külömböztetni az nem valófágos, hanem tsak névéi 
való Izraélitáktól, a’ kik a’ Kanahán földében laknak- 
vala, u.m. a’ Samaritánufoktól és a’ Profelitufotkól, a’ 
kiktől igen őrizkedtek a’ valóságos Született ’ Sidok; 
főt Gyermekeiknek-is meg-parantsolták: Hogy tizedik
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Nemzetiségig-is azokkal á* Háza/ság által öfive ne ele
gyedjenek. Heinfiusnak úgy tettzik; Hogy Édes Id- 
vezitönk ezzel Nathanaelt, a’ ’Sidok közt lévő akko
ri Néthincufoktól, és barátjaiktól, meg-akarta külöm- 
böztetni, a’ kik között igen fok &lnok, hipokrita, és 
tökéletlen tsalárd emberek voltának. Hottingerus pe
dig azt mondta: Hogy a* ’ Sidók között a’ nevezte
tett igaz IzraéUtónak, a’ ki az ISTE N ’ örökkévalóságát, 
Mindenható gondvifeléset. Egyiptomból való tsudálatos 
szabaditását tiszta szível meg-esmérte, vallotta, és tsak 
egyedül ö néki szüntelen imádkozott.

De nem szükség a’ Sz. Iráítol meszsze távoz
ni , mivel úgy igen hamar el-tévelyedünk. Ezen szól- 
lásnak formáját miképpen keli értenünk, arra Édes 
Idvezitönk maga meg-tanit minket Ján. VIII. ir. 37. 39. 
Tudom hogy Ábrahám magva vagytok , az-az: teíli- 

eredetre nézve, és névéi. Ha pedig Ábrahám fiai vol
nátok, az '-az  igazán és valósággal, az Ábrahám 
tselekedeteit tselekednétek, az-az: az ö Hitének nyom
dokát követnétek, én bennem hinnétek ’ s t. Sz. Pál- 
is azokat nevezi az Abrahám igaz Magvának, a’ kik 
az ö Hitét követik. Róm. IV. y. 12. 13. 16 Szintén 
igy szoll a* sz. Apoílol, az Izrael Maradékárol-is. Rom. 
IX. f .  6. Nem mindnyájon Izraeliták azok, a' kik az Izraeltől 

Valók. Róm. II. f .  z S . 29. Nem az a’ 'S.dó a’ ki kívül annak 

mutatja magát; hanem d' ki titkon való ’ Sidó. Az-az : tsak 
az az igaz Izraélita, és ’ Sidó, a’ ki valósággal meg
felel e’ drága Névnek, és tselekedettel követi az Iz
rael nyomdokát. Abrahám pedig hűn az IST E N nek , 
és az ö H ite ó néki tulajdonittaték igazság gyanánt. Abrahám kí
vánta látni a’ Mejfiás napját, látta és örvendezett, Ján. Vili.

C a t .
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f .  56. A z  Izrael-is kívánta, várta, és reménlette a’ Jé-' 
kovának szabaditását, és a’ Mediáit szabaditojának 
vallotta. 1. Mór. XLVIII. y. 16. Az  ö el-jövetelét 
tneg-jövendölte. 1. Mór. X L IX . 10. E ’ volt az
egéíz Izraelnek-is óhajtása. 9Solt XIV; v , Vajha 
el-jöne Sionbol az Izraelnek J'zabaditója,  hogy mikor az U R  meg* 
s z abaditja az ö Népének Joglyait, Jákob örüllyen, Izrael örven

dezzen. Hlyen igaz Izraélita vólt a* Nathanael - is * 
mert nagy kívánsággal kivánja-vala látni a* Mediáit, 
és a’ sz. Fileppel el-is ment az U R  JÉSUS KRIS^ 
TUShoz.

Továbbá. Édes Idvezitönk maga, a’ valósá
got és igazságot elleniben tészi az árnyékoknak : Ján,
IV. f .  23. Az igaz és valóságos Izraélita-is tehát az# 
a’ ki az IS I ENt nem árnyékban, nem teíti és czéré- 
móniás Törvény szerint tiszteli, hanem Lélekben, és 
igazságban, Nem ragaszkodik a’ teíti Kanahánhoz , és 
annak teíti javaihoz; hanem drágább örökséget kereső 
magának, m ely, az árnyékok által régen meg-példáz- 
tatott. így tselekedék Nathanael-ir, a’ ki a* Próféták 
által meg-jövendöltetett, a’ ezérémoniák által példáz
tatok valósághoz indula, t. i. a’ meg-igértetett Médi
áshoz, hogy az iST E N t ö általa Lélekben és igaság- 
ban tisztelné, és hit által a* Mennyei örökséget el* 
nyerné.

Végezetre: ezen izraélita Névéi* nézett URunk 
JÉ S U S ;  a’ Jákób Pátriárka Izraeli Nevének eredetére# 
és erejére, azt nevezvén igaz Izraélitának, a’ k i, mint 
régen a’ Jákob, könyörgéfe és Hite által, mint-egy di-» 
adalmot vészen az ISTENen, elfem botsátjamig men
nem áldatik, íllyen vala Nathanael, a* ki f .  49. A’ fi

ge
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ge fa alatt nem aluszik-vala, hanem sz. dolgokról, és 
talám a’ Meíüáfról gondolkodott, és buzgófágofon Kö
nyörög vala az ISTENnek titkon, azután pedig en
gedvén a’ Kriítusnak, Apoítolságában, Lélekben és igaz- 
fágban, árnyék nélkül tisztelte az IS T E N T .

A’ M Á S O D I K  R É S Z N E K  MAGVA*
R Á Z  A T  J A.

H ogy pedig URunk JÉ’ SU S az ő Bizonyság 
tételében, ezekre nézett légyen, meg-tettzik ezen 
Bizonyság tételnek confrm átlójából, mellyet Édes Id- 
vezitönk igy mondott-ki sz. Textusunknak Máfodik 
R É S Z É B E N  : Kiben nintsen álnokság, Ez pedig a* 
SiJlógismusnak Assumptiója,  vagy, Máfodik Propo- 
Jitioja.

(I) Első Kérdés: Mitsoda a% álnokság ? Felelet: 
A z  áll-ortzának fel-vétele, a’ tökélletlenség, szinesség, 
ravaszság, tsalárdság, tettetés, kettős szi v ,  hipokri- 
taság, kép-mutatás, midőn t. i. az embernek gondo
lati , szájával, külső maga vifelésével, tselekedetével, 
meg-nem egyeznek; és igy  más az ember künn; más 
benn: más szint j fucujl, képet repréfentál külső
képpen; mintfem szívében vagyon. A* Görögöknél-is 
a’ Dőlés, úgy a’ Déákoknál a’ dolus, mind két kézre, 
jóbb és bal értelemben vétetik. A* Morálifták és Ju- 
riílák jódolusnak tartyák azt, midőn valaki az ellen
ség practikái ellen, titkon úgy mefterkedik, hogy a- 
zokat eludálván, néki femmit fe ártsanak. Sic ars de- 
luditur arte. Azért mondotta Sénéka í  Tróásbari: Do
lus ? an virtus,  quis in bojle requirat* Ros z  dólusnak

mon-
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mondatih pedig az, midőn valaki valamit forral, hogy 
márt ravaszsággal meg-tsallyon ; az effélét fém a* Po
gány ok , fém a’ Mentális refervationak, és az officio. 
Jum Mendaciumnak Patronu/i nem defendálják. Ezen 
szónak kétféle értelméről, szokáfa szerint tudófon és 
bövségefen disserált Hugó Grotius, in aureo Libello: 
B e jure Belli £? Pacis. Lib. III. Cap. I. Par. VI. &c. 
A ’ mellyeket mind elő számlálni, fém az id ő , fém 
az én tzélom nem engedi, nem-is fuscribálok ez iránt 
mindenben Grotiusnak.

A’ sz. írásban pedig ezen szók többire vétkes 
dologért vétetnek, midőn valaki álnok factiokbal, szi- 
ncs szóval, kép-mutató maga viselésével és tseleke- 
detével, valakit circumveni alván, valakinek kárt akar 
tenni, mint ama régi álnok kígyó a’ mi első szüléink- 
nek a’ Paraditsomban. És igy a’ dolus és álnokság, 
tészen az ISTEN  ellen , vagy az embereknek Fe
lebarátja ellen való hypokriíiít kép-mutatáíl. Az IS T E N  
ellen; midőn valaki külső képpen szentnek mutatja 
magát, ’s úgy tartatik az emberektől, az ISTEN  Ne
vét szájában vészi , a’ külső Itteni tiszteletet véghez 
v iszi, belől pedig, mint a* meg-fejérittetet koporsó, rak
va undoksággal Felebarátja ellen hypocrita a z : midőn 
máit az Atyafiságuak ’ s barátságnak szine alatt meg
akar károfitani, és szép szines beszédekkel hevíteni; 
A  fijuflitziaríus ’ Sidoknak Fejei és Vénebbjei; az I- 
rás-tudok és Fariséufok gyakron szép szin alatt ditsé- 
retekkel tisztességes Titulufokkal, Kívánják vala az 
U R Jé’susT réá szedni, hálojokbar keríteni, hogy igy, 
ha valamit URunktol ki-vehetnének: azzal, vagy a’ ’ Si- 
,dok, vagy _a’ Romai Tsászá r, vagy fiérodes, vagy
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a’ T isztartok előtt vádolván, vétkessé tehetnék, és 
igy el-veszthetnék, de az UR Jé’sus mindenkor nem 
tsak meg szégyenitette és némitotta őket, hanem ezek
nek a’ hipokntáknak ki-mondotta a* Sententiát nyoltz 
jajt kiáltván nékiek. Mát. XXIII. Ágoíton Doftor 
ig y  irta-le ezt a’ vétket: Dolus fraus é ji , Simulatio 
e jl , quando aliquis aliquid in corde tegit, Ö* aliud lo
quitur. Solus ejl, quafi duo corda babét, unum Ji- 
num cordis habet, ubi videt veritatem ;  Ö* alterum, ubi 
concipit mendacium. Verbo: Hypocrijis.

Immár ezekből akárki könnyen észreveheti, H ogy 
az álnokságnak és hypokritaságnak fok nemei és módjai 
vágynak. Ügyan-is az az ember s z ájjal bipokrita, a’ ki 
valakit gyomrából gyűlöl, háta megé rág, fenyeget; 
még-is ha ízemben kerül azzal, úgy látja mint az lilén 
Angyalát, nyájafon beszéll véle, Ígéri hiv szolgálatyát, 
ezzel köszönti, ’s butsuzik; A z  I S T E N  fldja-m eg, 
főt ditsériis, holott szivében azt akarná: Sít D ivus  

tnodo nesit vivus. Verba funt, pr^ter eaque nihil. Vox ejl Jacobi9 

manus ejl immanis E favi. A liud corde, aliud ore. Azaz ember 
K ezével, pennájával, és Írójával hipokrita. |A’ ki jól tudja 
hogy az: a’ kinek-ir, néki rosz akarója, m ég-is, Jó lí
rának , kegyelmes Pátronulának, kegyes Pátrónájának 
szóllittya, Titulálja, szokott, és tapalztalt Grátziájában, 
tejlatijjimis favoribus Commcndállya magát, mint igazán 
tisztelö szolgáját, e’ nem egyéb hanem, Nugae vena
les. Az-az ember továbbá külső maga vifelésével bU 
pokrita, a’ ki haragossával találkozván, a’ moítani mo
di szerint, nem kémélli a’ complementumokat, maga 
kezeit dörgöli, mentéjét rángatja, mofolyog, magát 
hajtogattya, ’ s t. mintha jó akarója vólna. E’ nem e-

gyéb ;
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gyéb; hanem Sireni és Madarászi tsalárd éneklés *s t, 
D e e* felett maga tfelekedeteivel - is , fokképpen hipokri- 
táskodik az ember. Hizelkedéssel, delatorftggal, ko- 
mázássa l, Atyafifág , szomszédtság barátság , komafág 
szine alatt, más kárával magának betsületet és promo- 
tiot vadász. Sőt hogy magát máfoknál tudófabnak, és 
szentebbnek tartassa, mindeneknek tudományokat, és 
erköltsöket czenféálja. Mindezeket e’ mái corruptum 
Sekulumban Virtusnak tartyák a’ világi emberek , ne? 
vetik ha akképen valakit reá szedhetnek, nem szégyen- 
Jik hazudni, esküvéssel el-tagadni, és a’ kit megcsal
hatnak, aztíimplexnek nevezik, ajakokon pengetvén a 
magok Régulájokat: Si fecijli nega. {Dissimula, Simu.a , 
quoties occafiq poféit. Ha valaha volt helje ama’ Ma
gyar köz-példa beszédnek: kötve kell hinni i  Komá
nak. Ma ugyan kötve kell hinni mind Atyafinak j mind 
Barátnak, mind szomszédnak, mind Komának, mert ha 
prudens és circumspectus nem lesz az ember, úgy jár 
mint Éva az álnok kígyóval a’ Paraditsomban: E7gy* 
annyira, hogy ha ma élne ama Tudós Anglus Guiliel• 
jnus Kávé, a’ ki az ö Literaria Hifloriájában, min
den njj Teftajnejitomi Séculumoknak külön-külön nevet 
adott. t. i. Gnojlicum, Ananutn , lJildebrandinum’ s tf 
Ennek a* Sekulumnak, a’ melyben élünk, Tudományára* 
nézve ezt a’ nevet adná: Seculum Indifferentijhcum 
Erköltsére nézve pedig ezt: Seculum Macbiavellijlicum. 
f f  hypocrit\cum.

De mi szükfég e’ vétket ily ’ operose magyarázni, 
*S azzal K. H. Titeket fárasztani, holott minden Sta
tusban, o! vajha a’ Belsőt innen kivehetném , vágy
nak e'' corruptum Seciilumban, a’ Mincz Regiment-

- —  ben,- • *•
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ben, bőven elegen, a’ kik ezt praktizállak; főt ta- 
nolva tanollyák Makin avdlusbol, Mazarinusbol^s több 
effélékből : mintha a’ meg-veszett természet nem elég
séges Meftere volna annak, hogy az ember, mint a* 
kantsal Mészáros, ne oda üssön, a’ hová néz.

(II) Májodik Kérdés: Mitsoda az a’ Virtus, mellyet 
a’ mi URunk Nathanaelröl hirdet? midőn azt mondja 
fe lő le , hogy ninssen álnokság ö benne. Felelet. : Azt 
tészi ez:Hogy Nathanael nem bipoclrita, nem vólt két- 
szin , tökélletlen, hazug; hanem cándidus , Sincérus, 
egyenes szívü, Sancta /Implicitas, ízent edgyügyüsé- 
ges, ártatlanság, a’ ki fém IS T E N ét, fém Felebarát
ját szánt-szándékkal, szép szin alatt, meg-tsalni nem 
akarta, fém mászszo r, fém ezen alkalmatossággal, á1 
kegyességnek, és ’ Sidó vallásnak szine alatt hogy má
toktól ditsértessék, fém a* Jé’susnak, fém az ö Tudo
mányának, mint a* Fari’séutok, magát elleniben tenni 
nem kívánta, fém külsőképpen , fém belsőképpen, 
mert benne, ú gy , mond nintsen dolus, álnokság.

Azt tészi hát ez a’ Virtus; hogy, Nathanael 
a’ sz. Lélek által meg-világofitatván, értette a’ Mefli- 
ásnak el-jövetelét, ’s annak hasznát, azt pedig nem má- 
funnan, hanem a’ sz. írásból tudta, a’ melyből szaba- 
dofon úgy szóllott, a’ mint értette; Hogy) Betlehem 
ből; nem Názáretböl: Szűztől; nem férfitól kellett a' Mefíi- 
ásnakszármazni; még-is magát megnem-keményitette, ha
nem el-ment hogy experiál/a azt a’ személyt a’ kiről 
az előtt és karaktereiről fokát díscurált, és a’ kit a’ 
sz. Filep Mefliásnak mondott Azért ment-el pedig hogy 
ha a’ lészen a’ Meíhás, azt bé-végye, abban hidjen, 
Annak magát ajánlja, Annak Nevét ditsöitse, mint i-

D igaz
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gaz Izraélita, mert Izraelröl-is éppen e’ mondatik í 
Hogy ö tökélletes, az-az egyenes s z ívü férjfiú vólt i. 
Mof. XXV. is. 27. Ne hogy valaki ötét vádolná tsa- 
lárdsággal, hogy ö E’saunak Subplántált, ötét dolo malo 
defráudálta; mert mind ez az ISTEN  rendeléséből, és 
igazgatásából lett. Ez az ISTEN  Szövetséges Népé- 
nek-is Criteriuma; Hogy légyen álnoks ágnélkül való. 
'Sófon. III. f .  13. 'Sóit. XXXIII- f .  4. Ez a* 
Virtus, a’ galamboknak , juhoknak, gyermekeknek emb
lémájában adatik elé széljel a’ íz. írásban, és mihelyt 
a’ sz. Lélek újjá kezdi szülni az embert, az Illeni fé
lelmet és szeretetet leg-ottan szívében önti, a* mely 
az álnoksággal és képonutatással ellenkezik; ez az 
oka, hogy Édes Idvezitönk a’ sz. Evangyiliumban oly’ 
gyakorta veti szemekre a’ ’Sidóknak ezt a’ képmuta- 
tásnak vétkét, nevezetefen a’ Fari’séufoknak, és írás
tudóknak. AJ át. XXIIf.

(III) Harmadik Kérdés: H ogyhogy mondja U- 
Runk JE’SUS Nathanaelröl, hogy ö benne nintsen álnok
ság ? Holott a’ lég szentebb embor-is véteknélkúl nin
tsen , és a’ sz. Dávid Király és Próféta confejjiója sze- 
rint, 'Solt. L I. f .  7. Álnokságban fogontattunk, és a' 
mi Anyáink bűnben melegítettenek minket; sót maga-is a* 
JNatbanael meg-bocránkozott a’ KRISTUS születésébenj 
ezt mondván : Avagy Názár étből s z ármazbatik-é va
lami jó ?  f .  47. Felelet: Igaz dolog, elsőbben meg- 
botránkozott-vala, ezt hallván a’ Fileptöl: Hogy a’ Jé- 
’sus Názáretböl való volna, a’ Jó’sefnek Fia, y. 46. 
Jóltudván a’ Prófétákból: hogy az igaz Meíliás Bet’ii- 
lehemböl és Szűztől származando vala; de ezt-is netn 
dolo malo, nem kemény, és meg-átalkodott szívböl
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tselekedte, fed fiudio inquirendi in veritatem, nem-is 
exprobrálta neki ezt Urunk JÉ’ SU S, de haszintén vétett- 
is , meg-botsáttatott néki; mert penitéált, vétkét el-mo- 
sá ily1 Ízép confeffijval. f .  50. Rabbi! Tevagy az IS  l E g 
riek ama1 Fia; Te vagy az Izraelnek ama’  Királya:

A’ mi pedig az első objectiit illeti: Nem azt 
mondja az UR JESUS : Hogy femmi bún nem volt 
Nathanaelben; hanem tsak azt eröfiti: Hogy egy ne
vezetes bűn, az melly akkor a’ külső és telt szerint 
való Sidókban. és névéi való Izraélitákban uralkodott, 
nintsen ö benne, hanem inkább az ellenkező Virtus. 
Az az; nintsen benne dolus malus, fraus, Kettős szív, 
hipokritaság, kétszintfég; nem-is volt malitiofus, fach- 
ofus, szemtelen hazug, fém magát mutogató, 
tsudáltató, és ditséreteken kapdoso, a’ mint meg-tet- 
tzik a’ 49-dik versből: Honnét esmérs z  engemet ? mintha 
mondotta volna: Miért ditsérsz engemet esmeretlen 
embert? én azt nem kivánom, én azon nem kapok; 
vólt hát ö benne kándor, Jinczéritás f ancta Jimplicitus, 
egy és egyenes szív , igaz lelküség, szelidség, aláza- 
tosság, a’ mely virtus, a’ galambba, bárányban, gyermek
ben szokott lenni, a’ ki u g y szóll a’ dologról, a’ mint azt 
érti, efm éri, a* ki fen kit ízántszándékkal, tsalárdsággal, 
meg-károfitani nem kiván.

Jóllehet azért egyéb vétkek Náthán aelben-is 
voltának; Nemo enim Jine crimine vivit: de femmi- 
töl inkább nem irtózott mint a’ dolujlol, nem tisztelte 
az ISTEN t hipokritaságból, mint a’ kik az uttzak 
szegeletein meg-állanak-vala, ott hoszszu könyörgése
ket mondanak vala , hogy az emberektől lattalTanak, 
és ditsértessenek; hanem a’ fige-fa alá el-butt.

a Sem 4
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Sem pedig barátságnak, vagy egyéb prétextusnak 
szine alatt, felebarátját meg-tsalni, és károfitani nem 
kívánta, nem akarta. A’ mit a’ Prófétákból tudott a’  
Médiásról, az ö születéfe hellyéról, Annyáról fenkitöl 
nem félvén, bátron hizelkedés nélkül, ki-mondotta, 
vaktában nem hitt Filepnek hitt mindazonáltal a’ Sz. 
írásoknak , hitt az el-jövendö Médiásban , a’ ki-által kí
ván vala ISTEN előtt meg-igazuíni, Semmit a’ JÉ. 
’ SUSról lelke efmérete ellen, mérgesen, és vakmerő
képpen nem szollót, mint más kemény nyakú ’ Sidok. 
Sem a’ JE SU St, fém az ö Tanitványit nem tsufolta, 
alatson forsát meg-nem vetette, nem üldözte, nem á- 
rulkodott ellene; hanem szivesen, kívánta meg-tudni 
és látni, ha ugyan a’ JE’S U S , az a* Meűiás-é az-az 
Izrael Rirállya-é, az a’ szövetseg Angyala-é , a’ kiről jö
vendölt Mó’ ses és a’ Próféták, a’ kinek el-jövetelét, 
ö-is a’ többszentekkel nagy kívánsággal várta, hogy el- 
jöne az URnak Templomában.1 Mai. III. V. i .  Meg
győződvén pedig az UR JE’SQS minden tudosága 
által, az ö igaz Meíüásságáról, nem Jimulált nem ta
gadta, hanem rólla drága konfefjiot tett, és a’ ’ Sidok- 
tól való féltében, Tanítványává lenni nem tartott.

(IV.) Negyedik Kérdés: Mirevaló sz. Textu- 
funkban ez az igétske: Jmé! Felelet: Igen hathatos 
igétske ez; Ugyan-is (a) A ’ Kriílusra nézve örömnek 
igéje e z , mintha mondaná; Atyáin! hálákat adok né
ked, a’ ki e’ jó alkalmatosságot adád énnekem, hogy 
ezen Személlyel-is Tanitványimat szaporitván, Maga
mat vélek igaz Mefliásnak lenni meg - efmértetném, 
és az utárí ö általok máfokat-is meg - térítenék, meg- 
nyérnék. (á) Nathanaelre nézve konvictzionak és

mint

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



mint egy Feddésnek igéje e z , mintha mondaná: Nátha* 
nael! szintén meg-botránkozál bennem azért Hogy en- 
gemet Názáretböl valónak, és Jo’sef Fiának lenni és 
neveztetni hallál Fileptöl; de ímé m eg-győzlek té
gedet arról, hogy én vagyok a z , a' kit Mefíiáful és 
Izabaditoúl vártál, mert mint mindentudó, és szívek- 
nek visgálo IS T E N E , jól tudom mi vagyon te ben
ned; mivel ott-is láttalak, a’ hol el-rejteztél, vala és 
rémotis arbitris, a’ fige-fa alatt devótizáltál. (c) Vége
zetre, <t Haliatokra nézve ; figyelmetességrc fcrkentö, és 
jE ’SJSban Emulált ig a z , de még gyenge Hitben va
ló megerofitefésnek ig é je , ez mintha mondotta-vólna 
az UR JÉ’SU S: Nézzétek-meg ezt a’ hozzám indult’ s 
közelitö Embert! e’ nem balgatag, hanem Tudós ember; 
jártas a* Mó’ ses Törvényében, és a’ Próféták Iráfiban, 
fcrupulofus nem credulus ember; examen nélkül nem 
minden szonik hiszen ; a’ mit tud azt tettetés és féle
le n nélkül ki-mondja: még-is az én beszédemre meg
tér azonnal, Tanítványom lészen; az ö Tudományok- 
r a , és életekre nézve meg-veszett ’ Sidóságot, és nem 
igaz Izraelitákat oda hadja, és én róllam majd Conftffi- 
ot-.s tészen. Orailyetek azért! hogy a* ti Hitetek
nek Sorfofi szaparodnak és eröfedjetek-meg az én ben
nem fundilt igaz hitben; Hogy én igaz IS T E N , és 
ISTEVnek Fia vagyok, a’ régi Atyáknak meg-igértetett 
igaz Mefíiás, e’ világnak örök életet adó Szabaditójaj, 
a’ kiről jövendölt Mófes, és a’ Próféták; inért mind
járt meg - hallyátok, hogy Nathanael-is arról szivében 
meg-gyözödik,ésszájával VTalláít tészen: a’ mely bizony 
nem kitsíny és kardéj; hanem tsuda ;dolog lészen , e* 
teíli Sidó Nemzetnek, ily meg-veszett állapotában, mind

eze-
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ezeket magában foglalván ez az ige: íme! nem nagy 
ok nélkül élt az UR JÉSUS e z z e l, mint valami Nóta 
vénével; mert ezek mind meg-jegyzésre méltó dolgok*

E L S Ő  A L K A L M A Z T A T Á S .

J f  Sz. L É L E K  által'Szolló Sz. János Év ángyé. 
lifJánah czéllyára. Szomorúságra Hivattatott keres z tény 
Halgatuk!

Úgy gondolom, hogy a’ szent Textusnak ed
dig való beszélgetéfem által folytatott Magyarázatjábol 
világofon és nyilván meg-értették azt: hogy Édes Id- 
vezitönk Nathanaelt nemtsak meg-tisztelte ditsöíséges 
Titulussa l, hanem annak bizonyos és nem hizelkedés- 
böl ízármazott voltát mcg-is eröfitette, a’ Nathanael 
lelki esméretének, a’ felöl való igen hathatos meg gyö- 
zödéfével. Hogy pedig Urunk j s s U S a’ végre tsele- 
kette azt, hogy az ö Taniiványitól Igaz ISlE N nek, 
IST E N  Fijának, igaz Melhásnak, és örök életet adó 
Világ-meg váltójának lenni meg - efmértetnék: Ezt er 
lene mondhatatlanul bizonyittya, mind a’ négy Evan- 
gyéliíláknak, közönséges czéljok, a’ mely e’ vólt. ( i ) 
H ogy meg bizonyítanák hathatofon. Elsőben: H ogy a 
Názáretbéli JESUS légyen, ama régisz. Atyáknak meg- 
igértetfetett igaz Messiás, a’ Sidok ellen. (a) Mafod- 
szor: Hogy ö igaz IS T E N , és ISTENnek Termélzet 
szerint való FIA. Cerinthus ellen. (3) Harmadszor. ^Hcgy 
ö egyedül az örök életnek szerzöje, és adója, j  ul
ti tiárius Fariféufok ellen. Nevezetefen pedig a’ L . 
János ezen czélját nyilván ki-jelentette, az ö irata 
szerint való sz. Evangéliumában. Ján. XX. ir. 3 1* 
Ezek pedi(

*
meg « irattattak hogy bidjítek: Hogy . cd
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S U S  Krijlur ISTENnek F ia , ér ezt hivén örök. é- 
letet vényetek azö neve által. A’ mely Propofitioját a’ íz. Já
nosnak, igen könyü volna az ö egész Évangyéliomá- 
ból, annak minden részeiböl, és tsak nem minden 
vériéiből, ha az idő engedné, ’s az alkalmatosság kívánná, 
ad oculum apodictice demo/lrálni, j  de légyen moll elég, 
azt tsak az El-sö Részb ö l, a’ sz. János Evangyélio- 
mának Prologutábólf és az UR JÉSUS elfő utazásából 
rövideden meg mutogatni.

Hogy az UR J É S U S  Igaz I S T E N  légyen): 
az meg-tettzik ezen Sz. Evangyéliumnak Elöl járó Be- 
szédéböl. ir. i . 3. A z  Ige IS T E N  vala. ér mindenek 
c általa teremtettek. Sőt az Atya UR ISTEN egyetlen 
egy Fiának neveztetik: ir. 14. 18. A% I S T E N T  Jóba 

Jenki nem látta; hanem, az ó edgy etlen egy Jzülött F i  A. 
H ogy pedig az UR JÉSUS az örök életnek kútfeje, 
és í’zerzö oka légyen, ez-is elég Világos, ir. 4. 9.12. 
14. 16. 17. Ö benne vala az élet,  ö világoft - meg minden embert 

ő tellyes kegyelemmel és igazsággal. A ’ kegyelem ö általa tett,
0 teliscssígébbl vettük, és valakik ötét bé-vés z ik, és az ó Nevében 

bs z nek, adott nékiek oly* méltóságot, hogy I S T E N  Fiaivá fogad

tatnának. Hová kell ezeknél erössebb és világoíobb bi
zonyság, a’ Sz János Propoíiti ójának konlirmatiójára ? 
Hanemha valaki a’ kemény szivu és nyakú Sidókkal, 
és a’ KRISTUS ISTENfégét tagadó Cerinthus Mara
dék! val füleit bédugja, hogy ne hallyon: Szemeit bé- 
hunja, hogy ne láíTon.

De továbbá a’ Sz. János Propofitiojának igaz
iágát bizonyítja a5 keresztelö sz. Jánosnak konfessiöja. 
ir. 26 29. 37. 34. En keres z tellek titeket vízzel; de cC
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*

\JÉSUS Sz. Lélekkel. Jm é!  az I S T E N n c k  Báránya ] ki el-v$r 
szi e' Világnak bibiéit. Ez az I S T F N n e k  ama F I A .  Éppen 
erre v a ló  a* íz  A n d r á s é s  F i l e p  k o n fe ssi ó ja - i s : y. 4 a * 
46. 50. Meg-találtuk a’ Mejjiáfl a’ ki fe lö l írt Mos s  a' Törvény' 

len , és a’ Próféták, a’  N ázáreti éli J É S U S T .  A ’ M e ssiá sn a k  

p e d i g  a’ P r ó fé t á k  s z é r i n t ,  JÉ H O V A  I S T E N n e k .  A z  

A T Y A  I S T E N ’ i n a ,  a z  a z ,  ö r ö k t ő l  f o g v a ,  í z ü l e t e i t  

F I Á N A K  é s a z  n é k i  a d a t o t t  V i lá g  M e g - V á l t ó já n a k ,  s z á- 

b a d i t ó já n a k  k ö z b e n  já r ó já n a k  k e l l e t t  le n n i. E z t  h i t t é k  

a ’ T a n i t v á n y o k .  B i z o n y  é p p e n  e z t  v a l l o t t a  N at h an a -  

el y. s ° ‘ Rabbi! Te vagy az ISTEN nek ama F I A } 
az Izraelnek ama Királya,

Végezetre, hogy egyebeket el-halgassak. A ’ mi 
Meg-magyarázott Sz. Textufunk-is, a’ Sz. János Pro* 
poíitiojának meg-eröfitéfére való'; Ugyanis a’ Meíliás- 
nak egy nevezetes charaélere e’ vala. Hogy az ö 
illatózáfa légyen az UR félelmével egybe k ö tv e , és 
nem ál külső látás és hallás sz  érint, hanem igazságban /- 
téljen, Éfa, X I .  y. 2, 3. ü g y  tselekszik az UR JÉ- 
SU S, a’ ki Nathanaelt meg-kedvellé, az ö kándoráért, 
és ö róla igasságban tészen vaíláít, és Ítéletet, a’ sze- 
rint, a’ mi a’ Nathanael szivének rejtekében vagyon. A’ 
MeJÉásnak tudni kell vala, kik légyenek az övéi, a’ kik 
Néki az örök Teftamentum szerint, fáradtságának ju
talmául igértettek vala, a’ Békességnek örök Tanátsá- 
ban az A T Y Á T Ó L . íg y  az UR JÉ’ SU S mint jó 
Pásztor. Ján. X. y. 27. efméri az ö juhát Nathanaelt.

Mi légyen az ember szivében el-rejtve, azt 
tsak a’ maga Lelke az embernek, és a’ sziveket T e 
remtő ’s Visgáló Minden tudó ISTEN tudja; imé pe
dig az UR JÉSUS Mindentudó ISTENi Lelke ki-tün-

dök-
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döklik, midőn ii’ Nathanael szivének belső rejtekét ngy 
fel-fedezi, és minek előtte hozzá menne, óly jól el-ef- 
méri, és kedves beszédóvel a’ Hitnek magvát Minden
ható ereje szerint, olly méljen bé-óltya, hogy a’ JE- 
SUSnak igaz Mefliássága és ISTENsége felöl Nathana
el , tsak ezekböl-is oly hathatófon meg-gyözödik lelki 
efméretében, hogy mindenek előtt Hitéről igy Konfité- 
ál: Rabbi: Tevagy az ISTENnek amd E l A , és az Iz
raelnek Királya. M i ez egyéb? hanem a5 Sz. Jánofnak 
Cerinthus, és ö véle más Tévelygők ellen fel-tett Pro- 
pofiHoja: H o p  hírnök á» J É S 'U S T  IS T E N  F IÁ 
N A K  lenni, és hívén ö Benne őrök életet végyünk.

MÁ S O D I K  A L K A L M A Z T A T Á S .
A z  Igaz Hitben való állhatatos Meg- eröfödésre. 

Szomorúságra. Hivatott Kerejztény Halgatók. Mineku- 
tánna a’ Sz. János közönséges czélja szerint, tsak a* 
mi Sz. Textuíunkból - is eléggé meg-tanulátok a’ Ke- 
resztény Valláfnak Sarkalatos, és az idvességre szük- 
séges Ágazatját; Hogy A z UR fJE SU S Igaz IS T E N , 
ISTENnek egyszülött F IA . A z  Hívók Világának Meg 
váltója és Idvezitöje.

Következik immár hogy azon Meg-magyarázott, 
és a’ Sz. Lélek Tzélljából megreröfitetettíz. Textusból 
folyó, több meg-jegyzéíre, és meg-tartáfra m éltó, id- 
velséges Igazságokat-is, a’ mi igaz Hitünkben és Vállá
runkban állhatos meg-maradáfunkra tanóllyunk.

(A.) El-só Tudomány. Nohafokjzor az IJlevfélók, 
és igaz Híveknek /zárna, Igen meg-keve/sedik, azt az 
I S I É N  bölts okokra nézve meg-engedvén; de foba tel- 
ly ej seggel el-nem Jogyott, el-Jem fogy mind Világ végé-

E ig.
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ig. Ha ez igaz nem vólna, hogy-hogy lehetne Ki
rály a’ Kriítus, Országnélkül. Hogy-hogy Ígérné az 
ö Tanítvány inak: hogy vélek lészen mind világ végé
i g , ha világ végéig mindenkor nem volnának Tanit- 
v á n y i, mert így a’  ̂ Pokolnak kapui erőt vennének és 
diadalmat az UR JÉSUS Országán, tehát az UR j£ - 
SUS nem tsak meg-tarthatja, hanem meg-tartani-is 
akarja mindenkor e’ földön az ö Országát, ha a’ Sátán- 
is a’ magáét fenn akarja tartani, főt el-hiszem , hogy
ha e’ világon egy Iítenfélö fém vólna, a’ világ egy 
szempillantáfig fém tartatnék fenn az ISTENtöl.

Ezen Igazságot bizonyitya a’ sz. Irásbéli 
experientia, az időnek a’ Teremtéílöl fogva el-folyt 
minden szakaszaira nézve. Ábel bellyében támaszta az 
ISTEN  sz. Magot a’ Sethet, a’ kinek Lineáján ̂ pro
pagáltalak az Itteniéi ők mind az Ozón-Vizig. Az Özön- 
V íz  előtt való világban, meg-kevesedett-vala az Iítenfélö 
ember, mert eszn ek, és isznak, a’ Sethiták a’ Kaini- 
tákkal tilalmafon öízve házafodnak vala. i. Pét. III. 
ir. 19. 20. Ezért fakada az ISTEN  illyen panaszra. 
1. Móf. VI. ir. s- 7• Imé az emberek gonos z sága fok 
£ földön, mert az ö s z iveknek gondolat]a és indulatja 
s z üntelen gonos z  , bánom hogy Teremtettem, el-tör löm. 
Még-is hagyott vala az ISTEN sz. M agot, az igaz
ságnak Prédikátorát a’ Nóét, a’ kiről azt mondja f .  9, 
Hogy ö igaz férj f i , és tökélletes vala az időben való 
emberek között. Az ISTENnel járvala szüntelen, főt 
az ISTEN szembe azt mondja néki: 1. M óf.Vll f .  1, 
Meny-hé T e , és a' Te Házad £ Bárkában; mert Té
ged? láttalak igaznak lenni előttem, £ mojhni emberek 
között.

Az
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Az Özön-Víz után a’ Nőé Fia Sem által pro- 
págáltatott a’ sz. Linda Abrahámig, a’ kinek idejében 
élt Meikisédek Sálemnek Királlyá, és a’ magoíságos 
IS TENnek Papja, az UR JE’SUSnak igen nevezetes 
Tipufd, a’ kiről szóll mind a’ sz. Mo’ses, mind a’ 
sz. Pál Apóitól, és ezek urán az Ábrahám maradéki, 
az I’sák és Jákob által igen meg-szaparodtanak, főt a’ 
sz. Jóbis az ö Barátival, ugy látzik hogy Ábrahám
tól Kétura által származott.

I l l y é s  P r ó fé t a  i g y  g o n d o lk o d ik  é s  p a n a sz o l- v a la .  

i. Kir. X I X .  f .  io. 14. Nagy búfuláfom vagyon a? 
Seregek URáért, ’ r. t. Én egyedül maradtam, engem-is 
paláira hevesnek. D e  a z  I S T E N  m a g a  a z t  f e l e l i  ir. 
18. Meg-hagyiam Izraelben bét ezer embert, kiknek az 
ö térdek meg-nem hajlottak dl Budinak, feni s z djok nem 
tfokolta-meg azt.

Mikor lehetett nagyobb veszettségben a’ Sidó 
Respublika, és Ekkléíia ? mint midőn az UR JÉ’ SUS 
mint IS PEN meg-jelent a’ Teltben, Mert a’ régi 
Atyák igaz Tudománnyá meg - zavartatott vala. A* 
Hitből és kegyelemből való meg-igazulás hellyet, a’ 
"1 örvény tselekedeteiböl való Meg-igazulás , és ér
dem tsuszott vala-bé. A’ Törvény nem igazán magya
ráztatott; A’ sz. írás negligáltatott, melynél a’ Régiek 
Traditzioi nagyobra betsültették. Az erköltsök vét- 
kefek, ragadozálTal. és bipocritasággal tellyesek. A z  
egyházi fenyiték nem rendefen adminijlráltatott. Az 
honnan kerelztelö sz. János a’ hozzá menő Föfö ’ Si* 
dókat, viperáknak, mérges kígyók fajzatinak nevezte, 
a’ meg-térésre hiván. Mát. Ili. f .  7. Még-is valának 
ebben a’ veszett idöben-is Iítenfélö emberek, u. m,

E  a  a*. ,
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a’ Boldogságos Szűz. A’ sz. Jó’sef, A’ vén -Siméoö. 
Zakáriás és Ersébet, és a’ mi beszélgetéfünknek ma
tériája , a’ sz. Nathanael A póitól, a’ kiről ezt mon
dotta Édes Idvezitönk: Imé az igaz Izraelita! Igy- 
is kellet lenni a’ Malakiás Prófétziája szerint. III. V.
1 6. Hogy légyenek IJlenfélök, és az ö Nevét be-
tsüllök.

Ha ezek igy vágynak, nem álhat-meg az ezzel 
ellenkező Tudomány, a’ mely szerint az állittatik: Hogy 
az igaz Hivek, és ISTENfélö emberek, és a’ K.RIS- 
T H S ERKLEliája úgy el-fogyhat, hogy e’ világon ép
pen ne légyen ; de ezt fém a’ Sz írásból, fém az Ek- 
kléjiájlika Hiítóriákban fundált experientiából nem ta- 
nolták, fém az'íSTEN nek czéllykbol, a’ melynek el
érésért fenn tartya ezt a’ Világot; mert mindén 
okoskodásokat, és ki-fogáfokat öszve fummálván, a- 
zokból egyebet conkludálni nem lehet azonkivül, a’ 
mit a’ Tudományban fel-tettem: Hogy foks z or meg- 
hevessedbetnek, és kü faképpen nem láttathatnak ; de míg- 
len e’ világ tart, addig cC földről tellyességgel el - nem 
fogyhatnak, az IS V E N t igazán féló és tís z telö igaz 
Izraéliták.

(B ) Máfodik Tudomány. A’ mi sz. Textufunk- 
bol minden erőltetés nélkül még egyéb Igazságokat, 
és Tanuságokat-is könnyen ki-hozhatnék t. i. valami
képpen az álnokság avagy hipokritaság oly igen u- 
tálatos bűn, hogy az ISTEN  azt nevezetes büntetés- 
nélkül, nem szokta hagyni, erre példa a’ meg-veszett 
’ Sidoság, Ananiás és Saffira; szintén úgy ellenben a’ 
kándor, egyenes szivüség, igaz mondoság oly ked
ves virtus hogy azt az ISTEN  különös áldással meg-

szó

I
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szokta jutalmaztatni, erre példa, Ábrahám , Jáfcób, 
Nathanael. ’s t. De erről a’ vétekről *és virtusról 
a’ Magyarázatban elég világofon és bőven beszélget- 
tem.

Továbbá, ez az igazság-is következik a’ sz. 
Textusból: Jóllehet ugyan hogy az ó Teílamentutn- 
béli Ekkléfiának, más nemzetek felett való prcerógá- 
tivájára, és ditsekedésére ízólgált ez a* T itu lu s, 
Hogy ők Izr aélitáknak neveztettenek; de fokkal na
gyobb ditsekedésére szolgál a’ keresztényi Név az Uj 
Teftamentomi Ekkléfiának, mert mentői Méltóságo- 
fabb és nagyságofabb az UR RRISTUS Izraelnél, 
annál elébb való, Nemessebb, és drágább ez a’ Név: 
Keres z tyén, az Izraélita N evezetnél, ezt úgy betsül- 
ték a’ régi Keresztyének mint leg-drágább kintset, úgy 
hogy, a’ mint Krifójlomus fel-jegyzette , egy Luczi- 
anu% nevű keresztyén > minden kérdésre tsak azt fe
lelte: Crijlianus fűm. Ha kérdezték; Hová-való vagy?  
kik voltának a’ szüléid ? Mitsoda Meílerséget tanul- 
tál, mind ezekre tsak ezt felelte: Crijlianus fűm. Ke- 
res z tyén vagyok. De ennek a’ meg-betsülhetetlen Ke
resztyén Névnek Méltóságáról, Erejéről és hasznáról 
tanitott Vrfinus Zakariás a’ mi fimbólicus Könyvünk
ben , a’ Palatina Jíátékéfisben, a* XXXIL/zA Kédésre 
tett Feleletben. En-is eleget Írtam az én Ámilerdám- 
ban nyomtattatott kis Könyvemnek Préfátziójában, 
M elly Könyvetekének ez a5 Titulufa: A z  igaz Ke
res z tyén embernek Papi l i s z téröl. Ugyantsak alább 
ezen ditsöséges Keresztyéni Névről szollok valamit. 
Ezeket pedig tsak mulólag említvén, fel-tészem im
már a*

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



Máfodik Tudományt: V a l am ik é p p e n ,  h o g y

mm minden, a’ ki te(t szerint Ábrabámtól és Izraeltől faár mázott, 
igaz Ábrabámita, és igaz Izraelita; Úgy szintén nem minden Né
véi való Keresztyén, igaz Keresztyén. Ezt tanította Édes 
Idvezitönk a’ sz. Textusban, a’ mint a’ magyarázat 
ból-is nyilván meg-tettzík. Ezt igy hitték és vallot
ták a’ sz. Apoílolok, és a’ régi keresztyének az Ex- 
perientzia Szerint. E zt eröfitette a sz. Pál-is, a’ 
ki a’ Keresztyének között való illyen külömbfégröl 
ekképen szóllott Ágrippának. Tfd. XXVI. f .  29. 
Kívánnám ISTENtöl, hogy mind közéi, mind ugyan valóban nem 
t/ak Te hanem mind azok, a’ kik engemet halgatnak, lettetek 
volna ollyanok, min énül én, az egy fogságomtól meg-válva.

Hogy pedig mindenek meg-tudhaíTák, bizonyos 
jelekből, hogyha ö k , máfok-is igaz Ábrahámitáké ? i- 
gaz Izraéliták-é ? igaz Keresztyének-é ? vagy nem ? ha
nem tsak Névéi valók? és hogy a’ tsak Névéi valók 
megtérjenek, ’ smagok menthetetlenek légyenek; a’valósá
gos igaz Keresztyének pedig, a’ JESUSban fundált Hi
tekben, és Apoítoli Sz. Valláfokban, meg-eröfedjenek, 
iirüllyenek az URban, az ISTEN t ditsöitsék, és a’ 
Lelki életben gyarapodáít végyenek, ezen feltett Igaz- 
ságot igy  világofitom és demonítrálom.

(a) Ábrahám cd mi Hit béli Atyánk, Hitbül iga- 
zult-meg ISTEN-elött. Rom. IV, f .  22. De oh melylok 
keresztyének vágynak , a* kik ebben nem követik Á- 
brahámot, hanem a’ Törvény tselekedeteiböl való ér
dem által kívánnak az ISTEN  Fórumán meg - igazulni. 
Ezeknek mondja Sz. Pál Apollói, mint JuJUtziáriufok- 
nak, Hogy a’ mit kerefnek, meg - nem találják; mert
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a’ Törvénynek tselekedetiböl egy teíl-is meg-nem iga
zul. Ha kegyelemből vagyon a’ Meg-igazulás, tehát 
nem tselekedetekböF, hogy fenki ne ditsekedjék; mi
vel így a’ kegyelem, nem vólna kegyelem. K m . XI. 
ír. 6. 7. Ábrabáin az ö élő Hitét maga tselekedeteiböl, 
meg-mutatta , mellyekkel gazdag vólt, Liberális, adako
zó, az ISTENnel járt szüntelen, [mint Énok és Nóé, 
és igy az ö Hite nem vólt meg-hólt állat, a’ mintjSz. 
Jakab bizonitja. II. f .  14* a i. 23. De bizony ma 
fok Keresztyének , Hitekkel ugyan ditsekednek, holott 
annak nintsen femmi gyümöltfe, a’ jő Fa pedig e’ nél
kül nem lehet; Ezeknek mondja a’ Sz. Jakab Apóitól: 
Mi haszna vagyon Atyámfiái, havai aki azt mondja, hogy Hite va
gyon, Tselekedetei pedig, nintsenek. Matasd-meg nékem a1 te Hi
tedet ezekből.

(b) Jákob, avagy, Izrael, több szabaditót nem
választott magának a’ Meiliásnál, 1 Mór- XLVm y-. 16. 
Nagy része pedig az emberi Nemzetnek, a’ Meífiáfon 
kívül más szabaditókat keres. O h ! vajha hinnének ezek 
az igazmondó Angyalnak. Mát. I. ír. a i. A’ JííSU S 
s z abitja-meg az ö Népét minden bűneiből. Hinnének a* 
Sz. Lélekkel bé tölt Sz. Péternek. Tsel. |IV. ír. 12. 
Nem adatott ég alatt mái Név, melly által kellene meg
tartatnunk. Hinnének a’ harmadik égben, a’ Mennyei 
Akadémiában taníttatott Pogányok Apoítolának, a’ Sz. 
Pálnak. 1. Tim. II. V". 5 • így a közbenjáró ISTEN  ét em
berek között; az Ember, KRISTUS  i JÉSUS. Izrael az ö 
buzgó és hathatos könyörgéfével meg-fogá 3z ISTEN t, 
el-fem botsátá mig áldáíl nem nyere, a’ minden áldá- 
foknak Auctor ától. iMos. XXXII. f .  38. De oh / mely 
ritka ma az ollyan könyörgö, a’ kinek fohászkodáfa a*,
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padláfon tul az égig fel-hatna, szájok jár, szivek egye* 
bűvé tsappang Nints igaz H it, nints buzgóság, nin- 
tsen tellyes bizodalom, azért mondja Sz. Jakab Apóit, 
az illyeneknek: kéritek ,  és el-nem vés z itek,  mert nem u  
gazán kéritek. II. ir. 7. ök az okai, hogy meg-nem hal- 
gartatnak, mégis ök békételenkednek ISTEN  ellen,mert 
nem tudják eléggé, mik kivánüatnak ahoz, és abĵ an 
a’ könyörgöben, és könyörgésben, a’ kit; és a’ meE 
lyet az ISTEN meg-halgat.

(c) Nathanael. (1) Elsőben, meg-felelt azö Ne* 
vének, mert Magát, és minden nála lévő Tudományt, 
ISTEN  ajándékának tartotta, Ma pedig fokán vágynak 
ollyanok, a’ kik a’ magok erejekben böltsességekben 
bíznak. A’ kegyelemnek állapotában a’ Liberum ar* 
bitriummal ditsekednek. Nem olvaíták ezek a’ sz. Pál 
Apóitól szayait. Tsel. XVII. V. 21. ö ád minden- 
nek életet, ’r t. ö benne vagyunk élünk, és mozgunk. A’ mik 
vagyunk ISTEN Kegyelméből vagyunk. A’ kegyelem 
idvesség ISTEN  ajándéka, hogy fenki ne ditsekedjék, 
femmit ISTENnek nem adhatunk, a’ mit ö felségé
től nem vettünk volna, ö nála nélkül fejnmi jót nem 
tselelekedhetünk.

(2) Js/atbanael a * fige-fa alatt el-rejtezvén, ott sz. 
elmélkedéfekkel dévotizált, tiszta indulatból könyör- 
gött ISTENnek, Ma pedig fokán erdőkben, kertek
ben el-rejteznek, de a’ bűn tételre, hogymáfok ne lás- 
fák. Ma fok hipocrita könyörgök találtatnak, a’ kik u- 
tan, útfélen, ’s máfutt meg - állanak könyörögni, a* 
Templomban-is tsak ezért járnak, hogy máfoktól lát- 
talTanak, ditsérteíTenek: Ott-isvagy alusznak, vagymé- 
lancholizálnak, yagy fugnak, búgnak; máfokat botrán-

koz-
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koztatnak. Ha otthona’ heveréftmeg-unják, úgy men
nek a’ Templomban, tsak idő tölteni, máfokkal beszél- 
getni, és onnan minden épület nélkül üreíTen haza men
nek. Ezeknek mondotta Édes Idvezitönk, Mát. VT. 
f .  i. Bizony mondom, hogy el-i ették az ö jutalmakat. 
Az-az : A’ mit kívántának, t. i. Hogy az emberek
től láttassanak és ditsértessenek, azt el-nyerték; de 
meg-igazniva , nem tértek v iszszá ; melyhez képeit 
ZSTENtöl femmi jutalmat nem reménlhetnek.

(3) Nathanael Fileppel nem diskurrál haszontalan- 
ságról, világi híjában valófágokról, hanem a’ Hitnek , 
idvességnek farkalatos dolgáról, a’ Meffiásról. De a* 
mái időben igen unalomban ment a’ Biblióus discurfus, 
meg-tsömörlettenek az emberek a’ íz. iráítól, nem 
ízeretik az ISTEN beszédét halgatni. Hanem tsalárd 
Statikákból. Fajtalan Poétákból, hazug Novellákból, 
világi dolgokról, híjában valóságokról beszélgetnek, 
főt azokat magoktól gondólt hazugságokkal-is tóldják. 
Ö ! vajha bártsak a’ Belső rend üres vólna efféléktől. 
Avagy nem tudják-é a’ Bölts Salamon mondáíát: Hogy 
mind ezek híjában valóságnak hijjábanvalosáigí\ egy pe
dig a? s z íikséges dolog. Préd. XII V. 10. Bizony cd 
kik a’ Krijlus Juhai, azok az ö s z avát balgatják. Jóin. 
X. v. 3.

(4) Natbanael a* Hitnek és vallásnak dolgában ,
nem ír égyen a’ 'Sidok haszontalan Orális Tráditioyuk- 
hoz; hanem ad Legem ad Tejhmonium D E I , Mö’ ses- 
h e z , és a’ Prófétákhoz, azokban kereíi a’ Meíliáít. 
Nem igy tselekesznek a’ Iráditionáriufok, nevezete
ién a’ kik emberi találmányok által tisztelik az IS* 
T E N t, holott [meg-mondotta Édes Idvezitönk; Hogy

F az
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a% híjában való, Sokan vagynakj, a’ kik a’ sz. IrS.il 
foha fém olvaíták, nem-is visgálták, és azt-is tsak 
úgy vették-bé, mint az emberek’ Tráditioját, és nem 
keresvén azokban, az Illeni Jelentésnek tsalhatatlan 
Kriteriumit, hanem tsak azért vették-bé, mivel az embe
rek mondották: Hogy a* IS T E N  Res z éde, azért 
bé-kell venni. A’ mi Édes Idvezitönk, az örök-élet 
dolgában fenkit fém igazit a’ Tráditiokra, hanem cd 
Jzent. írásra. Ján. V. y. 39-

(5) Natbanael, a’ melly fcrupulus ízívében va- 
la, azt bátron ki-mondotta, hogy ö a’ Prófétákból azt 
nem tanolta: Hogy a’ Médiásnak Názáretben és 
emberi Atya által kellene Születni; hanem Betlehem 
ben , és Férjfiú nélkül, tiszta szüztöl. Ma pedig fok 
emberek az ö lelki akadékokat ki-mondani nem me
rik , mert nem bátorságos, Lelkek efméretek ellen, 
fogva tartván az igazságot. Sokan vágynak a’ kik az 
emberektől való féltekben, még valláfokat-is titkolják; 
vagy inkább szégyenlik, midőn a’ Papokat-is az Asz- 
tal áldáítól, ’ s. t.j el-szokták tiltani. Vajha meg-emlé- 
lceznének ezek a’ mi URunknak ama beszédéröl: 
Valaki engem az emberek előtt meg-tagad , én-is meg-tagadom 
azt, az én Mennyei sz. Atyám előtt. A' ki engemet és az én 
beszédemet szégyenli, azt az Embernek Fia-is szégyenli, mikor el- 
jövend. *s t. Luk. IY. f  26.

(6) Natbanael Jóllehet még nem vólt conviliits 
az UR JÉSUS Meíliássága felö l, még - is ötét nem 
káromolja, Tanitványit nem üldözi, hanem a’ sz. Fi
lep kéréfére el-mégyen a* JÉ’ SUSt látni. Ö ! mely 
fokán vágynak, a’ kik a’ mi Simbolikus könyveinket

lo-
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foha fém olvallák, valláfunkat miben állyon nem tud
ják , még-is ISTEN ünket, Kriílusunkat, valláfunkat 
szidalmazzák, a* Tanítókat gyűlölik, kergetik. E- 
zeknek azt mondja a’ sz. Filep Jám. I. f .  47. Jere! és 
lásdme . A z-az: Suspende judicium. Ante clarum, dijlinctam 
U/afficientem perceptionem noli judicare. Bizonyára, ha 
minden Keresztyének, fine partium Jludio , &? dtpojitis 
praejudicatis opinionibus. A’ sz. Iráít halkal végig ol
vasnák , és abból a’ régi sz. Atyáknak, és Füveknek 
Theologi áj okát meg-tanulnák, a’ mi Simbolikus köny
veinket értelemmel, nemtsak diribba, darabba, hanem 
egcszszen. jujla cum connexione, által ’s meg-által for
gatnák, azoknak magyarázatát töllünk meg-halgatnák t 
el-hiszem, kevessebben találtatnának a’ kik minket illy* 
mérgefen szidalmaznának : Hogy (P mi ISTENünk , 
Knjiufunk, Bibliánk , Valláfunk nem igaz ’s. t.

(7) Nathanael nem veti meg a’ Filep hivatalát,
hanem el-mégyen a’ JÉSU Shoz, hogy meg-láíla , ha 
ö-é ama’ meg-igért Médiás? De oh! mely fok embe
rek vágynak, a’ kik ma az UR JÉSUS szólgainak hi
vatalokat meg-vetik, azt femmire betsüllik, azoknak 
nem engednek. Holott a’ K.RISTUS szólgai bősége
ién és apodikticze demonjlralták immár: Hogy a’ Názá- 
retbéli JE’SUS*, ama’ meg-igértetett Médiás légyen. 
Igaz ISTEN . A z A T Y A  ISTENnek természet szerint 
való edgyetlen egy szülött Fia, Világ Meg-váltója, az 
örök életnek szerzöje ’ s adója, ’ s. t. mind M ófesböl, 
mind a’ Prófétákból, mind az Ujj Teílamentomi sz. 
Iráfokból j Még-is fokán tele lévén praejudiciumokkal, 
Ezeknek nem hisznek, vajha e zek , a’ JE’SUSban 
meg-botránkozott ’Sidó Népnek, mind e’ mái napig

F 2 fen-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



fen-tartó kemény büntetését valójában meg-gondolnák, 
Nékiek-is mondotta Édes Idvezitönk. Mát. XXIII. 
ir. 37. jjérusálem! jjérusálem! menyis z er akartam egy
ken gyűjteni cd te fiaidat) de ti nem akart átok ’/ t. Ezek
hez küldetett a’ sz. Pál Apóitól illy rettenetes izenet- 
t e l : Mond-meg £ Népnek: Hallván hallyátak, és ne
értsétek. Látván láifisáitok, és ne tudjátok, hogy meg
térvén meg-ne gyógyuljatok. É’sa. VI. f ,  10.

(8) Nathanael az ISTEN t álnokságnélkül tisztelte, Fe
lebarátját kép-mutatással meg-nem tsalta. Bezzeg rit
ka ma az illyen Izraélita; mert fokán tsak jutalom
nak reménysége alatt tisztelik az IS T E X t, és ha kí
vánságok nem Succedal, oda mennek a’ hol azt el
érhetik. El-áradott a’ hipokritaság és a* hizelkedés 
moitan a’ mi Nemzetünkben-is, a’ mely a’ mi régi 
Atyáink idejekben nem vólt, a’ midőn az unio Statuurn 
Receptarum Religionum reális vó lt, moít tsak nem 
verbális. Ennél a’ véteknél nintsen egy ártaimafaoo 
a’ Refpublikákban, és az Ékkléfiában; mert igy: 
Nulla fccuritas. Non Hospes ab Hospite tutus. Adum  
ejl de fidelitate, Kinek hihet igy  ma az ember, magá
nak fém immár. A’ szók ugyan és a’ Titulufok ma 
igen ízép ek; i.des Uram ! Kegyelmes Uram. Speci
alis drága jó Uram! Vox ejl jjacobi; manus ejl im
manis Esavi) mert a’ barátság ’ s Atyafiság szine alatt 
az embert, ha magára nem vigyáz, hamar meg-hevi- 
tik; főt meg-károfittyák; főt virtusnak tartják ha a’ kön
nyen hivő egygyügyü ártatlan embert meg-tsalhatják, 
adásban, vevésoen , tferélésben, osztozásban, költson- 
kérésben. ’s t.

(9) Nathanael az UK JÉ’ SUS Minden tudoságá-
ból
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ból meg-gyözödik, hogy ö volna az igaz Mefliás, és 
illy szép konfeíhót tészen róla: Rabbi ■ Te vagy az 
ISTENnek ama’ Fia , és az Izraelnek ama Királlyá. 
Bizony fok Keresztyének vágynak, a’ kik többet lát
nak ma Nathanaelnél, a’ KRISTUSról a’ sz. írásban, 
az Ujj Teílamentumban; mert láttyák az UR J£- 
’ SUSnak fok Illeni N eveit, Tulajdonságé, Munkáit 
és a’ Néki tulajdonított Imádáíl, Illeni tiszteletet, a* 
mellyek oly’ erőben és emfafisban , foha teremtett ál
latról nem prédikált attak \ még-is nem mondják szívböl 
a’ Nathanaellel: Rabbi! Te vagy az iSTENnek 
ama’ F I A , Nem mondják igazán a’ Tantállal. En> 
ISTENEM ! Ján. XX. f .  28. Nem tisztelik az Hlyé
nek az Atya ISTENT-is igazán; mert a’ Fiút mint 
igaz ISTEN t, és az Atyának öröktől fogva való ed- 
gyetlen-egy és természet szerint való Fiát nem tiszte
lik ; m ivel: Al ki nem tis z teli c? , F iú t , nem tís z teli 
az-az Atyát, minthogy az Atya és a’ Fiú egy. Ján.
V. V. 23. Hijjában pengetik az illyenek ajakakon ezt: 
Uraml Uram J É ’S U S l  Mert ezt a’ feleletet vé- 
szik: Nem efmérlek benneteket. Mát. VII. f .  2t . ,  Sót 
ide illik azds, a’ mi olvaftatik. Mát. XI. V. 22. 
J a j teneked K urázin! J a j teneked BeU aidal mert könnyebben U- 
/zen dolga Tirufnak és '  Sidonnak, az ítélet napján, mint te léked. 

Mindezekből akárki eléggé meg - tanólhatta azokat a* 
tsalhatutlan Kritériumokat, a’mellyekböl valósággal meg
lehet efmérni: Rik légyenek az Ábrahámnak, Jákob
nak , avagy Izraelnek, és a’ Nathanaelnek igaz kő
vetői és Hitbéli Lelki maradéki; Az-az: Rik le
gyenek az igaz Ábrahámiták. Izraéliták, és Nátanaeli- 
táki' Melyhez képeil következik már, az igaz ke*.

resz-
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reszténységnek meg-efmértetö Kritériumiról való érte- 
kezödés.

(d )  Kérdés: Kitsoda az igaz Keres z tyén ? Fe
lelet : Az A  ki his z en,  és valja: Hogy a’ Meffiás el
jött, és hogyha’ nem más, hanem a’ Bethlehemben Szűz
től született Názáretbéli UR J U S U S  KRISTUS. A  
h  his z i : Hogy ez az UR JÉSUS elégséges, és egye
dül való Szabaditója, ’s Közbenjárója, de nem minde
neknek: hanem az örök élettre el - válosztatott bűnös 
emberi Nemzetnek. A’ ki hiszi a’ Sz. János Evangyé- 
linma szerint:Hogy (C J É S U S  ISTENnek Fin,  (C kik 
his z nek ö benne,  örök életet vés z nek. 1 A  Ki-
his z i és vallya: Hogy a’ tellyes Sz. írás* ISTENtöl 
vagyon, és a’ mellycket szükség tudni, hinni, remén- 
Jeni, tselekedni és kérni az idvességre, abban mind azok 
elégségeién ki- jelentettek; úgy hogy azokból femmit 
el-nem kell-venni, femmit hozzájok nem szabad tenni, 
ne hogy ama’ rettenetes tsapáfok szállyanak az ember
re. Jelen: XXII. f .  18. 19. A  ki agyefméri éstisz- 
teli az ISTEN t, a’ mint magát sz. Igéjében kijelentet
t e : Hogy ö Állattyában e g y , de személyében három; 
Atya, Fiú, és sz. Lélek, a* ki a’ Váltságnak munká
jában Biró. Meg-Váltó, és Meg-szentelö. A  ki his z i 
és vallya a’ maga nyavalyásságát, és abból kiván ki- 
szabadulni a’ JÉSUS Kriítusban való Hit által', Kegye
lemből, nem érdemből', nem a’ Törvénynek tselekede- 
tei által, és a’ szabaditáfért háláacjáfnak bizonyitáfára, az 
IST E N  Törvényét igyekc 1  meg-tartani, Jés tsak az 
igaz ISTEN t imádni Lélekben és igazfágban. A  ki 
his z i és valja mind azokat a mellyek bé foglaltattak 
fiz Apoltoli Hitnek formájában. A  ki igaz Ábrahámi-
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ta ; Igazlzraélita. Igaz Natanaélitn./f ki a’ KRISTUS 
kenetének részefe lévén, az ö Felsége Országában úgy 
él mint Próféta. Pap, és K irály: fP  ki az ö idvezi- 
tö igaz Hitét, meg-mutatja máfoknak az ö jó tseleke- 
detéböl; szentül, mértékletefen, és igazán élvén e’ je
len való életben, az örök életre lejendö ditsöféges 
fel-támadásnak bizonyos reménsége alatt. Egy szoval, 
az az igaz Keresztyén, az el-mondattak szerint: A ’ ki 
nem tsak Theóreticus; hanem Practicur Keresztyén-is. 
A ’ ki követője lévén a’ régi Keresztyéneknek: jVon nimis 

magna loquitur; fed  opere fc? veritate magna fecit.

De oh! mely fok emberek találtatnak, a’ kik 
ezeket ugyan szájjal vallyákr; de tfelekedettel tagad
ják , és igy alkalmatosságat szolgál tatnak ama’ mondái
ra : Religio equidem Chrijhana ejt optima ; fed Cbrijhani 
pejjimi. Minden Keresztyének bé-vették ugyan, 'és el
mondják az Apoftoli Hitnek formáját, a’ Crédot, de fo
kán annak igaz értelmét el-forditják|, és a’ magok véle 
kedéfek szerint tekerik: o! vajha ezek már valaha meg
térnének ; mert az Illyenekröl mondja az ISTEN  ezt: 
Í J n .  XXIX. f . 13. E z  a* Nép tsak szájjal közelit hozzám. Ifmét:
9Suit L. f .  16. M iért hirdeted T e az én rendeléfimet P  és miért 

vés z ed az én s z övetségemet a’  te s z ádra. Ezeknek mondja Édes 
Idveziíöok. L u k . VI. f .  46. M iért mondjátok nékem: U ram !  

Uram, ha nem mivelitek, a' mellyeket mondok. L u k . XXII. r. 
Leg-elsöben, oltalmazzátok-meg magatokat a* FarifeuJóknak ko- 

v cjzcto l, mely-is a’ kypocritaság, avagy: Képmutatás. Mind 
ezekből, úgy vélekedem, eléggé meg-értök: Kitsoda 

légyen az igazi avagy tsak névéi va ló , Ábrahámita. Izraélita. 
Nathanaélita, és Keres z tyén. VálaJ'zJ'zuk-el tehát a' Martával « 
lég-jobb réjzt..

HAR-
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A  Kegyesség s z erint való Keres z tyén Hivatalunknak,  
és Tijztünknek követé fér e ,  állhatatos gyakorlására.

(i)  Ha azért, Szomorúságra Hivatott K. H! 
vólt és lészen ollyan ídö, a’ mellyben az ISTEN i- 
gazán tisztelö Hívek meg-kevessednek-is; de foha 
nem v o lt, nem-is lészen óllyan idő melyben azoknak 
ízámok tellyességgel el-fogyutt vólna, vagy el-fogy- 
na e’ földön.

Tehát T isztünk és Kötelességünk e z , ha mi 
ollyan időben élünk, vagy éléndünk, mellyben az i- 
gaz Hivek száma meg-kevessedik, azért kétségben ne 
essünk; hanem meg-szaparodáfok iránt jó reménység* 
ben légyünk; Azonban, gemendum & orandum, fáj*, 
laljuk azt szivefen; imádkozzunk az UR ISTENnek, 
az Anya-Szentegy-Ház Fejének: Hogy a’ maga Hazát, 
abban az ö Hiveit szaporítsa, a’ maga Gabonáját tisz- 
tittsa maga képmutató konkolyoktól: Hogy az ö 
Mátkája, légyen rántz nélkül tiszta, szeplötelen, 
fegyhetetlen, szent és ártatlan.

(II) Ha nem minden Keresztyén, igaz Keresz
tyén ; hanem fok vagyon tsak névéi való keresztyén, 
mint Ábrahámita. Izraélita, Nathanaélit3. Mit kell 
hát tselekedni.

Leg-elsöben: közóntégefen meg-szóllittalak titeket: 
Igaz Magyarok! Édes Nemzetem! Teítvér szerint va
ló kedves Atyámfiái! Jól tudom hogy külömb- 
külömb féle vaUáfuak vagytok; de ne iszonyodjatok 
én tőlem, mert én-is igaz Magyarvagyok. Ne vona- 
gassátok magatokat én töllem; mert én-is Apoflolico

Cath-

HARMADI K A L K A L MA Z T A T Á S .
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catholicus vagyok, hiszem mind azokat, a* írellyeket 
a’ sz Apoílolok , hittenek, tanitottanak ’ s irtanak. 
Fn-is tiíztelem.Doií?or Luther Mártont, és az Augujlana 
Confef/íot bé-vettem , meiiyet Mélánchton Filep vári- 
kit , és emendált. En-is igaz Unitárius vagyok; 
mert mind a’ természet, mind a’ kegyelem világánál 
meg-tanóltam, és hiszem : Hogy az igaz ISTEN 
tsak egy; de úgy egy, a’ mint a’ maga sz. Igéjében 
magát ki-jelentette. Mát. XXVIII. v. 19. 1. Ján 
V . v. 7.

Rénszeritelek azért Titeket a’ ti Lelki efmérete- 
tekre, visgállyátok meg-magatokat, minden kedvezés 
nélkül, ha vagytok-é H itetekre, Valláflokra, és Tse- 
lekedetetekre nézve igaz Ábrahámiták. Igaz Izraéli- 
ták. Igaz Nathanaéliták. Igaz Reresztyének ? A* 
Magyarázatban töllem meg - mondott modok szerint; 
vagy tsak Névéi való Ábrahámiták. Izraéliták. Natha- 
naéíiták és Reresztyének? Ha igazán valók vagytok, 
tsak hogy kedvezés és kép mutatás nélkül való lé
gyen a’ magatok visgáláfa; igen jól vagyon, hálá 
IST E N nek, az UR ISTEN  tovább-is a’ mi Hitbéli 
Atyáinknak igaz Hitekben, Tudományokban, Virtu- 
fokban, és az igaz kereszténységben neveljen, eröfitsen, 
és gyarapitson.

Ha pedig tsak névéi való Ábrahámitáknak, 
Izraélitáknak, Nathanaélitáknak és keresztyéneknek ta
láltátok a’ szoros examen után Magatokat, Édes vére
im! ez töllem a’ Tanáts: Térjetek-meg! mig idö- 
tek vagyon. Imádkozzatok. Légyetek igaz keresz- 
tyének és kövessétek a’ mi Hitbéli Atyáinknak nyom
dokát , ezt pedig nem tsak szájjal; hanem bizonyi-

G tsá-
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tsátok-meg tselekedettel, és valósággal, mind théóriá- 
val mind PraxiíTal; mert én, Szerelmes Atyámfiái! a’ 
sz. Pállal: Ts el. XXVI. -f. 29. Kívánnám a z lS T E N -  
tö l, hogy mind közel mind ugyan valóban mind azok 
kik mojl engem halgatnak, lettének volna ollyanok a’  mi
ni mü én. Sőt a* mi nagyobb, kivánnám a’ Mo’sessel 
A z  életnek Könyvéből ki-töröltetni. 2. Mós. XXXII. 
ir. 32. Tsak hogy az én Édes Nemzetemet, ha egé- 
szen nem-is, avagy tsak nagyobb részén meg-nyerhet- 
ném; és a’ sz. Fileppel, ezzel a* szó v a l: Jere 1 és 
Lásd ! fok Nathanaeleket vezethetnék a’ KRISTUS- 
hoz, és ha szintén ezen Prédikátziommal, három e- 
zeret meg-nem térithetnék-is , mint sz. Péter, de a- 
vagy tsak egy néhányt, a’ kik tölem-is meg-kefere- 
dett szível ezt kérdenék. Tsel. II. y-. 37 Mit tse- 
lekedjünk édes Atyámfiái ? Hogy igy őket igaz Izraé- 
litákká, és igaz Keresztényekké tehetném.

Mífods z or: különöfen meg szóllittalak Titeket: 
Ó  ! mi drága Hitünknek Sorfofi I Apoftoii sz. Vallá- 
fnnknak élő tagjai 1 a’ KRISTUS itt e’ földön vitéz
kedő Ekkléfiájának Hív tselédi! A* Mennyei sz. Vá
rosnak Polgár Tárfai. ISTENnek választott drága 
öröksége 1 szentek és szerelmetefek, Atyafiak az UR- 
ban! T isztetek és kötelességtek szerint, Adjatok az 
URnak ditsösséget! Adjatok az ISTENnek tellyes 
szívböl hálákat! Hogy ö Felsége ingyen való kegyel
méből Titeket a’ ti Eleitekben a’ pogányi bálványo
zásból, és fürü fetéttségböl kí-hivott az ö tsudálatos 
világosságára, az ö ditsöséges kegyelmességének ditsé- 
retére, és a’ régi Hitbéli sz. Atyáknak: Ábrahám
nak. Izraelnek. Nathanaelnek, és a’ sz Apoíiolok-

n a k
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nak Hitekre ’s Valláfokra meg - tanított. Az Ábra* 
hámnak, Izraelnek, és a’ NathanaeJnek példáját hal
lottátok , és minémü örvendetes véget adott az ISTEN 
nékiek, a sz. Iráfokból tudjátok. Légyetek hát a- 
zoknak követői. Légyetek szelidek mint a’ galambok, 
okofak mint a’ k ígyó k , ne hogy a’ ravasz rókáktól, 
a’ Hipokritáktól meg-tsalattassatok. Mát. X. ■f. 16. 
Alázatotok, mint a* Bárányok Járt. X. f .  14. Rép- 
mutatás nélkül valók, ártatlanok, mint a’ Gyermekek, 
x. Pét. II. f .  1. Mát. XVIII. Bizonyitsátok-meg ma
gatok felöl, hogy nem tsak névéi; hanem valóság
gal igaz keresztyének vagytok, nemtsak Confefllotok- 
ra; hanem Praxfifotokra nézve, ne hogy azt mond
ják Máfok tinéktek; Religio vejlra ejl optima; fed vas 
ejlis pefftm'u. Jó a’ ti vállaltok; de ti gonoszok 
vagytok. Meg kell azt tanulni, a’ mit mond a’ sz. 
Pál Apóit. Tit. II. f .  11. Mert meg-jelent az IS 

T E  Nnek amaz idvezitö hegyeimet melly minket meg
tanít, hogy meg-tagadván a' hitetlenséget és e* világi 
kívánságokat, mértékietefen , igazán , és Jzentül éljünk 
é* jelen való világban. A ’ heres z tyén Név igen fontos 
és drága, három nagy Hivatalt foglal-bé magában , 
t. i. Prófétaságot, Papságot, és Királyságot, ezt az
ért meg-kell betsülni, nem kell meg-motskolni. Erre 
int Ambroilus Do&or minden keresztyént, ekképpen: 
Actio respondeat Nomini; ne Jit Nomen inane Cri
men immane.

Hogy pedig azt tselekedettel és valósággal 
meg - bizonyithassátok , hogy T i  igaz keresztyének 
vagytok: Visgállyátok-magatokat, ha ugyan fel-talál- 
tatnak-é T i  bennetek, azok a5 meg-esmértetö Czime-

G a rek?
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relc ? mellyeket fellyebb elé számláltam, melyhez 
képeit légyetek követői, a’ régi igaz Hitű és jó tse- 
lekedetü Szentek között.

(A) Ábrcihámnak, a’ ki (_i) Elsőben nagy kivan- 
foggal kívánta látni az UR JÉ’SUS napját, fán. VIII. 
Látta-is Típusban ; Az I’sák hellyett meg-áldoztatott kos. 
bán, és felette igen örvendezett. Hát T i! a’ kik 
nem árnyékban; hanem valóságban láttátok az UR 
JESUSt, mert fogontatásától fogva, éppen Menyben 
fel-meneteléig a’ íz. Évangyéliítáktól elevenen le-raj- 
zoltatott; hogyne örvendeznétek; és máfokat-is arra 
hogy ne ferkentenétek ? ekképpen: Alléluja! Laa- 
date Dominum JESUM ! Ditsöség a’ magasságban az 
ISTENnek! hogy igy igaz Ábrahámiták, és néki Hit
béli Maradéki igazán lehessetek.

(a) Ábrahám nem érdemből, nem tselekedetek- 
böl igazult-meg ISTEN  előtt; hanem Hitből, és a* 
Hit tulajdonittatott néki igazság gyanánt, hát T i ! 
nem lennétek ebben-is az Ábrahámnak követői? jól 
tudván a z t: Hogy egy Teít-is ISTEN előtt meg- 
nem igazaikat a* Törvénynek tselekedetiböl; hanem 
az UR JÉ’ SUSban való igaz hit által, ingyén kegye
lemből: hogy fenki ne ditsekedjék.

(3) Abrahám az ö igaz Hitét meg-mutatta jó 
Cselekedeteiből, midőn nem tudva Angyalokat foga- 
dott-bé, és azoknak gazdálkodott: Ti-is azért ma- 
tassátok-meg igaz Hiteteket jó tselekedeteitekböl; 
mert azok nélkül a’ Hit meg-hóit állat.

(B) Légy etek követői a’ s z . fákób , avagy í z - 
rael Pátriárkának. A’ ki-is. (1) Elsőben: Hitte és 
vallotta a’ Mediáit egyedül való elégséges Szabadító

nak
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nak; Ti-is ezen Hitben és vallásban legyetek: Hogy 
az UR JÉ’ SUS egyetlen egy Közben járó ISTEN* 
és ember között. O szábaditja-meg egyedül az ö 
Népét minden bűneiből. Nem-is adatott Ég alatt az 
ö Nevén kívül más N év, mely által meg-lehetne tar
tatnunk.

( 2 )  Tökélleteí Férj fiúnak neveztetik Jákob 1. Móf. 
XXV. Legyetek Ti-is tökéletesek, mint a’ T i Men
nyei sz. A T Y Á T O K . Mát V. f .  48. Légyetek a’ sz. 
Pállal, jó lelki efméretü, fegyhetetlen és botránkoz- 
tatás nélkül való életűek , mind ISTEN  ’s mind embe
rek előtt. Tsel. XXIV. f .  16. Hogy máfok-is lát
ván a’ T i jó tselekedeteiteket, ditsöittsék a’ T i Men
nyei sz. Atyátokat. Mát. V. y, 16.

(3) A ' Sz. Jákob buzgó könyórgéfével az IS- 
T E N t meg-gyözte, és azért neveztetett IZR A E L - 
nek. Nohát-Ti-is légyetek oly’ buzgók a’ könyör
gésben, hogy hafogassátok az E geket, és mennye- 
tekbé a* Szentek-szenté'oen, úgy fogjátok-meg az IS
T E N T  igaz Hittel, hogy el-ne botsássátok, mig meg- 
nem-áld - Titeket. így lésztek ISTEN győ zö k , igaz 
Izraeliták, ISTEN töi mind Lelketekben, mind Telte
tekben meg-áldattattak.

(C) Légyetek követői az UR JF.SUSnak. (1) 
O  Felsége mely igen alázatos, le-ereszkedik á* bűnös 
Nathanaelhez. Fogadjátok-meg tehát az ö Felsége 
eziránt való parantsolatját: Mát. XI. y. 29. Tanoljá- 
tok-rneg azt én töliem , hogy én alázatot fizivú vagyok, 
és találtok nyugodalmat a’ ti leikeiteknek. (2) Imé 
mely hiv Páf'ztor ü Felsége, a’ kiket az Atya Nékie 
adott, mint fei-kerefi, meg téríti, Magához bé-íogad-
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ja , híven meg-örzi, és legelteti. íg y  tselekedjetek 
Ti-is azokkal, a’ kik reátok bizattattak, ne engedjé
tek el-tévellyedni, térítsétek, örizétek, ne hadjátok 
hogy el-veszszen, ne mondjátok mindjárt azt: Hogy 
menjen-el a’ maga utján. M i közüliünk ment-ki j 
de nem mi közülünk való vólt, mert tartoztok min
den nap igy imádkozni: Mi-Atyánk ki-vagy á’ Men
nyekben !  Jöjjön-el á* Te Ors z ágod. (3) Imé mely 
Irgalmas és engedelmes az UR JÉ SU S, azért meg. 
nem veti Nathanaelt, hogy szintén meg-botránkozott, 
és azért érdemlett ditséretét el-nem tagadja; főt má- 
íok előtt proclámálja: Imé az igaz Izraelita: De 
oh! mely fokán vágynak, a’ kik egy kevés hibáért 
a’ Virtuofus embert meg-vetik, haragból, irigységből, lel
kek efméretek ellen, érdemlett ditséreteket le-vonják, 
ezt mondván mérgefen: Unum vitium centum vir- 
tutet non delebunt. Ezek nem igazán imádkoznak Ek- 
képen: Ér bottásd-meg a* ml bűneinket, miképpen mi
it  ’ r t. T i  pedig igaz keresztyények! ne tselekedje
tek ú gy, Ha a ti felebarátotok napjában nem tsak 
hétszer, hanem hetven hétszer-is vét ellenetek, bo- 
tsásátok-meg. Suum Cuique tribuite, virtut &  in bojle 
laudanda.

(D) KöveJrétek á* s z ent Fiiepet, A' ki (1) Hall
ván az UR JÉSUS parantsolatját, követé ö Felségét» 
Ti-is a’ kiket az ISTEN  minden nap fokképen hivő- 
gat magához. Ma ha az ö s z avát hallyátok, mcg-ne 
kéményittétek d’ ti iveiteket. ’ Sölt. XCV. f .  8, Enge
delmeskedjetek, a> Sámuellel ezt mondván: Szóly 
XJRam! mert jó l ballya d> Te s z oígád (  Szolgáló Leá
nyod : J  (2) Filep ditsekedett azzal: Hogy meg-ta-
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l&lta a’ Meffráft. Ti-is annak okáért ditsekedjetek az 
UR JÉSUSban, mert ö Felsége minekünk mind életünk* 
len mind halálunkban egyetlen egy nyereségünk, és el
idegeníthetetlen kintsünk. Filip. i .  V. a i. (3) Fi
lep az ö URának nála le-tött Tálentomát nem áfta-el, 
hanem azzal kereskedett. Nathanaelt el-is hivta az 
UR JÉ’ SUShoz, Nohát T i-is , a’ nálatok lévő drága 
kegyelemnek mértéke szerínt kereskedjetek. Tani- 
táíial és jó példa adással nyerjetek-meg máfokat-is az 
UR jitSUSnak. Térítsétek a* bűnösöket, és tévelygő
ket az egyenes Útra.

(E) Legyetek kővetői a' s z . Natbanael dpo*
Jlolnak. A’ kí-is. (1) A’ mit a* sz. írásból tanólt a* 
Meíüásnak Bethlehemböl, Szűztől lejendö származá- 
fa felöl, a’ mellöl el-nem állót, azt bátorsággal ki
mondotta. Ti-is azért a’ Hitnek dolgában, a* sz írás
tól el-ne távozzatok; mert azokban örök élet vagyon. 
f}án. V. f .  39. Valamit tudni, hinni , tselekedui é£ 
kérni kell az Idvességre, azokban bövségefen és vilá- 
gofan meg-irattak. (a) Nathanael docilis vólt; nemvóit 0- 
íloba,.nem volt meg-átalkodott vakmerő, mellyhez ké
pei!; meg-gyözödvén lelkében, az UR JÉSUS Melh- 
áíságárol, Hitt ö Felségében,’ s bé-is vette: Ti-is azért, 
ha a’ Sz. írásból, a’ Sz. Lélek által, valamely id- 
vességes Igazságról minden kételkedés nélkül meg- 
gyözetettek , annak ellene ne állyatok.

(3) Natbanael meg-gyözödvén az UR JE’SUS I- 
gaz Mefíiáságáról, közönséges hellyen Hitéről Valláíí 
tészen, azt nem szégyenli, féltében élném títkollya,igy 
ízóllván : Rabbi! Te vagy azlSTEN nek ama' F I  A. s*t. 
Ti-is ne szégyenlyétek, ne féllyetek az emberek előtt

illyea
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illyen Confefiiót tenni: URAM JE’SU S! T e vagy a* 
meg-igértetett igaz MeíTiás. T e  vagy az Igaz ISTEN, 
és az A T Y A  ISTENnek tulajdon természetszerint va
ló FIA. Az örök életnek egyedül való M egszerző
je , kútfeje, ’ s adója.

Ha mind ezeket tökéllerefen véghez viszitek- 
Igaz és Valóságos Kér es z ty ének! így lészen osztán, 
H °gy örülni fogtok az Ürban, a’ TI Meg-tartó IS; 
TENEtekben, és felette igen nagy lészen 3’ Ti jutal
matok, mert A Z  valósággal meg-áld Titeket még e- 
földi életetetekben, mind Mennyei, mind földi kelle’ 
metes Áldáfokkal, A’ KIBEN meg-áldattatnak e’ Föld
nek minden Nemzetiségei,

íg y  lészen végezetre ; Hogy a’ mi URunk JE- 
SU S Kriítus-is, a’ maga változhatatlan Sz. Ígérete sze- 
*int, Sz. A T T  J A  előtt, illyen drága Confeffiot té
lzen 0 ! tégyen-is, Ti felőletek, ama’ nagy Napon, a’ 
Világnak ama közönséges roppant Gyüléfekor, Teílei- 
teket a’ földnek porából fel-támasztván, és Boldog Lei- 
keitekkel edgyefitvén. és Titeket jobb keze felöl ál
litván: Imé az igaz Izraeliták! lmé az igaz Kere/z- 
tyének ? a* kikben álnokság nem találtatott. A’ midőn a’ 
trombitáknak harfogáfi k ö zö tt, illyen örvendetes szó- 
kat zengedeztet, O! zengedezteffen-is, a’ Ti füleitekbe. 
Jertek-il én A T Y Á M N A K  Á llo tta t , mennyetekébe a’ TI URA• 

tohiak Ö R Ö M É B E N !  Bírjátok örökség s z erint az Ors z á g o t\:mely 

meg-kéjzittetett Tméktek e’ Világ fundamentomának fel-vettetéjé előtt. 

És akkor, mint Igazak, el-mentek, oh! mennyetek-is- 
pl a  Ö RÖK életre.

N E G Y E -
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N E G Y E D I K  A L K A L M A Z T A T A S .
A  Moflani Szomorú ; de igen Nevezetes Alkalma- 

tojságra.

Imé ! Szomorúságra hivattatott Reresztyén Ha
lotti szent Gyülekezet. Én eddig le-rajzolám, le- 
feítém ti előttetek, le-írám tsekély beszélgetéfemmel: 
A z álnokság nélkül való igaz Izrael itat. A  '’Sido Nat
ban aelt. leintsen már egyéb hátra; hanem, hogy ke- 
ressek Egy álnokság nélkül való Igaz keresztyén t, 
Egy Magyar INathanaelt. Nem kerefem én Ezt T i 
közietek Élők! fényes Nappal Lámpásnál, a’ régi Fi- 
Icjofussal; mert e l- h iszem, hogy Lámpás nélkül-is 
találnék Efféléket T i köztetek. Hanem kerefem az 
Holtak közt, és imé meg-találom ama gyászos kopor- 
fóban. A’ ki-is ama Nagy Herós. t. i. Lelkére nézve 
immár idvezült, Teltére nézve pedig a’ koporíóban 
tsendefen nyugovó Néhai Mélroságos Liber Báró Nagy 
V;áradi Idösbb 1N T ZÉ D I SÁM U EL Ur ö Nagysága, 
A ’ kit-is az Igaz Izraelitával, és a’ ’ Sidó Nathanael- 
lel egyben hafonlitván, mig demonítrálni igyekezem 
azt: Hogy életében ez a’ Méltóságos Uraság, álnók- 
fág nálküi való igaz Keresztyén, és egy Magyar Nat- 
hanael v ó lt , kérlek, R. H I még egy kevélsé Szen- 
vedjetek-el.

(a) Natbanael vólt á* Neve az Igaz Izraelitának; 
A’ mi Keresztyéniinknek Neve pedig vólt SÁ M U E L; 
de ezek a’ Nevek nem fokát külömböznek; mert 
Natbanael tészen: ISTEN töl adattattott; Sámuel pedig 
ISTENtöl kérettettett: már pedig a’ mi ISTENtöl 
kérettetik, a* bizony nem máitól, hanem ISTENtöl 
adatik. H ; - (b)
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(b) A’ ’ Sidó Nathdnaelnck Genelógíáj áról, fém 
a’ íz. írásból; fém az Ekkléfiáftika Hiltöriából töb
bet nem tudunk; hanem, ez ed gyet, hogy ö vólt 
Bartoloméus, az-az: Toloméus F ia, De a’ mi Keresz- 
tyén Nathanaelünkröl többet tudunk a’ Civilis Hiílo- 
riából; mivel az ö Úri Familiáját, Törsökére nézvé, 
fel-találjuk ez előtt egy néhány Száz Esztendökkel.

Ugyan-is, hiteles Documentumokböl conílál: 
Hogy ezen Úri Familiának Torsoké vólt: Itsvits, a- 
v a g y , Itsévits M Á R K , Dalmáciái Fö Nemes Ember, 
a* Kinek-is azon Országban, a’ több ös, örökös Jó- 
szágai között, INCE nevű Posselhója és Réfidentiája- 
is lévén; minekutánna, mint Mctrtidlis Vitéz, egy-nagy 
Famíliából Származott Grófót, mint ellenségét fegy
verrel meg-gyözte volna, oda hagyván Dalmáciában, 
minden Jószágait, bújdosásra adta magát kételenfég- 
b ö l, és Ezer négy s z áz nyólt zvmódik Es z tendöben 
Magyar-Országban érkezvén, H U N Y A D I  M Á T Y Á S  
K IR Á LY  alatt, mint Nagy Vitéz Heros, a’ Milita
ris Statusban állván, a’ Szomlzéd Törökökön gyak
ran győzedelmeskedett.

M ÁRK  Urnák Fia vólt ITSÉV ITS T A M Á S , 
egy Magyar Légiónak Vitéz Generálisa. TAM ÁS 
Urnák Fiai vóltanak: ITSÉVITS MÁTYÁS és GER
GELY, A’ kik-is Magyar Országon Jószágokat kivan, 
ván Szerezni, mint-egy két s z áz Es z tendövel ez előtt. 
Máfodik R U D O LPH U S, Ditsöséges Emlékezetű IM- 
P E R Á T O R T Ö L , és Magyar Királytól, a' régi Ne- 
mességeket Meg-eröfitö AR M A LIST nyertének.

IT S E V L T S  G E R G E L Y  pedig Maradék nél- 
kül defici díván, I T S E Y 1T S  M Á T Y a S , a’ Teílvé-

re,
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re , Bihar-Vármegyében , murának Jószágot szerzett ,■ 
mellyet öregbitet-is a’ K IR Á LYJ Collatioból, és a’ 
Felesége juísán. Sót a’ Dalmáciái 1T S E V IT S ,  Ne- 
vét-is, a’ Magyar Dobáshoz éotaformálfa, azt le-tette, 
és magát Nagy Váradi lA T Z E D In ck  kezdette ne
vezni, Dalmáciában él-hagyött IN C E  nevüPofeffiójáról, 
és az ö Maradéki ezen Nevet mid eddig meg-tartot- 
ták,

N. VTáradi IN TZÉ D I M ÁTYÁSnak maradott e- 
gyetlen-egy crokös F ia, N. Váradi IN I ZED I MI
H Á L Y , a* Kinek Nobilitáris Curíája, az hol Reíideált, 
vólt N. Váradon, és magának elsőben el-vette Feleségül 
Vadas Júditot; a’ kinek-is halála után el-vette Élete Hi
tes Párjául, egyetlen-egy örökös Leányát Csokáfi 
György Urnák, A’ ki Magyar-Ország izéiéin lévő 
FraEÍidiumoknak Kapitánya lévén , a’ kóborló Törökö
ket nem tsák mindenkor Vitézi módón és szerentsé- 
íen visza verte, hanem hét Tcrök-BafTát, a’ kik Ma
gyar - Őriz ágot kegyetlenül pusztittyák-vala Doellum- 
mal meg-gyözvén, Fejeket, fegyvereket, köntcíöket 
hét Ízben gvözedelmének tsalhatatlan jeléül magával 
el-vitte, és a’ maga Házában fel-függelztette emléke
zetes ékességnek okáért. Az Attya pedig Csókái! 
Mihály Lugofi és Káránfebefi Bánságot vifelt, a’ ki
nek Márton nevű Attyafiától vette eredetét Bornem- 
isza Anna Fejedelem Aszszony, az Első Apafi M i
hály Erdéllyi Fejedelem Felesége.

N. Váradi IA T Z E D I Mihály Ur, kedves Úri 
Párjával Csokáfi Katával fok örökös Jószágokat szer- 
zett Magyar-Országon, Bihar, Zaránd, Arad, Csanád 
és Szabólts Vármegyékben, a’ mellyeket nagyon ö-

H a rög-
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rögbitett azokkal, a* mellyek Hívségének jutalmául 
conferáltattak a’ Magyar-Országi Királyoktól, és Erdél- 
ly i Fejedelmektől, és midőn fok Jószággal , nagy 
rangal és T isztességgel bövölködnék, 16$$dik eszten- 
dobén, életének tsak 48~dik Esztendejében ki-bútsúzék 
a’ világból. Minthogy pedig N. Várad, a* köriilette- 
való Vármegyékkel a’ Török Portától occupáltattak , 
az ö Maradéki minden Jószágoktól meg-fosztatván, ar 
Fejedelem elfő Apáti Mihályné Udvarában récípiálták 
magokat, mint vér szerint való Attyokfiához.

N. Váradi IN TZÉ D I M IH Á L Y  Urnák az Első- 
Feleségétől Vadas' ‘Judittól születtettek három Fiai, 
u.m.N. Váradi IN T Z É D I M Á T Y Á S , PÉTER, és 
’ SIGMOND Urfiak, kik közzül M Á T Y Á S Nöte* 
lenségben élvén, élni meg-szünt 1678-i/Á Esztedöben;. 
PÉTER pedig a’ Fejedelem Udvari Kapitánya; a* 
Lengyel ü rszági Követtségböl v iszszá érkezvén , 36. 
esztendös korában- életét el-végezte , egyetlen - egy 
PÉ TER  nevű Fiát hagyván maga után, a’ Nemes 
Fejérvármegyei Fö-Ispánságot egy néhány esztendö- 
ki? ditséretefen vifelvén,- három Úri Fiukat Nemzett' 
t .i .  N. Váradi IN T Z  ti D l PÉTER T FERENCZET r 
és MÁTYÁST kik közül PÉTER a* Nemes Fejérvár* 
megyében Fö-Biróságot egy  néhány Esztendeig vifel- 
vén, hagyott maga után két Úri Fiakat SÁMUELT és 
SIGMONDOT SlGMONDnak egyetlen-egy Úri Leánya 
INTZÉDI KLÁRA, a’ ki-is Férjhezm envénSZILVAS! 
JÁNOS U R hoz,- hozott e’ világra három nevezetes 
Úri Fiakat, u. m. SZlLVÁSI SÁMUEL Urat. A* Mélt. 
Fö-Stráfa Meder SZILVASI JÁNOS Urat. és ÁDA- 
MOT.

N .  V á ,
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N. Váradi IN T Z É D I SÁ M U E L Urnák a’ Má- 
födik Felefégétöl, CSO R ÁSIRATA Aszszonytól Szár- 
maztanak három Nevezetes Úri Fiai. t. i. N. Váradi 
INTZÉDI PÁL INTZÉDI GYÖRGY, és INTZÉDI SÁMUEL 
Urak. A’ ki-is a’ mi Idveziilt N. Váradi INTZÉDI SÁMU. 
ÉL Urunknak Édes ATTJA vólc.

N. Váradi INTZÉDI PÁL Ur, a’ ki-is a’ Fifcálitá- 
foknak Adminiílrátorává tétetvén, azután, a’ Rirályí 
Táblán Assessorfágot nyervén, 1704-dikben, Életének 
S 8-dik Esztendejében, e’ földről bóldogul el-költözött, 
hagyván maga után LIPTSEI KATA A szszonytól Szüle
tett három Úri Fiakat,. és egy Úri Léányt ’SUSÁNNÁT 

Ezek között a’ nagyobb volt, a’ Néhai Mélt. 
L. B. Ni Váradi INTZÉDI JÓSEF UR, igen lu d os, Bölts 
és a’ köz jóra született U r , melyhez képell, mind az 
ITELü MESTERSÉGET j mind a’ N. Enyedi Nemes Rol- 
légyíomban a’ CURÁTORSAGOT nem tsak meg-érdeirt- 
lettej hanem fok ideig-is hasznoíbn folytatta, mind ad
dig, mig 1571-dikben, Életének 62-dik Esztendejében, 
a’ halandófágot Halhatatlansággal fel-tserélte. A’ közep- 
fö vólt N. Váradi INTZÉDI PÁL U r ,  a’ ki jeles ei-mé- 
jü, nagyra termett Ur volt, de nötelenfégben é lt , és 
*732-diÁben, Életinek 36-dik Esztendejében e* Világ
ból ki-mulék,

N. Váradi INTZÉDI PÁL Urnák harmadik Fia 
Vólt N. Váradi INTZÉDI GÉRGÉLY U r, a’ ki-is ked
ves Úri Hites Párjától három Úri Fiakat nem zett, és 
egy Úri L eán yt, t ö  N. Váradi INTZÉDI P Á L , 
ELEK, és GERGELY Úriakat, és ÁGNES Ris Aszszonyt 
a5 ki-is F é r jh e z  adattatptt a’ Méltóságos L . B. Lo- 
íontzi I f ja b b  Bánih Ferentz Urnák ö Nagyságának.

N- V i
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N. Váradi INTZÉDI PÁL Ur ’SU’SÁNNA Nevű 
Úri Leánya Férjhez menvén THOLDALAGI JÁNOS 
Ú rhoz, és 1723-madik Esztendöben az URban boldo, 
gul ki-mulyán, hagyta maga után egyetlen-egy Űri 
Leányát Thóldalagi 'SŰSÁNNA Ur A ízszbnyt a’ ki-is 
Törvényeién meg.párofodván L . B. NALÁTZl. IST
VÁN Úrral, Négy Drága Gyümöltsökkel Úri Házát 
meg-gazdagitotta.

N. Váradi INTZÉDI JÓ’SEF Frotonotárius Ur a’ 
mi Drága SAMUELÜNKkcl, és GERGELY Úrral, a’ 
Felséges Udvártól Liber Báróságot nyérvén, a* ma
ga nevét egyedül el-változtatta, és a’ JCVSINTZI Né
véi fel-tserélte. Az UR ISTEN pedig Házasságát 
Méltóságos BaroDÜTa, JÓSIKA J U D IT T A L  íz é p , 
drága, három Úri Fiákkal, meg-áldotta vólt,

“ Kik között Elfő vólt L. B. J O S Í N T Z I  J Ó 
S É  F  Ur, a’ ki a’ maga Böltsességéért nem tsak a’ Gu- 
berniális Secretáriusságot, hanem a’ Guberniális Inti
mus és A&ualis CONSILIÁRIUSSÁGOT-is méltán el
nyerte. Bé-jött vaja e’ világra 1112-dikben. de 17Ó4- 
dik Esztendöben, Életének 53-dik Esztendejében ki- 
költözett, hagyván maga után kedves Úri Feleségé
tő l, Bíró ANNA Ur A szszonytól négy Úri Fiakat u. m. 
L. B. JÓSÍNTZI SÁNDORT, LAJOST, LÁSZLÓT és 
KÁ^ULYT, Egyetlen-egy Úri Leányával, JÓS1NCI JU* 
LÍÁNÁVAL, a’ Méltóságos Malomvizi KENDEF1 PÁL 
Urnák igen kedves, H ites, flete  Párjával.

M Á S O D I K  Ú R I  F I A  a’ M élt. L .  B. J Ö S I N T Z l  

M I H Á L Y  U R  Ö  Nagyfága, a’ ki-is a’ mi Drága HA- 
LOTTUNKnak, utoífó T isztessége meg-adáfáia ; itt mél- 
toztatott moítan meg-jelenni. A’ Néhai Mélt. Dioszegi

A gu e s
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Á gn e s U r - A sz sz o n n y a l ,  m in t  k e d v e s  ’ s  H i t e s  P á r já v a l  

n y e r t  I S T E N t ö l  k é t  P á r  je l e s  Úri M a g z a t o k a t ; u . |m . 

L. B. JÓSINTZI MIHÁLY, JÖSEF Uríiakat. ÁGNES és JU- 
LIÁNA Ú r i Attyok sz i v é t  g y ö n y ö r k ö d t e t ő  k is  A sz sz o -  

n y o k a t .

A’ Néhai N . Váradí L .  B .  Protonotárius Idösbb J Ó -  
S I N T Z l J O S E F  Úrtól származott,igaz Nemes vérüHar- 
madik Úri Fiavólt: L.tí. J Ó S I N T Z I  L Á S Z L Ó  Ur, A’ 
ki-is Természeti hajlandófága szerint választván önként 
magának az INCLYTUS MILITARIS STATUST, nemlh- 
ítántiával, nem adománnyal, hanem a’ maga Virtuíiért 
ajándékon Compagniát és Kapitánfágot nyert, az Incly
tum GYULAIANUM VITÉZ REGIMENTBEN, ésa’ Prussu- 
fokkal való hadakozásban, fok hartzakon a’ maga Com- 
pagniájával, Vitézen vifélvén magát, és fokszor gyö- 
zedelmefen v iszsza-jövén; végre osztán, a’ FELSÉGES 
FEJEDELEMNEK, a’ Márs Seregének, Édes Hazájának, 
és Méltóságos Úri Szüleinek, és igaz Attyaíiainak ne
vezetes nagy károkkal, a’ PruíTuíIal Troppáimíl lőtt vé
res ütközetben, jó példát hagy ván minden igaz, és H í v  

Oíficiálifoknak és Katonáknak, mind végig és a* vérig, 
Vitézen hartzolván, 174%-bcn Septembernek utolfó Nap
ján, ÉLETÉnek 29-dik Esztendejében, FELSÉGES FE
JEDELMÉHEZ való H ivfégét, és Édes Hazájához illő 
szeretetét véres halálával meg-petsételte, Lelkét IST £ - 
nének, szokott kegyessége szerint, avagy tsak ily  rö
vid ejaculatoria devotioval meg-adván: URAM  JÉSUS 
végyed hozzád az én Lelkem et! Ugyan-is el-menetele 
előtt, velem Íratott volt magának egynéhány Vitézlö 
Rendhez illő Tábori könyörgéfeket, mellyeket legdrá
gább kintsei között Magával el-is vitt.

N . V í-
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N. Váradi IN TZÉD I M IHÁLY  Urnák máfodik 
Un Fia volt N.Váradi INTZÉDI G YÖ RG Y Ur, ki-is az 
Elfő APAFI MIHÁLY FEJEDELEM Udvarában elföben 
Regiílratorfágot, azután Secretáriuíi Hivatalt érdemlett. 
Házafodott a’ KERESZTESI Úri Familiában. Fiú örökölt 
nem hagyott, hanem három Úri Kis Aszszonyokat, u. m. 
INTZÉDI KATÁT,\ KRISTINÁT\ BORBARÁT. Kik köz- 

ÍZ Els°  FérJhez ment: Nyári IN TZÉD I ISTVÁNhoz. 
Az Máfodik BUDA GÁSPÁR Úrhoz. Az Harmadik pe- 
dig u. m. j NCZÉDI BORBÁRA, BENKÜ ISTVÁN Úrhoz.

A’ Néhai N. Váradi INTZÉDI MIHÁLY Ur Har. 
madik Úri Fia Kereszteltetett, jV. Váradi INTZÉDI MI- 
HALYmk. Volt ez Fö POSTA MESTER, és egyszer- 
fmmd Regiltrátor Proyincialis, Mind Hazájában mind 
más országokban, azokból a’ mellyeket experiált,szerzett 
magának igen ritka Prudenüat fokszori követtféget hí
ven vifelvén, Első A P A F I M H Á I H  Idejében mind 
az Auflria F E S E G E S  U D V A R H O Z : mind az Fran
ciához, mind az Ottomannika Portához egész életében t 
mind hóltig; a’ Melyért-is igen hiressé lett, nagy nevet 
szerzett Magának, tsak nem minden Tartományokban. 
A z után H ív Segittségül, el-vette örökös Hites Há
zas Társul, amaz, Az Aszszonyi Nőm között egysze- 
men válogatót Szüzet, a* Nádudvari ANNÁT, maga 
után hagyván edgyetlen-egy örökös Fiát t. i. N. Vá
radi L . B. IN TZÉD I SÁMUEL Urat, a’ ki a’ mi szo- 
morú Beszélgetéf'ünknek Argumentuma. Meg-halván 
pedig a’ Néhai Méltoságos L . B. INTZÉDI MIHÁLY 
U r? el-marádott Ö zv e g y e , Nádudvari ANNA, Férj- 
hez ment máfodszor Roer Simon Úrhoz. A’ FAGARA- 
SI Diítrictusnak Fö KAP1TÁNJÁHOZ Ezen Házasság-

nan
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nak Gyümöltse v o lt, egy Fár Uri Mag-zat. t. i. A’ 
Méltóságos B O É R  IM RE  UK , a’ Fejérvári Ver.erá- 
bilé Capituhimnak Reverendiffimus CANONlCUiSA. És a’ 
Méltoságos BOÉR ANNA Ur Aszszonyság, a’ kinek- 
is hárem Úri Férjei voltának, u. m. a’ Méltóságos 
G YÖ KFFI JÖ SFF Ur. A’ Méltóságos EARTSAI 
M IH Á L Y  Ur, és a’ Méltóságos M ATSRÁSI PÉ
TE R  U r, 'l'ek. és Nemes Hunyadvármegyének Érde
mes Fö-Ispánnya. Az Első Férjétől hozta e’ világra, 
L . B. GYÓRF1 SÁMUEL Urat ö nagyságát, k it-is 
az UR ISTEN fokáig éltelTen.

A ’ fellyebb fokszor említet N. Váradi INTZE- 
D I M IH Á L Y  URnak , KATALIN nevű Leánya Férj
hez adattatott HAR1NNAI FERENTZ nagy és Gazdag, 
Úri Embernek, a’ kitől eredetét vette HARINNAI SÁ 
RA Ur-Aszszony, a’ Mélt. Földvári F/vL Urnák ked
ves élete Párja, a’ kitől származott a’ Mélt. GróffFcld 
vári FERENTZ Urö Nagysága a’ Mélt. Groff Földvári 
ISTVÁN Urnák, és a’ Melt. GróíF Szalontni 'FÖ L
DI ÁD a M Ur kedves Párjának, Földvári SÁRA Ur- 
Aszszonynak Édes Úri ATTYA. A’ Mélt. Földvári PÁL 
Urnák ERSÉBET nevű Úri Leánya, meg Párofodott vóit 
a’ Néhai Mélt. TOLDALÁGI MIHÁLY Úrral, és ISTENtöl 
meg-is áldatott Drága Úri Magzatokkal, u. m. a’ Mél
tóságos Gróff: Lá s z l ó . Já n o s , f e r e n t z , és Pá l  
U rakkal ö Nagyságokkal, Hazánknak, és Abban az IS
TEN HAZÁNAK, Abban a’ Nemes Rollégyiomoknak igen 
ékes és Nevezetes Üszlopival. Úgy szintén 'J'óldalagi 
Er SÉBET Ur Aszszonnyal, a* Mélt. Fritsi Fekete SÁMU
EL Ur igen kegyes és kedves Élete Párjával. És rJ ol
dalági RÁM A Ur-Aszszonnyal, a’ Mélt. GRÓF CZEGEI 
VAS ADÁM Ur ö Nagysága igen kegyes és kedves Házas 
Tárfával. I A*
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A’ gyakran említett N. Váradi INTZÉDI MIHÁLY 
Urnák máfodik Úri Léánya: INTZÉDI ERSÉBET Ur 
Aszszonyság Férjhez adatott SÁROSI JÁNOS Urnák, kik
nek moítan-is fok Úri Maradékjok Életben vágynak.

(c) De térjünk viszsza az útra, melyből ki
tértünk vala, és continúállyuk a’ Sido Nátháméi, és a* 
mi Magyar Nathanaelünk között való Hafonlatosságokat.

Harmads z or: A’ Sí dó Natbanaelnek Vitáját, Tse- 
lekedeteit, vifelt dolgait, Hivatalait, Maradékit, Szü
lőit, Attyafiait, az Apoítolságon kívül; úgy Halálának 
idejét, hellyét, circum fiántiáit. ’ s t. bizonyofon nem tud
juk ; De a’ mi Keres z tyén Natbanaelünknek Vitáját, 
Vifelt dolgait jobb részén, mind a’ maga Iráíiból; mind 
Méltofágos Ur Maradékinak, Igaz Attyafiainak; H iv 
Barátinak, jó Szomszédinak bizonyos Experentián fan- 
dáltt Hiteles Adteílátiójokból, Születéfétöl fogva mind 
Haláláig jól tudjuk. Mellyet-is rövideden igy terjesz- 
tek K. H. elötekben.

A’ mi moítani Szomorúságunknak argumentuma, 
Az idv. Néhai Méltóságos L . B.N. Váradi Idösbb IN- 
TZÉDI SÁMUEL Urnák Édes Ur Attya v ó lt , a’ Néhai 
Mélt. N. Váradi INTZÉDI MIHÁLY Ur  ,* Édes uriAnnya 
pedig NADUD-VARI ANNA, Virtuofa, és kegyes Ur- 
Aízszonyság, a’ kiktől mint ISTEN-félö igaz Keresztyén 
Szüléktől 1696-dik Esztendöbenj Májusnak 26-dik Nap
ján ez az ISTENNEK drága Ajándéka Eredetét vévén, 
tfak hamar a’ szent Kereszttségnek Sákramentoma által 
az ISTEN Kegyelembéli Szövetségében, az ö Felsé
ge T iszteletere bé avattatván, minthogy ISTENtöl kér
ték, és nyerték, azért SÁMUELNEK neveztették, és kis
ded korában Úri Házakban nevelték az Illeni félelem

ben,
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ben, a’ kegyességben, a’ jó erköltsökben, és a1 Keresz- 
tyén Valláfnak Elémcntumiban , és Prmceptorokksl - is 
taníttatták a’ T isztességes Tudományokban fel - ferdéit 
idejéig.

Annak utánna az Enyedi Nemes Collegiumban bé 
adatván, és a’ Clafíicum Stúdiumokat igen ditféretefen 
abfolválván, a’ Keresztyén Vallásnak-is farkalatos Ága
zatait fundamentáliter meg-tanólván, a’ felföbb Scienti- 
ákban a’ Tiszt. és Tudós PrófeíTorokat szorgalmatofon 
és épületefen halgatta; leg-föképpen gyönyörködvén a’ 
Theologicum Stúdiumokban, természet ízerint arra haj- 
landófága lévén.

Ezt a’ Theologiára való naturalis inclinatio} át 
tapasztalván az akkori T iszteletes és Tudós Theolo
gias ProfelTor, az én PrmdeceíTbrom, Szigeti Gyula 
litván , minden héten a’ Theologica Publica Disputa 
fiókban vagy Opponensnek vagy Respondensnek dejig- 
nálta, a’ melly provinciát ssak nem minden Tanóló 
Tárfai felett ritka Capacitasa szerint ditséretefen vég- 
hez-is vitt. Sőt e’ felett a’ Generalis Sz. Synodufok- 
ban minden esztendöben Opponensnek rendeltetett, és 
ezen Hivatalát mindenek álmélkodására ditsöségefen 
exornalta, jó példát adván a’ Nemességnek, hogy a* 
Clajjicum Stúdiumokat abfolválván, ne rugjak-fel mind
járt a’ Kollégyiomot, ne negligálják a’ Theoiogiát, 
ezt mondván: JSem les z ek én Pap. Követték-is a* 
Nemefek ezen jó Példát a’ Nemes N. Enyedi Kollégyi- 
umban, mert többire magoktól írt Theologica Dispu- 
tatiot készitvén, és az én Prtefességem alatt deíen- 
dalván, úgy butsuztanak-el a’ Kollégyiumtól.

Annak utánna tizenkilentz Esztendös korában a*
I a &ol~
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Rollegyiomból ki-v itet tét vén , Themis Oskolájában a’ 
Cancellariara bé-avattatot, hogy mint igaz Hazafia, fe
dés Hazájának-is Törvényeit és Conjlitutioit jól meg- 
tanolná, az holott-is mint egy négy Esztendök alatt 
Serény szorgalmatossága által a’ Juris Prudentiában tsak 
nem minden Tárfait fellyül haladta. Sőt egész életében 
a’ Jo könyveknek olvasásában gyönyörködött, Kivált 
a’ szeut. Theologiában a’ Tudós BRAUNIUS János 
Injlitutioit: De- Oeconomia Foederum, in fuccum 

fangvinem convertit, és repedve tudta. És igy e- 
zek által eléggé el-készittetett mind a’ Felséges és 
örökös Fejedelmeknek hívséges engedelmeíségére;mind 

közönséges dolgokban Édes Hazájának nagy hasz- 
nára; mind pedig az ISTEN  Házában, a* ferény, 
bátor és hasznos ör állóságra, vigaiztalására, és ke
gyes oltalmazására.

Meg-is mutatta igaz Hitét annak drága Gyű
rni öltseiböf, mért szerette ISTENét. T isztelte FE
JEDELM ET. Szerette Vallását, Hitének forsofit, 
Minden Felebarátját. A’ szükölködö Szegényeket. 
Az UR JÉ’ SOS Szolgait. A’ Kollégyiumokat. Pro- 
felTorokat. Deákokat , a’ kikkel a’ Sátoros Innepek- 
ben szerette discurrálni. Mindenekhez affabilis íince- 
rus, Candidus, alázatos volt. Egy szóval az IS TEN- 
re nézve Szentül, Magára nézve mértékletefen* Feleba
rátira nézve igazán élt.

Melyhez képei! a’ maga ritka Böltseségéért. 
Szélefen ki-terjedett Tudományáért. A’ Haza Törvé
nyiben való jártasságáért. Jeles Prudenti áljáért. Szép 
Experientiájáért. Nathanaeli Egyenes Lelküségéért, 
és az fellyebó elészámlált Virtusokért azt érdemiedre:

Hogy
>
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Hogy a’ Méltóságos REGIUM G U BER N IU M TO L 
méltónak ítéltetett; hogy gyakron a’ Vacans Cardina
le Provinciák Officiumokra Candidaltatnék, a’ mint er
ről Bizonyság a’ B É TSI Aulicum Archivum, noha 
maga ezt foha nem Solicitálta, annál inkább pénzel 
nem vadászta, jól tudván Horatiufnak mondását: Bea
tus , qui procul negotiis. Meg-elégedett a’ maga Sor
sával és virtussával, foha fém panaszolkodott hogy vir
tusnak femmi jutalom nem adatott, jól tudván azt: 
Jpsa Virtus fibi ipji fufjiciens prcemium éji. Mindazon 
által magát, mint igaz Haza Fia a* Közönséges szol- 
gálatból ki-nem vonta; hanem mind külfö, mind 'bel
ső Generális és Partiális székeken folyó külömbb kü- 
lömbb-féle Causákban Hazánk Törvénye szerint, mint 
igaz Biró pronunciált. Metalis Reambuladokra és 
fok peres dolgoknak el-igazitására, A’ Tek. és Nemes 
Vármegyék Székein, mint Assessor demerealtatott, és 
meg-nyervén Prcefentiaját,  mind a’ Prókátorok; mind 
:t’ Perefek Boldogoknak mondották magokat; mivel i- 
gazán itélö Bíróságáért mindenektől tiszteltetett, sze- 
rettetett. A’ Fagaras földi Vice-Kapitányságot-is 
egy ideig adminiílralta ; de tsak hamar le-mondott rol- 
l a : E’ felett a’ venerabilis Kalofi és Kalota sze g i, 
Traétusbeli íz. Ekkléfiáknak Fő CURÁTORSAGARA- 
is meg-nyerettetett.

Ezekután következik a’ Conjugalis V IT A . A’ 
Páros Élet. A’ mi Méltoságos N. Váradi L . B. I- 
dösbb Incédi SÁM U EL Urunk, ekképen mind Scbo- 
lajlicus, mind Juridicus Cur/üsát fideliter U? feliciter 
abfolválvdn, hogy az ö Úri Eleinek ditsöséges Ne
vek és Emlékezetek általa propágúltatnék, és Benne 
meg-ne halna; midőn szép fel-ferdiilt időt ért vol

na
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na, meg-emlékezvén a’ s z . Pál Apollóinak Sz a v a i r ó l ,  

Sid. XIII. f .  4. Tis z teletes mindenek között d* Ha
zafi ág, és cC fertelmesség nélkül váló Ágyas H á z ; a:* 
paráznákat pedig, és d’ Házasság ront okát az IS T E N  
meg-ítéli. Ánnakokáért, kívánt keresni magának egy 
k egyes, O kos, S zép , Szemérmetes, és Gazdag Úri 
Szűz Leányt, és az ISTEN  különös ajándékából 
meg-is találta azt 1724-í/iA Esztendöben, a’ Tekinte
tes L észai ISTVÁN  Ur, és Tekintetes Retzeli SÁ
RA Aszszony Úri Udvarában, u. m. Tekintetes L é 
szai ANNA Drága Ur Aszszonyságot; a’ Kivel Negy
ven Esztendeig ritka szeretetben, tökélletes hivség- 
ben élvén , az ISTEN áldásából Nemzett Tizenhat 
Úri Magzatokat, kik Tizen fel-ragadtattak a’ Meny
ben'; Haton pedig I s i é n  jóvoltából itt e’ földön élnek, 
virágoznak mint a’ szép Pálma-fák, és mint a’ Czed- 
rus-fák , mellyek a’ Libánufon nevekednek,

Ezek között a’ Leg-elsö] a’ N. Váradi Meltosá- 
gos L .  B. Inczédi ISTVÁN  KAPITÁNY Urffi, a’ ki- 
is az Inclytum Gyulaiamra Régimentben huszon egy 
E sztendeig hüfégefen, és ditséretesen fegyverével 
szolgálta a’ Felséges Auítriai H ázat, és Kapitányságá
ban, cum venia Sute M ajeílatis, a’ Katonai szolgá- 
lattol vég butsut vött.

Máfodik a’ Méltóságos L . B. N. Váradi IN- 
T Z É D I M IH Á L Y  Urfi, a’ k it- is  minden Törvé
nyes dolgokban maga úgy inílituált, hogy immár ö- 
regségében Édes L .  B .  Ur Aítya egész nyugodalmá
ra, mind az Erdélyi; mind a’ Magyar-Orlzági Cau- 
sákat -kedve szerint Procurálta, és Édes Úri Attyá- 
nak halálakor-is abfentálván mint Plenipotentikriufa; mind
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Ur Attya igen fajnálotta; mind M aga, hogy jelen 
nem lehetett igen nagyon keserülte.

Harmadik Méltóságos N. Váradi L . B. IN TZÉ D I 
SÁ M U EL Urö Nagysága, a’ Felséges KIRÁLYNÉ Asz- 
szonyunk Decretalis Kapitánja, a’ M ely Méltósággal 
meg-ajándékoztatott ö Felfégétöl, minekutánna Teft- 
örzöi fegyveres Vitézi Hivataltól, kéz tsokolással 
el-bútsuzott volna , v iszsza jővén pedig, és Magának 
kedves Élete Párjául el-jegyezvén a’ Méltóságos L . 
BáronilTa Vitéz ÉVA Iffjú Ur Aszszonyt, nyert IS- 
TENtöl három Úri Magzatokat , u. m. Méltóságos L . 
BáronilTa INTZÉDI THERÉSIA. ’SU’SÁNNA és ÁGNES i- 
gen szép és jeles Kis-/, szszonyokat.

Negyedik: a’ Méltóságos N. Váradi L . B. 
INTZÉDI GYÖRGY Ur ö Nagysága, a’ Méltóságos 
Gíóff W a ss ÁGNES Iffjú Ur-Aszszonynak igen kedves 
Férje, és a’ Méltóságos L . B. INTZÉDI SÁMUEL 
Urffiatskának Édes Ur-ATTYA.

Nagyobbik Úri Leánya, a’ Méltóságos L . Báró- 
niiTa INTZÉDI THERÉSIA Iffjú Ur-Aszszony ö Nagy- 
lig a , a’ Méltóságos N. Bartsai, Bartsai PÉTER Ur 
ö Nagysága igen Drága, Kegyes és Hites Párja, és 
a’ Méltóságos N. Bartsai Bartsai SÁMUEL. GYÖRGY 
és SÁNDOR Urfiaknak, és Méltóságos Bartsai ÁGNES, 
KÁROLINA és ANNA Kis A szszonyoknak Édes Úri 
Annyok.

Máfodik : Úri Leánya, a’ Méltóságos N. Vá
radi L . BáróniíTa, INTZÉDI ÁGNES Iffjú Ur-Asz
szony ö Nagysága, Méltóságos Osdolai Gróff Kun 
SIGMOND Ur ö Nagysága ritka Virtufokkal fénylő 
örökös T A K S A , és a’ Méltóságos Gróff Kun IST

VÁN-
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VÁN, S1GM0 ND Urffiaknak , úgy a’ Méltóságos 
Gróft’Kun MÁRIA Kis Aszszonynak Édes Uri ANNYOK. 
Mind ezekből eléggé meg-tanolók ki-lőtt íégyen az ö 
Conjugalis Vitájára, az-az Páros Életére, és annak 
drága gyümöltseire nézve, a’ mi Méltóságos Idösbb 
1NTZÉDI SÁMUELÜNK.

Mennyünk ismét viszsza a’ Hafonlatosságokra, és 
Visgállyuk-meg, miben hafonlatos még a’ mi Magyar 
Nathanaelünk. a’ ’Sidó Nathanaelhez. A’ Máfodik Tu
domány alkalmatosságával, kilentz Punclumokat jegy- 
zettünk-meg a’ ’ Sidó Nathanaelröl, és mind ezek igen 
hellyefen reája-is illenek a* mi Drága MAGYAR NAT- 
HANAELÜNre , de a’ végre íietvén, rövidségnek oká
ért , tsak kevesset emlitek.

(d) Natbanael a’ Sidó Akadémián Theologiae és 
Juris Magiíler vólt mint Nikodémus; a* Kriílus Ta- 
nitványi között Apóitól; Hlyen vólt a’ mi Nathana- 
elünk-is, a’ mint hallátok a’ Vitájából, hogy nagy 
Theologus és Juriíta volt. Natbanael midőn magáno- 
fan volt az időt hijjában nem töltötte, hanem íz. el- 
mélkedéfekben és könyörgéfekben , éppen úgy tsele- 
kedett a’ mi Nathanaelünk-is , a’ mint vitájából ki-tet- 
tzik. Natbanael a’ Hitnek dolgában tsak a’ sz. Írás, 
nak hitt; ebben-is hafonlatos volt a’ mi Nathanaelünk, 
mert vallása-is azt tartotta, A  ’Sídó Natbanael az 
Abrahám és Izrael vallásán vólt. Bizony a’ Miénk- 
is Abrahámnak Izraelnek követője vólt mind a’ Hit
ben , mind a’ jó tselekedetekben, erre bizonyság az 
ö Vitája.

(<?) Végezetre hogy mindeneket egy fűm mában 
foglaljak. N  ’Sidó Natbanael az UR JÉSÜS Bi

zony-
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zonysága szerint: Igaz Izraélita volt, és ha szintén 
bűnös vólt-is; de még-is az a’ bűn, a’ mely az ö 
idejében, a’ meg-veszett teíli Izraélitákban uralkodott: 
az-az, az álnokság nem volt ö benne. Ezekben-is ha- 
íonló volt ö hozzaja, a’ ml Magyar Nathanaelünk. A’ 
Ri-is az Ábrahámmal ssak Hit által kívánt IS T E N  előtt 
meg-igazulni. Látta az UR J É S U S  Napját minden 
napon a’ íz. írásban, a’ Vafárnapi, Sátoros Innepi 
Prédikátziokban, a’ Theologicum Syjlhemaban, az UR 
Vatsorájának minden Esztendöben hatszori ki-szolgálta- 
tásában , és látván az ö Lelkében örvendezett. A z  
IS T E N  Angyalit az UR JÉ’ SUS Szolgait, a’ Pró
fétákat és Próféták fiait, gyakron az egész sz. Pártiálift 
Házában önként örömmel bé - fogadta, és bőven gaz- 
dálkodott.

Ad Jákobbal, avagy Izraellel, az UR J É -  
SU St egyedül való Szabadkájának vallotta, ’a Nathanael- 
lel, könyörgéseiben, búzgoságofon meg-fogván, ily ’ 
Confeífiot tött: Tevagy URam az IJlennek Fia. Sőt 
idvessége felöl tellyes bizodalmát a’ JÉSUSban fun- 
dálván, minden napi Symboluma e’ v o lt: Tudom ki
ben his z ek, azért femmiben meg-nem tsalatkozom. Szóly 
VRarn, Szóly! mert jó l balja ay Te bűnös s z olgád Sá

muel.
De ha a’ maga Confefliója szerint-is bűnös volt, 

ugyantsak a’ moílan lábra kapott és uralkodó bűn, 
az álnokság, képmutatás nem volt ö benne; hanem az 
ellenkező Virtus a’ Cándor, és a’ Synceritás. Ezt 
nem én mondom, hanem tele torokkal kiáltyák, val- 
ják., bizonyítják Méltóságos Úri Attyafiai. Jó Baráti. 
A ’ Nemes Vármegyék, mellyekben AdíTessor vólt. A’

K Ve-
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Venerábilis Clerus. A’ Nemes Kollégyiumok, Belső ’ s 
külső T iszt e i : Hív Tselédi. ’s a* t.

De nem tsak igaz Izraélita; hanem igaz Ke- 
res z tyén-is vo lt, még pedig nem tsak Tbeoreticus ; ha
nem Practicus. Tudta a’ íz. Iráfokat. Gyakorlottá a’ 
kegyességet. Imádta és tisztelte ISTENét. Szerette 
Felebarátyát. Hitének forfofit. Vallását. Ekkléfiáját. Ha
záját. Nemzetét. Attyafiait. Papjait. Lé vitáit. Úri 
Házát és Familiáját. Melyhez képeit, T i  reátok 
apellálok K. H. Itéllyétek-meg avagy az én Sz. Tex- 
tufom pontról pontra nem illett-é ö reája? Ha illett, 
Szabad hát immár énnékem, a’ T i engedelmetekböl 
ezt a’ Relátoriát bé-petsételnem, és a’ széles Világon 
el-terjedett közönséges keresztyén A. Sz. E gy - Ház 
minden Tagjaihoz illyen tituluífal expédiálnom: írnél 
a’ N. Várad! Méltóságos L . B. Idösbb IN T ZÉ D I SÁ
M U E L  U R , amaz igaz Magyar Izraelita Keres z tyén, 
á’ kiben álnokság nem találtatott. Hogy igy légyen a’ köve
tésre eleven Példa, és atzél fényés Tükör minden Hí
veknek , mert e’ végre tétetnek Halotti Prédikátziok,  
és Orátziok.

Midőn ekképen folytatná és Adminijtrálná a’ mi Igaz 
Magyar Izraélitánke’ Világi Életben, mind Publica; mind 
Privata, mind Spiritualis, mind Civilis, mind Ecclejiafii- 
ca Vitáját, szép tsendefen, békelfégben ; az ISTENnek 
fokféle kellemetes Lelki ’s telki, áldáfai között fok i- 
dökig; mert az I s t e n , az ö változhatatlan sz. Ígérete sze- 
rint, ötet-is, az I s t e n í  igazán T isztelök között, 
meg-tisztelte ez életben igaz Hittel, élő reménységgel, 
Iítenben vetett erős bizodolommal, Tsendes lelki es- 
mérettel, kegyességgel, szentséggel, Nagy Tudomá-
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n y a l ,  N a g v  r e s p e & u s s n l ,  s z é p  T i t u l u s s a l ,  D r á g a  Ú r i  
T á r f a l ,  N a g y  s z é l e f e n  k i - t e r j e d e t t  Ú r i  H á z z a l ,  G a z 
d a g s á g g a l  ,  E g é s s é g e s  h o s z s z ú  é l e t t e l ,  ’ s  a ’ t .

D e  m i n t h o g y :  Nintsen e’ földön maradandó 
Várofunk; hanem j&vendót kell keresnünk, cd holott va

gyon a’ mi Fejünk az UR jfÉ&U S. Es el-végeztetett 
dolog IS T E N n él, hogy minden Ember egys z er meg-hal- 
lyon, az után Ítélet légyen; Úgy hogy cd mi Es z tende- 
inknek napjai, mint egy Hetven Es z tendei idő, hogyha 
több tehát; nyóltzvan Es z tendö.

FoTydogalván az 1770-dik Esztendö, és t éldegél
vén Életének Hetvenegyedik Esztendeje, óhnagy fájda- 
Icm! ó ! el-felejtbetetlen Szomorú kár. Azonban szent 
György Havának *2.\-dik Napján, a’ Fo Pofta-Mefter, 
kinek Neve: M O R S , el-küldé egy Poftáját, kinek 
Neve : Febris ardens, a’ ki-is a’ Babutzi Udvar-Ház
ban bé-ízálván ezt Sipolá: Memento mori! és a’ mi 
igaz N athanaellinknél roftokla. A’ ki ezen izenetet 
hallván, ezt feleié: Tudom kinek his z ekl és sz. Devo- 
tziojához valósággal hozzá foga. De a’ FöPofta-Mefter 
azon szent György Havának 29-dtk Napján más Pos- 
táját-is, kinek Neve: Iktérus, Babutzra el-küldé, 
oda érkezvén ezt kürtőié: Dispone Domui Tuce, 
nam morieris , és ez-is a’ mi igaz Izraélitánknál mara- 
da quartélybanj Ennek azt feleié: femmiben meg-nem 
tsalatkozom, és Böltsen el-rendelvén a’ maga Uii Há
zát, a’ boldog halálhoz való késziiletet mint igaz J á 
kob, buzgó és áhitatos könyörgéfekkel continuálá. T o 
vábbá Pünköft Havának málbdik napján a’Menyböl kö
vet küldeték Babutzra, kinek N eve: Bátíkól, ez 
azt kiáltá a’ mi igaz keresztyényünknek: SámuelI Sá

li 2 muel
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muel! kinek felele: Szoly Uram\ Szoly. mert jó l 
hallya cC Te bűnös Szolgád Sámuel, és v iszsza téré a* 
menyben a’ Követ, a’ mi igaz Ábrahámitánk pedig bizodal- 
mas erős H itével, és imádságával, mint Jákob meg
fogván a’ Jéhóva Angyalt és ezt mondván: Uram 
J E S U S  emlékezzel-meg én rólam ! ezt a’ feleletet vé
vé : Bizony mondom néked Holnap velem lés z esz  d> Pa~ 
raditsomban, melyhez képed bátran tsendefen, óhajt
va , és várván várta az Urat. Végezetre Pünkösd Ha
vának harmadik Napján, reggeli hat és hét órák kö
zött Meg-jelenének az IsTENnek sz. Angyali; másfelöl- 
maga-is a’ Fö Poíta-Meller el-érkezék, kinek Neve 
MORS: ez Trombitáját elevévén ezt harfogtatá, Márti 
Márs ! El-kell menni! és azonnal az Igaz Izraélita, 
igaz Nathanael, az igaz Kereszty én , a’ szent SÁM U 
E L , a’ Nagy Oszlop, a’ Nagy A ty a , a’ Nagy élö-fa 
le-esék , el-enyé-szék Teliére nézve; Lelke pedig a* 
szent Angyalok-tól bé-késérteték az ö Hitbéli Attyának 
kebelében, ott él mind örökké az örömöknek elégsé
gével, és énekli a* ditsöült hellyeken,. és Lelkekkel 
a’ sz. Alléluját*

Szomorúságra Hivatott keres z tyén Halgatok f én 
itt immár meg-álhatnék> és egy Áment mondhatnék. 
De jóltudom hogymég én töllemyalamit vártok,jóllehet 
a’ Genelogia fel-olvasása nem Prédikátort ille t, úgy a’  
Nemeii Tzirnernek le-iráfa, és annak Magyarázatja; 
hafonlóképpen a’ Butsuztatás , kivált verfekkel,
Orátor T iszt e : Mindazonáltal , minthogy kedvetek
ért valamit mondottam anticipato a5 Genealógiáról; 
hogy azért kedveteket töltsem , im’ mindjárt a’ Bu-

tsuz-
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tsuztatót-is , a’ mint lehet, leg-rövidebben véghez vi- 
ízem.

(A) E’ Mi Drága Halottunknak , az Idveziilt Néhai 
Mélt. és Nagyságos N. Váradi L . B. Idösbb IN TZÉ D I 
SÁ M U E L Urnák kedves L . B. Úri F ia! Édes L . 
B. Úri Leányi! Gróff és L . B. Uri Vejei! L . B. 
Úri Menyei! Gróff és L . B. Úri Unokái 1 írnél az 
igaz Izraélita, a* kiben álnokság nem találtatott lm* 
hói fekszik ez a’ T i  Úri A tyátok, és Nagy Atyá
tok e’ gyászos koporsóban! A’ ki Titeket szeretett, 
táplált nevelt az Illeni' félelemben , az igaz Hitben , 
Kegyességben, a’ T isztességes Tudományokban, a’ 
jó erköltsekben. A’ ki lemmi költségének nem ked
vezett , tsak hogy charaóleretekhez illendő Prómotiókat 
nyerhetnétek, és mind az ISTEN sz. Házában; mind 
Édes Hazátokban, mind Úri Famíliátokban ékes Osz- 
lopok lehetnétek. Méltán illik tehát ez a’ firalmas 
ének a’ T i szájatokban: Árvákká maradtunk Atya nél
küli Ja/ minekünk, mert elejeit cd mi Fejünknek Jkes 
Koronája.

De vigasztaljátok magatokat azzal ( i)  Hogy 
az ISTEN  áldásából szép hoszszu időt u. m. hetven 
négy Esztendöket élt e’ földön. (2) Titeket oly 
Statusban állított, hogy Atya nélkül-is gondot tudtok 
magatokra vifelni. (3) Hogy kedves vólt fok szép 
Virtuíiért mindenek előtt, és moít-is igen ditséretes az 
ö emlékezete. Jó példát hagyott Néktek-is, Quem 
continuo miremini, £? imitemini, habetis.

Én pedig az ö Uri képében kívánom hogy az 
ISTEN  az ötödik Paront9olathoz ragasztatott állhata
tos ígérete szerint, hogy Úri Atyátokat tiszteltétek ,

S z e r
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Szeressen mindnyájon Titeket itt e* földön, edgyex- 
séges, egésséges, Lelki és teíli kívánatos jókkal ál
dott hoszszu élettel, és midőn jó vénséggel meg-elé- 
gesztek örvendeztessen-meg Bóldog örök Élettel.

(2?) Méltóságos Károly-Vári Káptalan Boér Imre 
U r! Úri Anyával, az Idvezült Urnák kedves Teft- 
vére.

Méltóságos L . B. Györfji Sámuel UH a mi 
igaz Magyar Izraélitánk Úri Teílvérétöl Született 
Ur. Méltóságos L . B. JO S 1 N T Z I  M I H Á L Y  U rl az 
igaz Nathanaelnek nem tsak igaz Attyafia, hanem igen 
kedves, szerelmes Jónathánja, a’ kit mindenkor 
különöfen obfervált. Méltóságos L . B. JoJintzi Uruk 1 

U  rffiak.IffjúUr Aszszonyok, és Kis Aszszony. Méltóságos 
L B .  N.V&radi I N T Z É D I  G E R G E L Y  Ur el-maradott Úri 
Ö zvegye! Úri Fiai, és Úri L e á n y a  Iifjú Ur * Aszszony 
ság ! Tekintetes I N T Z É D I  P E T E R  Ur, Úri liai, és Úri 
L eányai, Egész Méltóságos I N T Z É D I . JO S1 N T Z 1 . &e~ 
tzeli. Lés z ai\ és Több Más közel ’ s Távul lévő Atya
fiak, Úri Famíliák. Imé az igaz Izraelita1 a’ kiben 
nem volt álnokság. El-ment végképpen T i közzülletek 
az igaz Keresztyén Nathanael, a’ Candidus Uri Atya
fi. Nagy kárt vallottatok; mert a’ T i Nemes Vére
teknek drága resze el-folyt A’ T i  Úri lelteteknek 
drága Tagja meg-száradott. A’ T i drága áldott tson- 
totok ki-tört. Úri Famíliátoknak fényes egéről, a’ ra
gyogó Hajnal tsillag el-enyészett. Méltán kefereg- 
hettek.

De vigasztallyátok magatokat azzal, hogy urága 
Úri Zálogait nálatok hagyta, Atyafiságtokban com- 
mendálta. Azonban iSTENnek hálá vágynak a’ ü

Amp-
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Ampliffima U r i' Famíliátokban, fok drága Úri Tseme- 
ték, a’ kik ezt a’ nagy ecclipjift ki-potolhattyák, ól 
potollyák-is ki.

Én az én Principalifom képében , nagyon köszö- 
nöm Atyafiságos szereteteket, a’ mellyet egész életé
ben, Sőt moft-is élere után Néki valósággal ki-mutat- 
tatok ; és szivefen kivánom, hogy az UR ISTEN virá- 
goztassa, és gyümöltsöztesse ezer-iziglen, fok lelki ’s 
tefti Áldáfok közt a’ T i Méltóságos Úri Famíliáto
kat; és ne engedje, hogy Abból foha-is el-fodgyanak 
az ISTEN t híven tisztelö Kér es z ty ének , igaz Izraeli- 
ták, és álnokságnélkül való Magyar Nathanaelek.

(c) Tekintetes és Nemes Doboka. Kőim , és 
közép Szolnok Vármegyék! Ezeknek mind Méltoságos 
Diplomaricus, A dualis Fö Tijzt Urai! mind Tekinte
tes, és Érdemes Vice Tj/sfU rakl Adualis Assé f  sor ok! 
Íme az igaz Izraélita ! a’ kiben álnokság nem találtatott. 
Magmis Patrice fu<e, Magni Principatus TranJJyhania: Filius genu
inus abiit, exeejjit! evajit! Válét vett T i tölletek, rész- 
szerint Hiv Clienfetek; Juris Divini &  Humani Ma- 
gifter; rész szerint Tudós Tanátsos Collégátok, Colla- 
borátorotok ; rész szerint Candidus jó Barátotok; illyen 
Úri Ember Vacantiát hagyott, mellyen mindnyájon mél
tán szomorkodhattok.

De vigasztalháttyátok magatokat azzal: Hogy az 
Ur ISTEN hagyott az ö Házában, oly Capax és érde
mes fubjedumokat, a’ k ik, a’ T i Kegyes Gráfiátoknak, 
és Fáivorotoknak ajijlentiájával azt hiven és hasznofon 
Supple álhatják.

Én az ö képében alázatofon köszönöm Urafág- 
toknak Véle mind eddig fok rendben, és fokképen „tse-

le-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



lelcedettel közlött szives Grátiájokat, jó-akaratjokat 1s 
hiv Barátságokat 5 és továbbranis recommendálom Úri 
H Á Z Á T . Egyszer’smind pedig azt kívánom: Hogy 
az UR ISTEN  mind közönségeién bennetek ; mind 
kiilönöfen kit-kit Ti közülietek, Ch(iratteretekhez illen
dő promotiokkal', Mennyei és földi szükséges áldáfok- 
kal szereíTen. Áldjon-meg terhes Hivatalotokhoz meg- 
kivántato bölts Tudománnyal, hogy a’ Ti szorgalmatos 
és hív Inspeciiotok alatt: fuum cuique tribuatur. Ne- 
vezetefen pedig az igaz Ö zvegynek, nyomorodott 
Árváknak, gyámoltalan Együgyüeknek, és mindenek e- 
lött a’ Pia Causáknak. A z Igazság és a’ békesség 
tsokolgassák egyináíl j és ne hallassék az utzákon Si- 
vás , rivás , panaszolkodás , és a’ Satzoltato Executo- 
roknak szavok.

(D )  Áronnak H áza! L évi Nemzettsége! 
A ’ Venerabilis Koloji és Kalota Szegi Szent Trattus- 

’béli Fraternitásnak T iszteletes és Érdemes Seniora,  
Notáriufa, Adssessorai,  Es Hív Tagjai! Erdéllyi Re- 
formát. KoUégyiomok, és Nemes Oskolák' Imé az i- 
gaz Izraélita! a’ kiben álnokság nem találtatott. Imé 
itt fekszik , itt aluszik tsendefen az ö Dormitoriumá- 
ban, az ISTEN Házában Hiv Szolga a’ szent Mo- 

fes. Az ISTEN előtt igen kedves buzgó Lelkű sz. 
Sámuel. Az igaz Magyar Izraelita. Az álnokság nél
kül való Nagy Theologus, a’ Mo’ses és Próféták k á 
liban jártas, költés Aathanael. Ama’ Valóságos Ke- 
res z tyén. Ama’ nem tsak Névéi; hanem Opere &  ve
ritate, igen rika, jó és hiv Fö Curator: Ama’ Bölts 
“Eccléftáfiicus Ccnjiliárius. Am az, a’ Prófétákat, és 
Azoknak Fiait kegyefen tápláló Liberális Pátronus.
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Sirattuk tehát a* sz. Mó’scft, a’ íz. Sámuelt. 
Vegyük kezeinkben tcmjönezőnket, vigyünk az Is
i é n  eleiben, az ö haragját engel'ztelö buzgó Imád- 
tságokat, szaggaíTuk-meg íziveinket, efedezzünk alá
zatos fohászkodáfokkal, hogy az UR I s i é n  kegyel- 
mezzen-meg az ö népének, ne vágja-ki a’ Libánus- 
nak Cedrufit, szünjék-meg a’ rontáftól, és a’ puszti- 
táftól, ne döjtse-ki az illyen erős oszlopokat; hanem 
minden napon szaporittsa azoknak számokat; főt a’ 
kövekböl-is támaszszon az Ábrahámnak illyen Fiakat, 
és adjon ö felsége ingyen való jó kedvéből fok Idösbb 
1NTZÉDI SÁMUELEKET mind a’ maga Házában, mind 
a’ mi Édes Hazánkban, Nemzetünkben.

( E ) E’ mi Drága Halottunknak Életéban Hív 
T iszteii külső ’s belső kedve kereső Tselédiy Enge
delmes Jobbágyi, ’ Selléril Jmé az igaz Izraelita? a’ kilen  
Álnokság nem találtatott.

El-hagyott titeket a’ ti Bölts Principalis In
formátorotok, a’ ti hív Dajkátok, kegyes'táplálótok, 
az Eröszakoíok ellen erős óitalmazótok, szelid és jám
bor Jó Uratok. Immár által ád titeket az ö Úri Mag
zatinak. Azokat híven szolgállyátok, Azoknak enge
delmeskedjetek. Őket tlsztellyétek. Hogy Ti-is an
nak idejében, a’ Mennyei URtól, és e’ világnak Nagy 
Gazdájától, edgyen-edgyen illyen örvendetes Senten- 
eziát hallhattatok: ĵol vagyon jo  és hív Jzolgám '• ke- 
vessen voltál hív, többre bízlak ez után: Meny-bé cC te 
Uradnak örömében.

(Á) Méltóságos és nagyságos 1 Tekintetes és 
Nemzetes! T iszteletes és Betsületesl Minden Rend
ből, mind két Nemből Szomorúságra Hívatott ív. H.

L  Hogy
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Hogy meg-eirdékezvén haiandoságtokról, a’ Böltsr 
Salamonnak Tanácsát meg-fogádván, el-jöttetek e’ fi- 
ralomnak Házához, hogy firjatok a’ firokkal, és az IS- 
TENtöl meg-tiszteltetett Drága Sámuelt Személlyes 
meg-jelenéítekkel meg-tisztellyétek.

Az Ur ISTEN tisztellyen-meg titeket-is mind éle* 
tetekben, mind halálotokban. Élyetek az Igazaknak éle
tekkel fokáig. Végezetre hallyatok-meg az Igazaknak 
halálával, és légyen a’ ti végetek ollyan, mint Ezen 
álnokságnélkül való Igaz Izraélitának N. Váradi L . B  
Idosbb 1NTZÉDI SÁMUELNEK Vége.

Azt olvassuk a’ ’ Sidó S Á M U E L R Ő L  i. Sám. 

XXV. f .  I* M íg  bcilii Sámuel, és egyben gy'ítle az egés z  Izra

e l , Siraták 'ötét, és eltemetek ötét az ö H a b já b a n :  Nin- 
tsen egyéb Hátra, ide gyülekezett Magyar Izraeli 
hanem hogy meg-ílratván, ez igaz Keresztyén Magyar 
Sámuelt velem edjütt, jertek-el 1 késérjük-el, és te- 
messük-el it t ,  az ö igen kedves Lakó hellyében, 
mint tulajdon édes Hazájában.

(G) Végezetre, Néhai Méltóságos L . B. Idösbb 
N. Váradi IN TZÉ D I SÁM U EL U R 1 Boldog vagy im
már, mert meg-nyúgodtál ál T E  fáradtságos munkáidtól, 
és (C T E  Tselekedeteidnek bóvséges jutáimét követett Té
gedet.

Mit adjak én Tenéked, hogy engemet mindenkor 
érdemem felett refpeéláltál. Halotti Prédikátornak Te-' 
flamentom szerént rendeltél ? Nintsen nékem femmim, 
a’ mi nélkül szükölködnél; mert az , ISTEN  eléggé 
meg'tisztelt Téged, mivelhogy Te-is igazán tisztelted 
ö Felségét. Hirdetem, azért mindenütt a’ T e igaz Hi
tedet, drága Virtufidot, és mig élek, nálom áldott lé-

szen
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ízen a’ T e  emlékezeted, és Méltóságos Úri Famíliá
dat tisztelni meg-nem S'zünöm !

Telepedjél-le a* Mennyeknek orfx ágában cd Te H it 

béli Atyáiddal,  Álruhámmal, hókkal. Jákobbal. Egyél az c l- f e j
tetett Mamából, hogy Jóba meg ne éhezzél. Igyál /  Bárány s z éki 
alól ki folyó Krijtály Jzinü v iz lö l, hogy foha meg - ne fizomjuhoz• 
zál. Örvendezz a T E  I S T E N E D  Színe látáfával. Ditsérjed az 
I S T E N T  a' Sérafim Angyalokkal. Enekely U jj Éneket ama' 24. 
Vénekkel. Tárjólkodjál az ártatlanságban meg-mar adott Angyalokkal,  

ét a' meg-ditiöiílt és győzedelmeskedő Lelkek Seregével. Bírjad örök- 
Jégül a' Mennyei Boldog Várojl, a' mely tifizta Arany, a’ kerítésnek 
fundamentomi, tizenkét drága kövek , és a tizenkét kapuk, tizenkét 
drága kövekből valók. Annak Temploma a' Mindenható U R  
I S T E N , és a* Bárány. N ap és H old gyanánt az I S T E N  
ditsöjége meg -fényejiti azt, és a' Bárány Jzövctneke. Nem me
gyén bé abba fiemmi, valaki m egfen éltetett, és valami utáLtosságot 
tfelekejzik, vagy Hazugságot Jzolly hanem a' kik bé-irattattak cd 
B Á R Á N Y  Könyvében , a' mely Életnek Könyve.

Tettedre nézve pedig szály-le az Álma Máterbe, a' 
Földben, melyből vétettél volt. Meny bé a’ Te Dormitonumod 
bán , Ágyas Házadban a’ T e  Tíjztejséges Temető bellyedben. M ól- 
liter ofisa cubent. Requiefce in Pace. Nyugodjál t fend éjén,  a' Szent 
Léleknek petsétje alatt, a' ditsöségre lejen dó Feltámadájhak bizonyos 
reménsége alatt.'

Midőn pedig meg-jelenéndík a' mi Urunk J É S U S  K R I -  
S T U S  mint e’ Világnak igaz Bírája !  Ítélni Eleveneket és H ol
takat, hogy meg - fiz  e (jen kinek ■kinek a' maga. tselekedetei Jzerint. 
fás el jó  az óra, mellyen mindenek kik a' koporjoban vágynak meg- 
ballyák az ö s z avát, az Á r  eh angyalnak trombitáját, és a' te meg

fizettek Tejled ki jővén az életnek fel-támadáfiára, meg-ditsöiilt L e l 
kiddel edgyejltcivén, a’  jobb kéz Jelöl állítandó több Juhokkal edgyiitt, 
a’ Juhoknak amaz örök Teflamentum fizerint való Nagy Pájztorá- 
tól. A z  Abrakomnak, Izraelnek, Nathanaelnek Szabadiló I S T E N É - 
töl, a' Világnak ama' roppant közönséges Orfizág - Gyliléjében, ad 
Trombitáknak barfiogáji között, mindeneknek ballájokra, még nagyobb 
ditséretet, és tijztefiséget nyervén Hlyen örvendetes ítélet zengedeztes•

L  a - • -  . sék
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fék füleidben: Imé az igaz Keres z tyén Izraelita! a' kiben álnokság 
nem találtatott. Jövel Atyámnak Á ld otta ! Bírjad a' Menny-Orsza 
g o t ,  melly meg-kés z ittetett Teneked e’ Világ fundamentomának fel- 
vettetnének előtte. És el ■ mégy az igazakkal az örök életre. An- 
vakokáért lés z eíz az I S T E N  s z ékinek előtte, és s z dgáls z  néki éjjel 
és nappal az Ö  Templomában, és a’ ki ül a! Jzékben lakik T eveled . 

T e  pedig orvendes z  az Atya, F iú , 5V. L élek  I S T E N N E L , 
a’  kinek Nevében meg-kerejztelkedtélvolt vég nélkül 

mind örökké.

Én pedig vagyok Servus ad revidendum. Magam - is Veled ed- 
gyütt nem fokára udvart állok a’  tellyes D itsö S Z E N T 

H Á R O M S Á G N A K ,  ad kinek Nevében meg-keres z tel- 
kedtem.

i •

Dominus Tecum! £? Nobiscum! in Secula Seculorum- 
IS T E N  Veled! Mivelünk-is \ mind örökkön örökké, 

Á M E N  és úgy Jégyen! ÁM EN.
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EGY KERESZTÉNY HA
ZA-FiÁNAK IGAZ BÖLTSES

SÉGFRÖL m o n d o t t  h a l o t t i

Ó R A  f  I O .
M d - y e l3

AMA K E R E SZTÉ N Y HAZA-FIUJ IG A Z  B Ö LT SE S- 

SEGGRL ÉKESKEDETT BÖLTS ÚRI FÉRFIÚNAK NÉHAI

MÉLTÓSÁG OS L. B. Nagy VÁRADI

INTZÉDI SÁMUEL
U r n á k

K Ö Z E L É B R Ö L  A’ KOLO’ SI, É S [RALOTA-SZEGI 
SZENT TÁRSASÁGOK KEGYES, és VIGYÁZÓ IN S P E 

C T O R  FÖ C ü R Á T O R O K N A K  Ö N A G Y S Á G Á N A K  U- 
T O L S O  T I S Z T E S S É G E T  T E T T

D É Á K í P Á L .
A’ Rolo’ svárí R éf: Sz. EKRLESIÁnak egyik méltatlan 

T A N Í T Ó J A .

BABUTZON Ezer Hét-száz Hetvenedik Esztendöben, Sz, 
Mihálly Havanák 9-dik Napján.

0-4
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Cicero de Inventi:
Ád Rempublicam plurima veniunt commoda, 

fi moderatrix omnium rerum praedo eft Sa
pientia : hinc ad ipfos qui eam adepti iiint 
Laus, honor, dignitas, confluit.

ax a x :

Igen fok hasznok származnak arra a Közönsé- 
ges-tárfaságra, a’ mellyben, a’ minden dolgok
nak hellyes igazgatója a* Böltsesség hellyt 
talál; az honnan azok a kik azt meg-ny érték, 
ditsérettel, tisztességgel, méltósággal meg* 
tetézödnek.
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H A Z Á N K N A K  É K E S S É G E I ,

NEMZETÜNKNEK DÍSZEI,
MÉLTÓSÁG OS URAK!

Az Aszszonyi Kellemetes Nemnek, diszes szemér- 
metességgel, fénylő szép ferege, Méltuságos Úri

Aszszonyok.
Nemes vérrel , és szabadsággal ékeskedő

Tekintetes Személlyek!

Ama Lelki Salamon titkos ágyas-háza körül, éjjel 
nappal ílrá’sát álló‘Lelki vitézek, 

Tiszteletes Férfiak!

Minden rendben, és karban hellyheztetett szo  
morú Halotti POMPA!

Mlegetik még - ma-is az Hiílóriák a’ régi 
AEgyiptiufok ama nevezetes Királyát At- 
áotift vagy a’ mint közönségefebben ne- 

veztetik I. Mercuriuít, a’ mint gyanittatik, az iEgyip- 
tiufok’ leg-elsö Királlyoknak Ménesnek fiát a’ többek- 
között arról : hogy ö lett légyen az a’ ki fok több 
mind a’ közönséges tárfaságnak, mind az abban lévő 
vallásnak elő menetelére tölle rendeltetett hasznos tör-

A  a  v é -
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vények* között, leg-elsöbben fel-állitotta a’ meg-hól- 
takról való ítélő izéket,

A* melynek biráinak foglalatosságok ebben állott,meg
halván valaki kiváltképpen a’ nevezetesebb emberek 
k ö z z ü l, ö közöttök, még a’ Királyokat-is , innen ki- 
üemvévénleg-ottan kemény tudakozódás tartatott a* meg- 
hóltról, az iránt, ha vallyon, a’ boltsességnek Sinor- 
mértéke szerént hellyefen fojtatta-é Világi életét ? hogy 
ha ez így nem találtatott, nemtsak az hogy a’ meg- 

x hóit lett légyen bátor maga a’ Király, közönséges hel- 
lyen meg-nem ditsértetett, de még temetéíi végső tisz- 
tességétöl-is meg-fosztatott; ha pedig ellenben a’ meg
holt az ö életét a’ hóltsességnek Sinor-mértéke szerént 
hellyefen folytatta, és femmi nevezetes hellytelenség- 
gel meg-nem undokitotta, a5 mint egy különösön arra 
rendeltetett Panegyrijlátói fényes gyülekezetben közön- 
fégefen meg-ditsértetett, és szép hire, *s emlékezete 
a* következendő Népnek-is által adattatott, úgy szokott 
pompával tisztességgel e l-is  temettetett, és ha életé
ben a’ Királyi koronával ékeskedett, ama’ világ hét 
tsudáí közzül egyik nevezetes tsuda meíterségü alkot- 
ványban, a’ régi Memphis várossa mellet lévő di- 
tsösséges Pyramifokban mint az ^Egyiptomi Királyok 
temetéfekre készitetett tsudálatos meíterségü temetö- 
hellyekben telte ugyan el-temettetett; de bólts hire, ’ s 
emlékezete az halhatatlanságra által botsáttatott.

Tudni-illik Sz. Sz. H. H ! valamint a’ régi 
Mgyptiufoktol, úgy más Nemzetektöl-is olly’ nagyra 
betsültetett ezen hellyes, és rendes élet - firtatásá
nak Sinor-mértéke, az igaz, és valóságos böltsesség 
hogy azt mint minden egyéb kintseket fellyül múló

l é g -
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



legdrágább kintset úgy tartották Menandernek egy ré
gi Görög Poétának ím ez szava szerént.

Nints drágább kints drágább örökség a’ bolti es
ségnél , mely mindenféle gazdagságokat fellyúl múl. A’ 
mellynek bizonyságára fókák a’ régiek közzül a’ va~ 
lóságot böltsességnek képét az ö Templomaiknak ajtajok- 
ban le-tétetett négy szegeletü nehéz kövekre helly- 
heztettek, annak állandó méltóságának, meg-maradandó 
ditsösségnek jelentésére, éppen ellenkező képpen a’ 
változandó szerentse képével, mely annak változan- 
dóságának, és álhatatlan ditsösségének példázolására egy 
hirtelen fordulandó gömböljég köre helyheztetett, hogy 
így a’ nem könnyen mozdulható négy szegeletü nehéz 
köven lévő böltsességnek képét minden nap szemlél* 
vén, arra mint az ö valóságos és nem könnyen mozdul
ható boldogságoknak, hellyes, és rendes életeknek esz- 
közére szüntelen törekednének.

Oh én szerentsés Orátor ! a’ ki a* végte állék 
kí-tsak moíl mindjárt ti közitekben, e’ külömben sze- 
rentsétlenséget, és bánatot mutató Orátori izékben, 
hogy egy igaz és valóságos böltsességgel ékeskedett, 
és tellyes világi életét a’ szerént foljtatott Hazánk é- 
kességének életéröl tégyek ma ti előttetek bizonysá
g o t: Mert ha szintén abban mint én, mint pedig T i 
minyájan Hazánknak Ékeíségi, Nemzetünknek diszei! 
egyaránt szerentsétlenek, és a’ méllységes bánattal 
meg-bodultak légyünk, és hogy ama gyászos Theatru- 
mon fekvő, igaz és valóságos böltsességgel ékeske
dett Hazánk egy napy diízét Néhai Méltóságos L . B. 
Nagy VÁRADI IN T ZÉ D I SÁ M U E L Urat ö Nagy
ságát, A’ Kolofi és Kalotaszegisz. Tárfaságbölts és kegyes
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Inspektor Curátorát ma szemünlc elöl oh bánat! oh fáj
dalom ! vég képpen el-szalasztyuk, abban mind-azon- 
által mint ti minyájon mint é n , eléggé szerentséfek 
vagyunk, hogy ez előttünk fekvő Hazánk nagy di- 
szében találhattunk egy tellyes világi életet, az igaz
és valóságos böltsességnek Sinor-mértéke szerint olly* 
egyenesen fojtató Haza-Fiát, a’ kit az ö böltsen és ke
gyesen fojtatott életéért, még az emlitett Mercurius- 
tól Egyiptomnak Thébé Várossában az hóltakról fel- 
álitatort Ítélő izék-is nem tsak minden tetemes hiba alól 
fel-óldozná, hanem szép hirét, igaz böltsességével 
ízerzett áldott emlékezetét, az halhatatlanságra-is ál
tal botsátani parantsolná. Oh 4én nem hízelkedő és tsa- 
podár hanem igazán szolló Orátor, a’ ki egy ollyan 
nagy Haza-Fiának ditséretéröl tészek ma ti előttetek 
bizonyságot, a’ kinek világi egész életében , és minden 
kétséges ki-menetelü dolgaiban az igaz , és valóságot 
böltsejség fokkal bátorságofabb, és bízodalmasabb, szo- 
kott menedék hellye vala mint fém régentén az Athé- 
nás - bélieknek Minerva a’ böltsesség lilén Aszszonya 
oszlopának menedék hellye , a’ mellyhez noha az ö ha
zája Athénás várossa ellen pártot ütőt Cylon egyszer 
el-jutván Mégales Athénás béli fő igazgatónak nem 
nagy Iílentelensége, és hit szegéfe nélkül ölettethetett- 
meg.

Erre nézve nem tudom Sz. H ! leg-alább az 
én ítéletem szerént mivel álhattam vólna ki ma ti kö- 
zitekben hellyefebben, e’ gyászos Theatrumon fek vő , 
igaz és valóságos böltsességgel e’ hazában ékeskedett 
Úri Férfiúnak illendő ditséretére mint azzal, ha az ö 
igaz és valóságos böltsességét T i veletek közelebröl
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ízemléltetem, az-az : ha meg-mutatom miben áljon egy 
Kerejztény Haza-Fiának igaz boltsessége.

Mig azért illy’ nemes, és kedves matériáról, egy 
Keresztyén Haza-Fiának igaz böltsességéröl tsak rövi
deden beszélleni igyekezem, kérlek minden rendben, és 
karban helyheztetett Sz. Halgatok, minyájan titeket, 
hogy nem az én durva, és az ékesen szólláítól mesz- 
sze járó beszédemre , hanem a’ dolognak méltóságára, 
és kedvességére figyelmezvén, engemet békességes 
türéfíel, és tsendes halgatással el-szenvedni méltoz- 
tassatok.

Melly nemes, és kedves matériának illendő 
képpen való elé adásában, fém unalmos T i reátok néz
v e ,  fém helytelen én reám nézve ugyvélem S z .H ! nem 
lészen ha minekelötte különöfebben egy keresztyén 
Haza-Fiának valófágos böltsességét leírnám az előtt meg
mondom rövideden ki-légyen az a’ ki közönségeién a’ 
bölts embernek ditsösséges titulussát méltán vifelheti. 
De jaj melly igen meg dobbanék Sz. H ! éppen moít 
jutván eszemben Xenophanes Philo sophusnak ama mondá- 
fa: Szükség annak magának böltsnek lenni, í  ki meg
akarja mondani ki-légycn bölts. Megdobbanék mondom Sz* 
H ! félvén attól, né talám én-is moíl a’ böltsekröl 
szóllani akarván azt vélitek én felőliem, hogy mivel 
azokról tsak a’ böltsek szólhatnak Xenophanes mondáin 
szerént én-is magamat Plátoi kevélységgel azoknak fe- 
regekben akarom hellyheztetni. De kérlek légyetek 
jobb Ítélettel felőliem , mivel én a’ böltset ollyan kön
nyű, és magától ki-tettzö béljegekkel fogom lerajzol
ni, a’ meljeket egy gyenge böltsetske-is könnyen ész- 
re vehe‘, egyben vetem t. i. az állortzás, és képzelt
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böltseket, az ezelctpl akárkitöl-is könnyen meg-ismér* 
tethetö igaz böltsekkel. Bizony a’ miképpen meg-es- 
mérheti a’ tiszta íinuin arannyat a’ réztől az-is a’ ki 
mind azokat az apró különös részetskéket tökéletefen 
nem efméri, nem tudja meljik az aranyat, és a’ re
zet tészi k , úgy szintén meg*efmérheti tsak egy két 
tekintetévelis akárki a’ valósággal bölts embert attól, a* 
kinek agya v  eleje tsak a’ böltsességnek tíipös fürté
vel van tele.

Leg-elsöben r is tehát nem mondom én főt úgy 
vélem t i fém mond játok azt böltsnek, a’ k i tövei 
hegygyei egyben szedett tudománykájával magát mint a* 
hojagot a’ szél fel-fujja fel-puffasztja, és a’ leg-szöVQvé- 
nyefebb, leg-nevezetefebb dolgokról-is maga képzelt 
böltfességéböl, mint a’ három lábú izékről hajdon szol- 
lani szokott Apolló Delphisbéli Oraculuma bátran, és 
minden kétfég nélkül szo ll, és mind azok ellen a’ kik 
ö néki ellent mondani mérészelnek, az eget, és a* fölr 
(let lármával bé-tölteni kész, femmitöl-is inkább nem fél
vén, mintha valamiben az ö tudákossága kétségben ho- 
zatik, el-annyira, hogy akárminémü állapotjának készebb 
inkább butsut mondani mintfein egyszer képzelt véle- 
kedéfét változtatni, lévén az illyen, egy fürtöt áruló, 
és haszontalan kérkedéfekkel ditsekedö szemfény vel'z-? 
tő inkább mint bölts, mivel a* mint amaz fö Ofkola 
merter a’ Qlúintiliánus már régen igen hellyefen tanú 
tóttá: Alázatosnak és nem fen hellyazonak akar láttatni 
és lenni a’ bolts ember, jól efjuérven az emberi elmének 
erötelenségeit, okoskodáíaiban való fokszori meg-tfalat- 
tatáfait, mellyre nézve nem hogy hántorgatná, böltses- 
?ége által a’ dolgokban nyert tökélletes efméretségetj
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de főt inkább minden szégven és ortza pirulás nélkül 
meg-valja azt akárki előtt Cleobuluffal: d* tudatlanságot 
a> Jzükségtelen s z ojzaporitás nagy rés z tt foglalt cl-magá- 
nak az emberben. Bizony a’ miképpen a’ levegő ég
nek tsak középső, és nem felső tartományjában szokott 
lenni a’ harfogó meny-dörgés, a’ tsattogó menykö hul
lás rettentő villámlás és kárt tévő jég-hullás annak 
felső része pediglen mind örökké tiszta kies, és vidám 
ugytsak igen alsó és falakos hellye az a ’ böltsességnek 
(:ha annak lehet mondani:) az holott az effele kérkedé- 
kenységnek, fel-puffadt kevéllységnek , máfokkal oknél- 
kül való verfengésnek háborgó ízélvésze találtatik , el- 
lemben pediglen a’ valóságos böltfességnek felföbb te
teje minden efféle hánykodó indulatoknak szélvészétöl 
üres, és tiszta. Ide tzélozván Lucretjuf egyenefen ama 
gyönyörüféges vériéiben,

m  dulcius efl bene quam munita tenere.
Edita doctrina fapientum templa ferena

az a z ; Nintfen femmi gyönyöriiségefebb, mint a’ ma- 
golfan járó tudományokkal meg-eröílittetett böltsesség
nek tiszta, és fényes Templomát birni.

Az illyen szemfény vesztö, és máfokat játzod- 
tato képzelő böltseknek tulajdona lévén azds, hogyha 
midőn a5 leg-nehezebb, leg-mélyebb dolgokról szokáfok 
szerént prxtori hatalommal és egész bizodalommal szol- 
ván, arról kérdetnének-meg a’ miről régenten az illyen 
ál ortzás boltseket Socrates kérdette vala-meg vallyon 
t. i. az emberi elmétől meg-fogható könnyebb dolgo
kat már tökéletefen tudják é , azért visgálják-é az 
Hlyen nehezebbeket ? leg-ottan az illyeneket öszve 
szedett szemcldökökkel öszve rántzolt homlokokkal tu-

B datla-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



datlanoknak , eszelöföknek kiáltják, tsudálkozván egy- 
szer’smind azon hogy olly’ alávaló elméjű emberek’ 
találtaiknak, a’ kik tsak keskeny határok közzé szo- 
rittatott értelmekkel-is, meg-elégesznek midőn, ök a’ 
magok értelmek szerént, az egész földet, és az e- 
gész természetet fejekben hordozzák. De a’ kiknek- 
is tsak füftöt mutató haszontalan böltsességekröl méltán 
azt mondhatjátok vélem egygyüt Sz. H ! a’ mit 
az illyen böltsek’ Doctorának Déméának mondott vala 
egy el-m és szolga Térentiusnak: Katzagom e z t ,  cC 
h-magát véli böltsnek lenni,  noha ö az egyedül a’ ki 
femmitsem tud.

Továbbá azt fém mondom még-én böltsnek, 
de kérlek ti fe mondjátok a’ ki minden idő, szükség 
és alkalmatosság nélkül a’ maga tudománnyát mutogat
ni kivánván a’ gyengébb elméjű és a7 tudományokban 
nem jártas emberek elött-is moft a’ Saturnus bujdosó 
tjilla g , fatellefeit, gyűrűit, moft a’ hóidnak, és a’ 
bujdosó tsillagoknak lakossait tzirkálja, moft az Iften- 
re-is fel-emelkedvén törlözkedett homlokkal abban fá- 
radoz, az illyen gyengébb elméjű emberek előtt hol 
vólt az Iften e’ világ-teremtetéfe előtt ? mitsoda ren
del fojtatta a’ maga végezéfeit? femmit fém ügyel
vén arra, a’ mit már régen egy régi bölts Philosophus 
Arcéfilaus igen hellyefen mondott vala; nem utolsó böl- 
tsesség mindeneknek idejekre, ’ s alkalmatosságokra 
hgyelmezni; vagy az ennél fokkal hathatolabb példá
ra Eölts-Salamonnak ama Tanítására: Mindennek i- 
deje vagyon, ugy-mint a’ kiket a’ mint Horatius egy 
elmés Satyrájában ízóll: a’ gyönyörködtet'hogy az ö
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Injában valóságokból arra kevefet figyelmednek', ba vál
jon okofon és td maga idejében s z oljanak-é avagy nem.

íg y  szintén butsúzó Passuít írok én még azok- 
nak-is a’ böltseknek ditsöséges féregéből, a’ kik az 
ö szüntelen való komor, mord, szomorú, haragos( 
és Héráclitufi ábrázatjokkal, kiktől Buchananus sze- 
rént: minden jó kedv, és hellyes tréfa el-távozván 
mindeneknek tárfaságokat fűtő magok vifeléfekkel ma
gokat, mint-meg annyi kemény Gátak az egész világ 
Prsxeptorának tészik , máfoknak tudományokat, hí
reket óltsárolják és a’ midőn halgatni láttatnak-is a’ 
mint Perfius szóll: magokban morognak és a’ máfok 
ellen fondorkodó halgatásban vágynak, kik-is mihelyt 
házokból ki-mennek nem külömben, mintha valamely 
bújdosó tfiillagból szállottanak vólna alá leg-kilTebb 
dolgon-is botorkázva bámulnak, tsudálkoznak, nem 
egyébért hanem hogy láttassanak máfoktól olly* igen- 
méllyen bé-merűiteknek lenni a’ tudományban, mely 
szerént ö elöttök az ö mélly gondolkozásokban még a* 
mindenek előtt közönséges dolgok-is tsudálkozásra, 
és bámulásra méltóknak tessenek, és a’ kik erre néz
ve  ssak hogy egyszer a’ jó hírnek szárnyára kelvén 
el-hirefedhessenek, ha szintén a’ tsak képzelt hire- 
fedés légyen -is , rendes álmokat meg - szakasztják , 
szemek világát tompítják, egésségeket rontják dolgoz
ván e’ szerént egész életekben, nem valóságos ha- 
szonért, hanem a’ mint szokták mondani in titulum 
fepuleri noha midőn híreknek terjesztésére, máfoktól 
való betsültetéfekre ekképen törekednek, azzal az 
okofabbaktól nem egyebet nyernek, hanem azt a* 
mit az illyenekröl régentén mondott vala Perfius: hogy
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az illyeneket mind a’ kösség, mind az Ifjak ugyan 
reszketve és a’ nagy nevetés miat órroknak egy 
ben rántzoláfokkal katzagják.

Mindezek a’ képzelt, és álortzás böltsek, 
annakokáért az állortzát nem szenvedhetö igaz böl- 
tseknek tárfaságokból ki - takarodván, tsak a’ vi- 
felheti méltán a’ valóságos böltseknek ditsöséges ti- 
tulussát, a’ ki magát a* tudományoknak akárminémüek 
légyenek azok tanulására nem annyiban, leg-alább 
nem tsak azért adja hogy azokból másoknál tudofabb, 
hanem hogy máfoknál jobb légyen követvén ebben, 
mint egy jó Vezért a’ bölts Sénékát a’ ki az Ö el-hí- 
refedéfekért inkább mint magok meg-jobbittatáfokért fá
radozó böltsekröl ekképen szóllot: fok időben fok 
mások előtt való unalomban áll, ez a* ditséret,  oh tu
dós ember,  ér/ük-meg-ezzel ct paras z tabb titulussal: óh 
jó  ember. De nem külömben fénylik a’ böltsnek di
tsöséges titulussával, mint az hóid a’ kissebb tüzek 
között az a’ ki-nem tsak szoból inkább, mint haszon- 
ból álló böltsességre törekedik, hanem fokkal inkább 
ollyanra, melly az életnek hasznlra , és hellyes foj- 
tatására tartozik, melly értelmét élefiti, erköltsitfor
málja elméjét pallérozza, hogy az által a’ mint a* 
Poeta szoll: üres légyen az utálatos kevéllységtól\y pus z * 
dóri haragtól,  és anemtelen félénkségtől. és a’ ki
múlt magát, mind magából, máfokat meg-efmérni kí
vánván mentöl többet tud annál többekben látja tudat
lanságát, és annál kevessebb széllel, és füllel va
gyon te le , úgymint a’ ki - minden efféle fürtöt és 
szelet tsináló képzelt böltsességet meg-vetvén, tsak 
azt kívánja meg-nyefni Horátiussal. a’ mi a ' s z egény-
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nek, úgy mint a* gazdagnak has z nál,  és a’ minek 
meg-vetéje,  az ifjúnak ,  és vénnek egyaránt kár,  és 
veszedelem.

Az honnan a* ki valósággal bölts, fém a’ md* 
ga tudománnyá nem hántorgatván, fém a’ máfok virtu
sait, ditséreteit, görbe szemekkel nem nézvén, minde
nekhez szelid, nyájas, és békességes égyességet szere* 
tö, magánakjfemmi hibában nem, máfoknak mindenekben 
meg-engedö. Egy szoval annak egész élete ollyan, a’ 
minémüt tulajdonit Pamphilusnak azö Attya Terentius- 
nál: A  ki mindeneket a? kikkel van-el Jzenved Jenkivel 
nem verfeng, és magát máfoknak eleiben nem tés z i. Hogy 
így a’ midőn máfok tudofabbaknak láttatnak, akkor az 
igaz böltsnek virtufa tündöklöbb , a’ midőn máfoknak 
el-méjek tővel hegygyei égyben szerkeztetett, fok és 
kiilömb, féle dolgokká 1 rakva vagyon, akkor az igaz 
bölts ezek felett itéllet tétellel és értelemmel ékeske
dik , midőn máfok magokon kivül mideneket tudni és ef- 
intrni láttatnak, akkor az igaz bölts, magát joltudja, 
és jól efméri, midőn más szélefen ki terjedett és egy 
főben nem könnyen férhető tudománnyát hántorgatja, 
akkor az igaz bölts, melly kevesset tudjon meg- 
vallani nem szégyenli, midőn más durva, komor 
embereket utáló Timoni, vagy Apémántusi mordságá- 
íól kivánja egyben koíbátsoltatni a’ maga betsidtetését, 
akkor az igaz bölts magát kedveltetö furtsaságával, 
nyájas, és szokott hellyes tréfáival magának önként 
kedvességet, és betsületet szerez , és a7 midőn má
fok a’ titulusért, rangért, és méltóságért ájulnak, 
és halnak, az igaz bölts akkor az ö böltsességének 
mind örökké szépen zöldellö Boroílyány-Koszorujával,

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



és igaz tudománnyával fűzött pálmájával ékeskedik, és 
tsendesen nyugszik , ezekhez tévén azt-is hogy az 
igaz bölts a’ mint e’ világi életnek fok féle szenvedé- 
feit nem mindenkor mint valóságos roszsz3kat úgy néz
v é n , azok alatt egészszen el-nem tsügged így Izintén 
valamely világi kedves javának el-vesztésén meg-vi- 
gasztalhatatlanul nem kefereg, azért az I S T E N n e l  
ízemben szálván nem békételenkedik, és az hirtelen 
változandpkat, az állandóknak és meg - maradandók
nak elejekben foha-is nem tészi.

Midőn hát ezek szerént Sz. H ! ha meg- 
nem tsalattatom elég világofon élőtökbe tettem lei-lé
gyen az közönségeién, a’ ki böltsnek ditsöséges titulu
sát méltán viselheti; Jertek már szemléljünk különö- 
febben egy Keres z tyén Haza-Fiának igaz ,  ér valósa
kor böltsességét. Az holott leg-elsöbben-is feregenként
képzelem és magamat Sz. H ! körül vétettetni óh 
fájdalom! azoktól, a’ minden közönséges táraságok
ban bövölködö henyéktől, és heréktől inkább mint igaz 
Haza-Fiaitól, a’ kik azt mondani nem átalják; hogy 
egy Haza javát munkálodó Haza-Fia arra születtetik 
inkább, mintfem a’ tudományok által formáltatik és 
hogy arra, szuletésével a’ természettöl adatott jó el
méje és abból származott természeti böltsessége elé
gedendő a’ nélkül-is , hogy hoszszas munkálkodásával 
a’ tudományok által magának bóltfefréget szerezzen , mi
vel úgy mondanak azok a’ kik a’ természetnek a* 
ma kedves ajjándékával a’ jó elmével meg-áldattanak, 
ugyan azok minden böltsesség és mélly tudomány nél
kül a* máfok igazgatáfokra, és kormányozáfokra szü- 
lettettenek, ellenben pedig gyakorta a’ mélly tudo
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mány , és böltsesség, a’ közönséges - tárfaságok igaz
gatására káros, és veszedelmes. Ennek bizonyságá
ra hozván elő mint Tizedik Alphonfujl Caílilának haj
doni nevezetes Királlyát a’ ki szélessen ki - terjedett, 
böltseségével, melly Philosophiájával és egyéb tu- 
dománnyával egész Országát tsak nem Szinte vég-kép- 
pen el-veSzté, mint pedig Első JácobuJl Angliának 
bölts Királlyát, a’ ki Szüntelen a’ Tudományokban, 
és könyveknek Írásában foglalatoskodván, Sem a’ 
maga OrSzágát úgymint ifiét nem igazgatta, Sem 
SzövetségeSseinek azok között a* maga vejének Fri- 
dericus Palatínusnak ügyét mint kellett vólna nem 
fojtathatta a’ tudományokhoz való Szeretete miatt. In
nen ezeknek ítéletek Szerént böltsen tselekedtenek 
mint a’ régi Lácédémon béliek a’ kik a’ tudományoké 
ékeskedő Orátorokat, közzülök ki-üzték, mint pedig
len a’ Romaiak §kik hajdon, valamint az Orátorokat, 
és MáthémáticuSokat - is az ö mély tudománnyokért, 
böltsességekért közönséges Parantsolattal közöttökla- 
kozni meg-tiltották.

De óh alatt járó, és ugyan valójában nem a’ 
böltseségtöl follyó gondolat! mert ha Szintén a’ ter
mészettől adatott jó elme és az által Származó termé
szeti böltseség elég nagy ajándéka légyen-is a’ termé
szet Urának, de bizony még - tsak az egy Hazának 
bóldog és szerentsés kormányozására éppen nem elég, 
Senki nem tagadhatja ugyan-is azt hogy egy akármely 
Hazát nagyobb, vagy kilTebb mértekben igazgató Ha
za-Fiának okoí'sággai bírni ne kelletnék ha igazgatá
sát heilyeSen és Szerentsés boldog végre fojtatni kí
vánja ; de az okosság, fok és külömb féle dolgoknak
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történeteknek efméretségéböl merittetik, a’ dolgoknak 
efméretsége pediglen tudomány, és a’ könyvekből 
vétetni szokott, böltsességnélkül nem lehet, melly 
szerént a’ természeti böltseség és a’ jó elme ha szin- 
tén okosságnak meg-nyerésére fok3t tselekedjek-is, 
de mindeneket az Hazának javára, és boldogságára 
tsak magában el-nem végezhet. Bizony hogy a’ min
denek előtt kedves és betses Gyémánt,Gyémánt légyen, 
a’ természettöl vagyon ugyan , de hogy szépen ki
pallérozott fényességével rogyog és magát a’ szem e- 
lött kedvelted a’ meder embernek kezétől vagyon. 
Bizony a’ föld akármely jó légycn-is természet szerént, 
de ha foha nem miveltetik, tövisse t ,  és bogánts-kórót 
ugyan eleget; de tiszta Búzát nem terem, íg y  szin- 

< tén egy Hazának igazgatására nagyobb, vagy kiíTebb 
mértékben született Haza-Fia ha szintén nemes és jó 
elmével áldattatott-is*meg a’ természet Urától de ha 
az a’ tudomány és böltesesség által nem miveltetik 
mint egy, hasznos gyümöltsöt éppen nem h oz, hasz- 
nos tanátsot a’ közönséges tárfaságnak, vagy foha fém 
ád, vagy ha mikor ád-is az ollyan lészen mint a’ mely
nek tanátslójáról ezt mondotta Terentius: Tunt ijlhuc 
loqui Nonne flagitium ejl te aliis Confilium dare, Foris 

fapere, tibi non p of se te auxiliarier. az-az;
Te mcréjzels z é ekképen s z ollani, avagy nem nagy 

gonos z ságé benned máfoknak tanátsot adn,i és magadat ta
nát sál Jegiteni nem tudni.

És ezek szerint ha szintén nem éppen ok nél
kül vádoltathatik-is mint Tizedik Alpbonfus Caftiliának, 
mint Elfő Jákobus Angliának Királlyá, Jhogy amaz az 
Áítronomiára, inkább mint az Orsz(iga Kojrmányozáfá-
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ra, szükségefebbekre, e’ pedig hogy a* Könyvek irá- 
fára inkább, mintfem a’ maga Népének, és szovetségef- 
feinek boldogfágokra, jovokra figyelm ezett, de egyik- 
is azért nem vádoltathatik, hogy a tudományok által 
kereíett böltsességet, az Hazának igazgatásra szükfé- 
gefnek ítélte, tsak annyiban vétvén fokkal inkább min- 
denik, hogy böltsességét a’ szükségtelenebbek körül fog
lalván, a’ szükségefebbeket, mindenik el-mulatta. Ha 
szintén a’ régibb Romaiak a’ böltsességgel ékeskedő 
pbilofopbufokat Máthemáticufokat és Rhetorokat kitiltat- 
tak vólt-is közzülök, akkor, midőn még-bárdolatlanok, 
és égyügyüek vóltanak; de ebbéli gorombalágokat vég
re elégé kipótolták,midőn a’ böltsesség-és a’ tudómányok 
által Országokat nem-kevésbbé , mint fegyverek által 
oltalmozták, és virágoztatták. És ha szintén a’ Lace- 
demonbéliek közönségef-tárjaságokból azokat az Oráto- 
rokat ki üzték-is a kiknek ékefen szolláfok veszedel 
íres vólt a’ közönséges-tárfaságnak, de a’ midőn ma
gokat, mint az erkcltscket, mint a’ Közönséges társa
ságokat igazgató Tudományban, böltsességben, szorgal- 
inatofon gyakorolták, azzal eléggé meg-mutatták, hogy 
a’ Tudományok által kereíett böltseféget szükségesnek 
tartják a’ Hazának javará, bóldog, és virágzó állapotá
ra. Sőt ami magát az orátori ékefen szolláll nézi-is, 
vallyon annak haíznát nem ugyan magok a’ Lácédémon- 
béliek tapaíztalták-é, midőn amaz ö nevezetes ellenié- 
gektöl a’ Melíéniufoktól, már tsak nem egészszen el- 
nyomattatván, az Áthénás-béliektölhozzájok küldettetett 
Tyrtéus ékefen szoliáfa által tartattanakmeg és az által 
gyözedelmeskedtenek roppant, és félelmes ellensége
ken. ü gy  hogy mindenekben ipaz légyen ama bölts

C °  Phi-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



rhilófophus, és Hiílodcusnak Xenopbonnak a2 hazát na
gyobb, vagy ldíTebb mértékben igazgató Haza-Fiáról 
mondott ama maximája. Tsak a' termés z eti bőitlesség
gel ékeskedő embernek könnyebb légyen minden más álla- 
tokát mintfem az Embert igazgatni,

Szükség annak okáért Sz. H ! égy Keresztyén 
Haza-Fiának igaz, és valóságos botsességel azt előre 
mozdulhátatlan fundámentomul fel-vetvén , hogy nem 
tsak a'rnaga különös javának nem tsak a1 maga és hoz
zá tartozóinak méltófágokat,rangjokat, titkos és alattom- 
ban való meílerségekkel egyben fűzött modokon mun
kálkodván, minden közönséges jót a’ m3ga különös hasz- 
nára fordítson, és azt tsak annyiban munkálkodja, 
a’ mennyiben maga különös hasznával meg-egyez, de 
sőt inkább amaz arany-betűre méltó mondáit tegye 
szüntelen szeme eleiben. Salus Populi fuprema lex 
ejlo. A ’ Közönséges- Tár fás ágnak boldogsága fö ,  és leg
első törvény, mivel a’ Közönséges - Társaságnak ból- 
dog állapotában lehet remélleni kinek kinek különö- 
fön-is a’ maga bóldogságát, ellenben pediglen, a’ vég
ső enyészetre , útólsó romlására fietvén kinek kinek 
gazdagsága, hatalma és méltósága-is el-enyészik és ú- 
tólsó romlásra fiet. Szükség mondom ezt mozdulha- 
tatlan fűndámentomnak előre fel-tévén egy igaz Haza-. 
Fiának böltsességére hogy ama mesés Poétáktól két- 
homlok okkal Íratott, és mind az el - múltakat, mind a’ 
jövendőket egyaránt néző Jánusboz annyiban hafonla- 
tos légyen, hogy a’ már meg-történt dolgoknak titkos 
Káptalannyából, az Hiítoriákhól, a’ mint az él-múlta
kat szemléü, a’ Közönséges - Társaságoknak kezdete
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k é t, nevekedéseket, végső el-enyészéseket, azok
nak okaival együtt vifgálja, úgy azokból, a’ jövendők
r e , és a’ következendökre jól-meg fontolt, és nem 
mindeneket öszve zavaró okoskodással itéletett tégyen. 
Sokkal bátorságofab lévén a’ már egy - szer gyakorol
tatott, és meg tört utón járni, úgymint az hol találsz 
a’ kik vagy magok veszedelmekkel, vagy tanátsok- 
kai intenek, minémü veszedelmes hellyeket kellessék 
el-kerülnöd, mintsem egy u jj ,  és még máitól nem 
gyakoroltatott utón menni, hogy vagy végső vesze- 
delmeddel, vagy lég-alább nagy károddal mafoknak 
örök példája légy , minthogy külömben-is azon egy 
szerzö oknak, azon egy munkája lévén a’ mi egy 
Respublikában, Közönséges-Társaságban , annak virág
zását, vagy boldogtalan, és szomorú enyészetét munká- 
lodja, nevezeteíen lakossainak tselekedetekre, magok 
vifeléfekre nézve, másban-is azt hafonló képpen mun- 
káikodja, ezt eröíitvén a’ Romaiaknak ama bölts Hi- 
llóricussok Saluíiius, azon mondásában mellyben azt 
álltja: hogy a’ mint egy Közönséges-Társaságban a’ 
jó , és hellyes tanáts annak boldogságát, a’ tsapodár 
ízines szeretet, a’ félelem, és a* buja gyönyörűség 
pedig romlását okozza, úgy az a’ szerint vagyon más 
Közönséges-Társaságokban-is. Hogy igy ezzel egy 
bölts Haza-Fia azt a’ boldogságát nyerje-meg Hazájá
nak, az ö bcltsességével, hogy mind azokat a’ mellyek 
más Közönséges - Tárfaságokat szomoru enyészetre jut- 
tattanak szorgalmatofon elkerüljék, valamint ellenben a- 
zokat, a’ meilyek máfoknak virágzó boldog állapotyo- 
kát munkálkodták meg - szünésnélkül kövessék. És á 
midőn az Ürszágohnak, Közönséges - Társaságoknál
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igazgattok külömbözök, és külömbözö, ellenkező, 
régünkön, Törvényeken fordulnak, egy hellyt t. i. 
egy különös Monárcha egy felső hatalmasság, másutt 
egy néhány válogatott fö-fö rendek, szem éllyek, má- 
fúrt az egész kösség, másutt v iszont mind ezek ele-» 
gyesleg Uralkodnak, és ülnek a’ Közönséges-társasig-1 
nak kormánnyá mellett, erre nézve egy bölts Hnzfc 
Fin szükség hogy a’ meg-lett dolgoknak hiteles Hifió-' 
riájából mind azokat ki-szedje, és meg-tanulja, a’ mel- 
lyek az ö hazájában bé-vett igazgatásnak módját erő- 
ütik, és javalják, és a’ mellyek annak rendes határit 
el-rontják és fenekeitől fel-forgatják. Egy szóval a’ 
meg-lett okosságoknak hiteles Hiítóriáiból tanulhatván- 
ki egyedül egy jó Haza-Fia mind azokat a’ szerzö 
okokat, a’ mellyek valamely Közönséges-Társaságban 
bé-vett igazságnak hellyes módját munkálkodjak, mind 
azokat a’ mellyek ez, vagy amaz Retpublicanak szerentsé- 
jét,bóldogságát okozzák, mind pedig azoknak az emberek 
nek bélyegeket tanátsokat, a’ kik annak" romlásira jártá
nak mind ezekre mint egysziintelen égő szövétnekre,meg- 
szünés nélkül figyelmez, ugy-hogy ezek nélkül nagyobb 
vakmerőség légyen magadat az Hazát nagyobb, vagy 
kilTebb mértékben igazgató Haza-Fiának nevezni, mint 
az erős Szélvésztöl nagyon fel -háborittatott tengeren 
minden kormányozó hajos-meíter nélkül hajokázni.

Továbbá nagyon ki-tündóklik még-ezeken kí
vül egy jó Haza-Fiának igaz böltsessége abból, hogy 
ha az erköltseket, a’ közönséges tarkaságokat igazga
tó tudományból, és ama minden törvények egyik tsal- 
hatatlan fundamentumából a’ Termé/zet-Törvényéből mint 
példák mintRegulákáltal meg-tanulta mit kellessék ö né
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3»  X o x
a’ Közönséges-tárfaságban követni, mit kerülni, és hogy
ha az azokban tanító virtufoknak természeteket tulaj
donságokat nem tsak meg-tanulta és száján pengeti, 
minden érzékenységnélkül, mint régentén a’ Romaiak 
Szajkojok az Augujlus Tsás z ár Imperatori köszöntéfit, 
hanem azoknak szeretetekkel szive é g ,5 és buzog, 
melly szerént azokat nem tsak azokban való tudo- 
mánnyának haszontalan mutogatására, de fokkal inkább 
életének azok szerént való fojtatására, és kormányo
zására tanulja, és tudja, a* végre, hogy mind IÜe- 
íiének, azt a’ mivel tartozik, mind Királlyának, mind 
felebarátjának, mind pedig magának minden hibanél- 
kül meg-adhaíla, és hogy ugyan azok által a’ mint 
ítélet tételében igazságot, ígéreteiben, kötéfeiben ál
landóságot , indulataiban életnek módjában, mértékle- 
tességet, a* jól tévőkhöz háládatosságot és mindenek
hez a’ közönséges társaságban betsületct, szeiidséget, 
és hivséget mutaíTon, úgy minden fel-fúvalkodott ke- 
véllységet, igazságtalanságot, mértékletlenséget, ke
gyetlenséget, mint a’ leg-erössebb közönséges, tár- 
faságokat-is könnyen meg-emésztö halálos mirigyeket 
szorgalmatofon el-kerüljön. Es nevezetefen, mint- 
hogy egy Közönségei Tárfaság a’ mással a’ mint szok- 
ták mondani tselekszik nem a’ maga különös, hanem 
a’ természet, és a’ pallérozattabb nemzetek törvénye 
szerént, és minthogy külömben-is minden Hazának 
Hazai törvényei nagyobb részén a’ természeti igazsá
gon, egyeneíTégen, a’ természeti törvényen mint meg
annyi mozdulhatatlan Pyrámifokon állanak, bizony e- 
zen természeti igazságnak, egyenességnek a’ természet 
törvényének* valoíagos és nem tsak immel ámmai va
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ló tudáfa, égy kivált képpen való része a’ jó Haza- 
fia böltsésségének, abból tanulván k i, a’ közönséges 
tárfafágoknak fund ment omohat. Rötéfeket és a7okbol 
follyo kötelességeket, abból tanulvánki minémü bosz- 
szuságokat lehessen erővel, és fegyverrel v iszsza ver
s i , minémü hadakozáfok légyenek szabadofok, vagy 
ártalmatok abból tanulván ki, egyszerfmind hogy éljen 
holta utan-is szép hírének, ’ s emlékezetének meg-ma
radásával, mellyben ö-is azt mondhassa,

Exegi monimenüim <ere perennius,
Regalique Jitu Pyramidum altius: *s a. t.

Abból tanulván-ki, hogy fenkit meg-ne fértfen, 
és jjogy mind hazájának, mint mátoknak mind magá
nak azt a’ mivel tartozik meg-adja.

Ebből származván osztán, egy jó Haza-fának 
az a’ mindenek előtt közclébbröl ki tetzö [böltj'sescge, 
snelly szeriut a’ természet, és a’ pallérozattabb nem
zeteknek törvényéről a’ maga Hazai törvényeire visz- 
íza tér, amás külső közönséges tárfafágok vifgáláfáról, 
a’ maga tulajdon édes Hazájára annak eredetére nö
vekedésére, tok féle viszontagságaira, jelen való álla- 
pottjára, és igazgatásra izéméit forditja, rut, és ép
pen meg-engedhetetien tudatlanság lévén egy Haza-f
ában tudni más közönféges-tárfafágok mi módón tor- 
máltattanak, nevekedtenek , és igazgattatnak, a’ maga 
Hazájának, állapotjában pedig jövevénynek , és a’ Va
kundoknál vakabbnak lenni, Erre nézve egy Hazájá
nak diszére, és jóvára, ízületeit jó Haza-fa az ö böl- 
tsességét, valamint abban gyakorolja minémü , és kik
kel való szövetségei légyenek Hazáját kormányozó
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felföbb igazgatójának , kinek tartozzék hazája többel, 
a’ külfö hatalm asságok közzül meljik a’ lég-első, és leg- 
szorossabb Hazájával kötött szövetségek, úgy azt Ha
zába különös minden törvényeinek ki tanuláfában, is 
meg-mutattya tudva lévén egyszers-mind ö ellőtte a- 
zok mitsoda okokból, mitsoda alkalmatosságokkal, let
tének ; miképpen; és mennyiben munkálkodják édes 
Hazájának virágzó boldog, és szerentsés állapotját, főt 
azokat a’, leg-böltsebben, leg-okossabban és leg-haszno- 
fabban igazgattato Rözönféges-tárfafágoknak törvényei
vel égybe vetvén, ha azokban ollyakat lá t, a’ mel- 
lyek Hazájának valóságos igaz boldogságára lennének 
azokat a’ máfok törvényéből, mint az Áthénásbéliek 
Mofejlöl Licurgui a’ Crétabéliektöl, a’ Romáik az Atbé- 
náíhéliehföl. Hazájában bé-vétettetni munkálkodja , úgy 
mindazon-által, hogy mind ezekben, mind pedig az ö 
Hazája törvényeiben fel-nem jegyeztetett kétséges!, és 
különös történetekben minden közönséges-tárfaság igaz- 
gatáíának ama két erős Jákim, és Roax oszlopára ama, 
mennyei törvény - tévőnek Mofefnek, és a’ természet* 
törvényeinek fugalláfaira kiváltképpen figyelmezzen, 
És a’ mi mindezeknek egyenes következése valamint 
égy bölts Haza-fia Hazájának törvényeit, rend-tartá- 
fait azoknak minden szükséges környül-álló dolgaival 
együtt maga jól tudja, és visgálja; úgy azokat máfok- 
tól meg-tartatni, és gyakoroltatni fö szándéka, jól tud
ván, hogy a’ miképpen az emberi teltnek halálát nem 
tsak valamely külső erösza k , hanem a’ belső nyaval- 
ják-is okozzák, és el-hozzák, így az Közönségés-Tár- 
faságnak az egyben szövetkezés által egygyé lett tes
té t, nem tsak a’ külső ellenségnek villogó fegyvere,
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rem-tsak a* fisakos Mársnak véres m ezeje, hanem be. 
lölröl a’ törvényeknek fel-bontása, és meg-vetéfe, szin. 
tén ugy halálra, és végső el-p u sztuláfra juttatja, és 
mint régentén a’ Spárta• bélieknél a* Likurgus hasznos 
törvényeinek falban rúgása, mint a’ Romaiaknál a’ 
Királlyok Uralkodáfa után az hasznos törvények meg- 
tarráfok hellyett, a’ rendeletien szabadság, pompa, 
kevélység az ö szabadságoknak , virágzó boldog álla
pot jóknak szép hajnalát szomorú, és többé fel-nem 
derülő homállyban borittya.

És már mind ezek Sz. H! a’ mint egy jó 
Haza-Fiának böltsességére el-kerülhetetlenül szüksége- 
fék , ugy egy keresztyén Haza-Fiának igaz , és való- 
fágos böltsességére még-nem elégségefek mert a’ mint 
igen heilyesen szollot már régen ama keresztyén Ci
cero Laéíantius : Nulla probanda ejl fine religione Sa
pientia. Egy Jem igaz boltiesség az aé melly vállár nél
kül vagyon , igy egy Keresztyén és jó Haza-Fiának 
és az ö böltstsségében fö tzélja, a’ Kegyejséggel 
egyben köttetett vallás, azaz ISTEN ról vaó tudomány. 
Tudni-illik Sz. H ! a’ Közönséges-Tárfaságokrol Írott 
tudomány, és törvények arra valók, hogy a’ Közön- 
séges-Tárfaságokban tsendefen, és boldogűl élheifunk , 
a’ Kegyességgel egyben köttetett vallás, az ISTEN ról 
való tudomány pedig a z ,  melly meg-mutatja, mikép
pen lehéllunk, nem tsak kevés ideig, hanem mind 
örökké boldogok, és szerentséfek, erre nézve a’ men
nyivel elébb vaio az örökké valóság e’ világi életnek 
ma fénylő holnap jaj bánat! jaj fájdalom! el-enyé- 
szö rövidségénél, annyival szükségefebb egy igaz ke
resztyén Haza-Fiának arra törekedni, hogy végnélkül
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mind örökké boldog légyen , és a’ miképpen egy Ha
záján kívül idegen hellyen bujdosó jövevény, azon 
Közönséges-Társaságnak mellyben ideig múlatoz tör
vényét szorgalmatoíon meg-tartja, mig abban múlatoz, 
az ö Hazájáról mindazon-által és annak törvényéről 
el-nem felejtkezik, így egy Keres z tyén Haza-Fia-is e’ 
világon tsak kevés ideig tartó Haza-Törvényeinek 
magát ha szintén mindenekben alája veti-is, de ke
resztyén Haza-Fiúi böltsessége szerint mennyei örök 
Hazáját, és annak lakossaínak törvényét, a’ valláil, 
a’ kegyességet foha-ís elméjéből ki-nem veti, annyi- 
val-is inkább minthogy a> Kegyességgel egyben köttetett 
vállát ISTElS/röl való tudomány a’ Közönséges-Társa
ságok állandóságának, e’ földön leg-szorossabb, lég* 
hathatofabb kötéfe tsak a’ vallásban és az ISTENröl 
való tudományban taníttató fö Monárchának, az IS- 
TENnek igaz félelme lévén az a’ melly a’ Közönsé
ges-Társaságoknak mind kormányozó igazgatóit, mint 
minden rendű tagjait az ö valóságos kotelességekben 
tartya, és a’ melly azt tselekszi ,  hogy annak tagjai 
nem tsak a’ nyilván való , de még a’ titkos, és má
toktól nem tudatható gonoszságoktól-is mentek, és ü- 
ressek légyenek tudván abból, hogy még valaha a’ 
Világ fö Monárchájának az ISTENnek mindenekről 
szoros számot adunk. Köz-mondás, Qui privatim mu
lus publice nunquam bonus. A ” ki különösön ros z  kö
zönségesen jó  nem lehet. De bizony fokkal igazabban 
el-mondhatom én azt ennél: Qui privatim in consci
entia Deo, &? religioni malus ejt, Reipublicce,  Patrice 
nunquam bonus ejje potejl. A ’ ki lelki ismeretiben IS -
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T E  Néh ez, vallásához ros z , a? bizony /oh a aK özönsé
ges-Társaságnak , Hazájának jó  nem lehet.

M it használ hát Sz. H ! kérlek itélyétek-meg 
ti magatok, ha valaki a’ Közönséges - Társaságoknak , 
maga Hazájának, és minden Várofoknak, Tartományok
nak, törvényeit, rend-tartáfait visgálja, ha azonban 
a’ mennyei Udvarnak törvényei halgatásban borit- 
tatnak? M it használ a’ természeti dolgokat tzirkálni, 
ha a’ természetnek A ttya , és alkotója nem tudatik ? 
mit használ az eget, fö ldet, és az azokban lévöket 
szemlélni, ha ama fö , és tökéletes valóságról, a’ val
lásban tanitató ISTEN röl, a’ kitől mindenek vágynak, 
tudatlanságban vagy ? mit használ e’ világ kezdeté
től fogva minden népeknek, nemzetségeknek, erede
teket, terjedéfeket, el-enyészéfeket, szövetségeket, 
törvényeket, és akárminémü ditsösséges tselekedete- 
ket tudni, ha ama Mennyei Urnák akarattyát, törvé
nyét az ö Népének , és Zászlója alatt vitézkedő lel
ki Hérosoknak tselekedeteket, és rend-tartáíokat nem- 
tudód? végre mit használ e’ Világnak minden könyve
it , annak minden népének beszédeit szokáfait, forgat
ni, ha az ISTENnek beszéde, és hozzánk küldött Di
plomája meg-vettetve a’ porban hever?

De talám még-ezeknél világofobban meg-gyözet- 
tethetik akárki közülietek Sz. H! arról melly sziiksé- 
ges légyen egy Keres z tyén Haza-fiának igaz böltse/sé- 
gére a’ kegyességgel egyben köttetett valláfnak, és az 
IS l'ENröl való tudománynak gyakorláfa, ha meg-muta- 
tom közelébbröl hogy az Haza-fiának böltfességére el
kerülhetetlenül szükséges törvényekről való tudómáijy, 
a’ vallás, és az ISTEN röl való tudomány nélküKtel-
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lyességgel femmit nemér. Töröld-el ugyan-is a’ val- 
láíl, és az ISTENröl való tudománt, váljon ugyan mi- 
tsoda ereje, mitsoda kötéfe, lészen a’ Törvényeknek? 
mert hogy ha azok a’ vallóiban taníttató ISTENnek 
mint fö törvény tévőnek ifmeretsége nélkül vagy 
tsak a’ m i, vagy a’ Rözönséges-Tárfaságnak hasznából 
hozattatnak - le , hellyefeknek, vagy helyteleneknek, 
hasznofoknak, vagy károsoknak, azok szerént való 
tselekedeteink mondathatnak ugyan, de igazaknak, 
vagy hamiffaknak miért tartathatnak által éppen nem 
láthatom fel-tévén tsalhatatlanúl az igaálag, és az az
zal ellenkező hamilTág, igazságtalanság, valamely tör
vényt, a’ törvény pedig egy féltő, és máitól nem 
függő törvény-tévö nélkül femmi-képpen nem lehet, 
erre nézve, hanem-ha vagyon egy e’ világot igazgató 
fö Monárcha , a’ kit a’ vallásból tisztelsz , és efmérsz, 
a’ ki-töl mindenek függenek, é s a’ kinek tör
vénye á l t a l  m in d en ek  igazgattatnak, külömben 
femmi szoross köteleiTég, és a’ törvényeknek femmi 
szoross és fel-bonthatatlan fundámentuma nem lészen. 
De tégyük-fel bátor, hogy az egyben szövetkezéfek, 
kötéfek, és a’ Közönséges - TárMágokat kormányozó 
igazgatódnak hatalmok által leheílenek-is az emberek kö
zött szoros törvények, honnan lészen kérlek lilén, és 
vallás nélkül az azoknak meg-tartáfokról való esküvé- 
feknek hitek, állandóságok, A’ felsőbb hatalmaíTágok- 
tól való büntetésnek féléiméböl-é ? ugyde ha a’ val
lás, és az ISTENröl való tudomány által voltakép
pen nem tartattatol szívedben , azoknak fel - bontáfok 
aránt lég-ottan ha gondolod, hogy a’ büntetéíl el
kerülheted azokat bátron fel-bontod, honnan lészen
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uem tsak a z , hogy még azokat a* törvény ellen va-' 
ló dolgokdt-is, a5 mellyek tsak te közötted, és leiked 
efméreti között efnek, lelked-ilméreti vádolása nélkül 
ne tfelekedheffed, honnan kivált-képpen az hogy mégr- 
azok a’ felsőbb hatalmaíTágok-is a’ kik törvény alatt úgy
mint máfok nintsenek, minden vétkes, és titkos dol
goktól tartózkodnak ? honnan léíznek mondom mind 
e ze k , hanem ama mindeneket lá tó , ’ s mindenekre v i
gyázó és a’ leg-gonoszabb, leg-iílentelenebb emberek- 
töl-is egészszen meg-nem tagadtatható mennyei Birához 
való tiízteletböl y félelemből szóljatok erről már moll,, 
és akaratotok ellen-is az igazságról tegyetek bizony
ságot ti magatok Iílent, valláít meg-tagadó Áthéufok, 
kik a’ vallásról , és az Iítenröl való tudománt tsak 
a’ ravas z , és meszsze látó Politicusok, nem igaz u- 
gyan, de bölts, és a’ Közönséges-Társaságnak hasz- 
nára találtatott találmánynak, álittyátok, meg-mutatváa 
ezen ellen-vetéíleket, noha szánciékotok ellen, hog'y 
a’ vallás, és az Iítenröi való tudomány, egy a’ kg- 
szükségefebb dolgok közzül,a’ Közönséges-Társaságok
nak boldog, és lzerentsés állapotjokra , így  igazgat
ván t. i. a’ mindeneket böltsen kormányozó Ilién a’ 
dolgokat, hogy még a’ vallás, és az Iítenröl való t u 
domány ellenségeinek szájokbol-is annak ditsérete hir- 
dettefíek, és még az iílentelen Athéusok fe tehessek 
a zt, hogy a’ vallásról és az Iítenröl való tudománynak 
lóltsejségát a’ Közönséges-Tárfaságokban meg-ne valják. 
Vallyon hát a’ leg-ku*;rább, látáíu-is ti-közottetek Sz. 
H! nem Argjafi ízemekkel szemlélheti, e’ ha akár 
melly tetemes , tsonkaság légyen egy kcres z tyé-n Hizu- 
ÍVanak böltsej'ségében, a’ kegyesléggel egyoen kotte-
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tett vallás, és Iítenrcl való tudomány nélkül- Imhol 
ugyan-is az Menhez való buzgoság és vallásnélkül lé
vő Haza-Fiai, azok nélkül Csak haízontalan vetélkedé- 
fekben, és híjában valóságokban foglalatotok , midőn 
ellenben az Illenhez való buzgosággal, és vallál'sal 
ékeskedő bölts Haza-Fiuk a’ Közönséges - Társaságok
nak Hazájoknak valóságos javát munkáikodják, Imhol 
az Menhez való buzgoság, vallás, és kegyesség nél
kül lévő Haza-Fiai azok nélkül Zabolátlan indulatok
tó l, meg-akadállyoztatnak, hogy igaz Ítéletet ne te- 
helfenek,' midőn az azokkal ékeskedő igaz Haza-Fia
inak, elméjek tiszta, Ítéletek egyenes, és az igaz
ságnak szemlélésére alkalmatofok, Imhol az Menhez 
való buzgoság, vallás, és kegyessé g , nélkül lévő 
Haza-Fiai, azok nélkül tsak a’ világnak, és a* teld-
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nek szolgálnak, midőn az azokkal ékeskedő igaz Haj 
za-Fiai, hivatalokban, kötelességekben lelkek efmére- 
ti szerént el-járván, a’ valóságos ditséretre, sőt ditsö- 
ségre törekednek.

Eredjetek hát ISTENhez való buzgófág", és 
vallás nélkül lévők, kik azok nélkül írigyféggel, gyü- 
lölséggel, szeretetlenféggel  ̂ egymás ellen valé> fon- 
dorkodálTokkal, mind Királlyotokhoz , mind Hazátok
hoz , tsak kétszinséggel, vagytok tellyeífek, midőn az 
azokkal ékeskcdck, mind ezektől a’ veszedelmes mi
rigyektől egéíségel'ek , tisztá k , és ama mennyei tu
dománynak, meliy békessé g e t, tsendességet, szerete- 
tet kivan, követői lévén, magokat e’ földi Hazából a* 
Mennyei Hazában lévő bóldóg lelkek Seregéhez kélzi- 
tik. Eredjetek m o n d o m é s  ha az Mentői meg-világo- 
iittatott keresztyéneknek, Keresztyének lévén nem hisz-
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tek, tanuljátokmeg, a’ vagy tsak az ISTEN  ifméretén 
kivül lévő Pogányoknak szemefebb böltseitöl Árijlo- 
telejiöl, Cicerótól, Senecától, melly nagy kötéfe légyen 
a’ közönséges-tárfaságoknak a’ vallásról, és az ISTEN- 
hez való tudomány. Innen szolván a’ többek között 
Plutárcbus-is ekképpen: Hogy ba cC földet bé kerülöd; 
találs z  ugyan várofokat,  hó-fal, tudomány törvények gaz 
dagságok,  nélkül,  de Templom, és ISTEN ek nélkül tsak 
egyet fém,

Én pediglen Sz. H ! ti veletek; mint igaz éf 
valófígos böltsességgel ékeskedő Keres z tyén Haza-faival 
együtt, a’ mint álhatatofon hiszem melly szoros, köté
fe , melly el-kerülhetetlen kötelessége légyen egy jó- 
és keresztyén Haza-fiának , a’ Kegyességgel, egyben 
köttetett vallás, és ISTENröl való tudomány, szivem- 
nek olly nagy örömével szemlélem annak az Haza-fiu- 
i böltsességgel lett szoros, egyben köttetéfét, A ’ ma 
gyászos Théátrumon fekvő ' ig az , és valóságos böl
tsességgel ékeskedett Hazánk el-felejthetetlen nagy 
diszében, Néhai Méltófágos L . B. Nagy Váradi IN- 
T Z É D I SÁM U EL Urban ö Nagyságában, közelebröl 
a’ Kolo’fi, és Kalota-szegi sz. tárfofágok bölts, és ke
gyes Infpector fö Curátorában. A’ kiben, vallyon a* 
külfö böltsessége, a’ vagy a’ kegyességgel egyben köt
tetett valláshoz, és Iítenhez való búzgó szeretet nye- 
rié-el a’ Pálmát, én ugyan bizony meg - határozni nem 
könnyen tudnám, lévén a’ mint a’ Közönséges-társafág- 
ban, egy meszsze látó bölts Statifta, úgy az ISTEN- 
házában, szüntelen tsak az Iítenre néző, és az ö sza- 
vára figyelmezö igaz, és valófágos S Á M U E L , kinek 
is azért méltán érdemlett áldott emlékezetének fenma-
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radáfára, mig-régi és fényes fugárokkal tündöklő Famí
liájából lett szármozáfát, Keresztyén böltsességgel feny- 
lett életét, és végre e’ múlandó Hazából, a’ mennyei 
Örök hazában lett szerentsés bé-érkezéfét tsak rövid, 
és keskeny, linéák közzé szoritom engemet kérlek, 
már, nem az én durva, és lengeteg Orátiotskámért, ha
nem e’ ditsöséges, Keresztyén Haza-fiában való igaz 
tiszteletért, és szeretetért, m ég-égy kevéssé szenved- 
jetek - ek

Régi, és fényes Famíliáját hát leg-elsöben-ís a’ 
mi n ézi, e’ mi moftaní szomorúságunk matériájának , 
fénylett a’ már régen vidám fugárokkal Dálmátiában. 
A z  honnan elfő v ó lt, a’ ki annak, rogyogo fugárait a’ 
Magyar hazában és, elsőben nemes Magyar Országban 
bé-hozta amaz hadi virtussáért moftan méltán magyar 
Ácbilesnek neveztethető I T S E R lf  S M ÁRCH a’ ki-is 
nem valami gyalázatért, hanem egy külömben ditsös- 
féges és Vitézi, de ö reája okvetetlen irégységet ho- 
zo tselekedetéért, mintegy máfodik Themistocles vagy 
Paufaniás tulajdon hazáját Dalmátiát és az ottan lévő 
fok több szélefen ki-terjedett Jószágival együtt örökös 
IN T Z E  nevezetű joszágát el-hagyván Nemes Magyar 
Országban le-telepedék} az holott-is midőn hadi virtu- 
fait és erejét a’ Törökök ellen mindeneknek tsudájok- 
ra meg-mutatta volna, Magyar Ország akkor uralkodó 
ditsösséges Királlyá a’ Magyar nemzet amaz halhatat
lan ékessége Hollos Mátyás Király alatt, ugyan ezen 
győzedelmes Hérostol Magyar-Országon illendő jöve- 
delmekkel-is meg-ajándékoztatott, a’ mellyekböl életé
nek végig maga rangja szerint élt. Hagyván maga után 
mind nevének , mind Hadi Virtussainak tulajdon örö-
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IcBssét Itsevits Tamáft. A’ kitol származott unokái 
Itsevits Mátyás és Gergely, nagy Attyoknak [és ma
goknak Virtufokkal nyert Joszágokban mind meg-har 
gyattattanak, mind pedig régi Nemefi szabadságokban 
meg-eröfittettenek és Magyar-Ország Haza-Fiának tar- 
tattanak, akkor ditsösségefen uralkodó MáJ'odik Rudolf 
Német-Országnak Tsászára és Magyar - Országnak Ki
rállyá által.

M elly két teílvérek közül Gergelly az örök,, 
ké-valóságra e* múlandó életből minden magzat nélkül 
tsak hamar által költözvén, M Á T Y Á S  különöfebben 
hellyheztette lakását Bihar - Vármegyében, és ottan 
szerzett Jószágait Királlyi levelekkel meg-eröíittetvén 
•régi eleinek ITSE V ITS nevezeteket el-hagyta, és ma
gát Famíliájának még Dalmátiában lévő IN T Z E  nevezetű 
helységéről Nagy Váradi IN T Z É D I M Á T Y Á S -  
nak neveztette , úgy mint a’ hol magának Nemefi sza- 
badílggal biro udvart nyert. A’ kitől származott az 
Intzédi Famíliának ama nagy disze Nagy Váradi 
IN TZÉ D I M IH Á L Y  UR. Ki-is ha szintén Uri| Fa
míliájában tsak egyedül hagyattatott-is, aztmindazon-ál- 
tal elég szélefen ki-terjedni szemlélte, látván élete el
fő szerelmes párjától, az Aszszonyi nemet Virtussai- 
val ékefitö Úri Aszszonyságtól Néhai VADAS JU D ITH  
A szszonytol három válosztott Úri gyermekeit, Mátyáft, 
Pétert, ’Sigmondot. Mátyás magzat nélkül meg -Ihólt, 
Péter hagyta maga után egy fiat ugyan Pétert, a’ ki
től származtanak, Péter, Ferentz, és Mátyás, Pétertől 
lettenek, Sámuel, és ’ Sigmond, ’Sigmond pedig az el
fő nemzette Klárát a’ ki-is Házossági szövetség által 
köttetett volt Néhai Szilvái! János Úrhoz és eredetet
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adott Sámúel, .Ádám, és János köztünk ma-is élő szép 
hirü fö Stráfa-mefter Urnák:

De ezen drága virtufokkal ékes Urí Aszszony- 
ságnak mint első szerelmes Házas-tárfának szomoru ha
lála után a’ fényes titulufokkal fénylő Tsokáli Úri Ház
ból való Néhai Tsokáfi Kata Aszszonytól amaz He- 
étori, bátorfággal ékes , és abban az Időben a* Törö
kök rettegtetéíére ízületeit diadalmas Vitéznek Tsoká
fi György Urnák Léányától, mint máfodik kedves Há
zas - társától szemlélte - még Intzédi Mihály Ur Pál j 
György Mihálly, Kata, és Er’fébet kedves gyermeke
it a’ kik-ís mint a’ Magyar hazának nagy diszei noha 
a* Magyar hazának abban a’ íiralmas, és jaj melly szo- 
moru állapotában, mellyben egyebekkel együtt Nagy 
Várad a’ Törököktől meg-vétettetett, azoktól minden 
Joszágoktól Magyar Országon meg-fosztattak, mind-a- 
zon-által Erdélly Országában annak akkori Fejedelme 
Apafi Mihállytól ( kihez a’ Tsokáfi ágon Vérséggei 
köttettenek vala ) Tsokáfi Mártonról; kiről Tsokáfi Mi- 
hállynak Unokája vólt Bornemisza Anna a’ Fejedelem 
A szszony, ezen Fejedelemtől mondom, nem tsak bé- 
fogattattanak- hanem egyszer-’ smind szép Jószágokkal, 
és T isztségekkel az ö Virtufokért meg-is ajándékoz- 
tattanak.

Kik közzül az első, ugym'nt Tsokáfi Katától 
születtetett P Á L ,  mint igen bölts, és az Haza-tör
vényeiben jártas Úri Férfiú, nem tsak a’ Fifcalis Joszá- 
goknak , adminiílrátorává ; hanem egyszer’smind az Er
délyi Királyi TörvényesTábla hitesAdfeíforának tétetett, 
és az ö szerelmes Házas-Társától, Néhai L IP T SE I KA
T A , választott ékeíségü Úri Aszszonytol, lett édes
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Attyokká, Néhai Méltoságos L .B . Nagy Váradi IN- 
T Z É D I JO’ SE F, IN T Z É D I P Á L  és G E R G E L L Y  
Uraknak, a’ kik közzül az elsőt, nem lehet egy ke- 
véssé különöfebben nem emlitenem, úgymint Erdélly- 
Országának ama nem régiben élt bölts Licurgussát és 
halhatatlan emlékezetű nagy diszé t, Néhai Méltósá- 
gos L . B, IN TZÉD I JO’SEF Urat, mint Hazánk ak
kori egyik bölts Itélö-Meílerét, ki-is élete kedves pár
iátó l, Néhai Méltóságos L . BároniíTa Jo’fika Judit 
Űri Aszszonytól, szemlélte három jeles Úri magzatya- 
it j  ugy-mint elsőben Néhai Méltóságos L . B. JO’ SIN- 
T Z I  JO’SEF Urnák az Erdéllyi Excelfum Gubernium- 
nak elsőben fok időkig Secretariuffát az után pedig ugvan 
azon Excelfum Regium Gubernium Confiliáriussát Kitől 
származott unokái emlitett Hazánk Néhai nagy diszé- 
n e k , Méltoságos L .B . Jofintzi Sándor, Lajos, Lász- 
lo ,  Károlly, és Juliána, Méltoságos Kendefi Pál Ur 
élete Párja még-ma-is életben vágynak. Máfodik ked
ves gyermeke Néhai Méltoságos L . B. ítélő- Meíter 
Intzédi Jofef Urnák, Méltóságos L . B. Joíintzi Mihály 
Ur, élete szerelmes Párjától, Méltóságos L . Báronissa 
Dioszegi Ágnes A szszonytol, Mihálly, Jö’sef Urfiaknak, 
Ágnes , és Juliána Kis - Aszszonyoknak léve édes 
Attyok, és Harmadik Néhái Méltoságos L. B. Jo’sin- 
tzi Lászlo U r, Életében a’ Nemes Gyulaiánum Regi
mentben a’ tüzes Gránátokkal Vitézkedni szokott Se
regnek egy Vitéz Kapitánnyá a’ ki-is életét felséges 
Királlyának védelméért az i74á-i/Á Esztendöben tarta
tott hadakozásban a’ hartzban végezte, Ezen már fok- 
szor emlitett Néhai Méltóságos L . B. Intzédi Jó’sef 
Ur lévén egyszer’ smind az, a’ ki Miria-Theréíia ditsös-
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ségefen Uralkodó örökös, és kegyelmes Fejedelmünk
től mind azt meg-nyerte, hogy az ö tölle származan- 
dók nem Intzédinek, hanem Jósintziaknak hivattassa- 
nak, mind pedig azt, hogy a’ L . Báró fényes titu- 
lussal Úri Familiája meg - ajándékoztassék tekintvén, 
egyszersmind ez utolsóban a’ Királlyi kegyelmes fel
sé g , mind az ö Teítvérének, mint e’ mi moítani 
szomoruságunk argumentumának érdemeit. Máfodik 
Fia Intzédi Pál Urnák vólt ugyan Pál, a’ ki minden 
magzat nélkül életének 36 dik esztendejében e’ világ
ból el-költözött, Harmadik G ergelly, a’ ki élete pár
jától Méltoságos Rended Ágnes- Aszszonytói lett édes 
AttyíLPálnak, Eleknek, Gergellynek, és Méltoságos 
Intzecn Ágnes A szszonynak, Méltóságos Ifjabb Bánd 
Ferentz U r , élete igen kedves Párjának, Negyedik 
’ Su’sánna életében Tóldalagi János Ur élete párja, 
hagyván maga után egygyetlen egy leányát, Tóldalagi 
’ S^sánnát Méltoságos Báró Nalátzi líiván Ur élete 
Párját.

Máfodik Tsokáji Katától ízületeit Fia emlitett 
Intzédi Mihály Urnák vólt György a’ ki, Ugyan Apa
fi  Mihálly Erdélly-Országa Fejedelmétől elsőben ugyan 
Regifiratornak , annak-utánna Secretáriusnak tétettetett 
ki-is vette vala élete párjául a’ régi ditsösséggel fény
lő Keres z tes Familiából Keres z tes Borbárát, és lett é- 
des Attya Intzédi Katának, Nyári Intzédi IJlván Ur 
élete Párjának, Krifiinának , Buda Gáspár, Uram hites
társának , és Intzédi Borbár 1ínak, Benkö IJlván Uram 
kedves Házas-Társának.

Harmadik Fia Tsobáfi Katájától már igen fok- 
szor emlitett nagy Úri Férdúnak Intzédi Mihály Ur-
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nak volt amaz szélefen ki-terjedett experientiájú nagy 
Úri Férfiú Néhai áldott emlékezetű Intzédi Mihálly 
U r ,  mint moftani szomoruságunk matériájának édes 
Attya életében Erdélly-Országának Fö Pofta-M eftere, 
az Hazai dolgokat Közönséges-Táblákra fel-jedzö Re- 
gifirátora: és az Haza Fejedelmének Apafi Mihálly 
nak az ö böltsességiért, az Aufiriaiés Frantzia ditsös- 
féges, és fényes Udvarokhoz nem külömben a’ Török 
Tsászárhoz küldetett Követtye.

És ezen ditsösséges emlékezetű Úri Férfiútól 
Néhai Méltóságos IL Intzédi Mihálly Úrtól, és an
nak élete szerelmes Párjától Néhai Nádudvari Anna 
Úri A szszonytöl, ki-is az Anyai linéán unokája volt 
Béldi Katának a’ Néhai Béldi Pál Ur Leányának, és 
teftvére Béldi ’ Sídsánnának ama nagy emlékezetű Ve- 
felényi Pál Ur élete Párjának, ezen I I .  Intzédi Mihálly 
U r  és Nádudvari Annától mondom vette vala szüle- 
téfet ama ditsösséges Sámuel Néhai Méltóságos L . B. 
Ntfgy Váradi, Intzédi Sámuel U r , a’ kinek moft szi- 
vünk fájdalmával utolfo tisztességet tészünk nem kü
lömben az ö teftvére Intzédi Anna A szszony a’ ki-is 
elsőben köttetett volt az házassági szent szövetség ál
tal Néhair Győr f i  J o ’ie f  Úrhoz, a’ kitől ízármazott 
Méltóságos Báró Györfi Sámuel U r , a’ ki még-ma-is 
életben vagyon., Meg-halálozván pedig Néhai Györfi 
,7 d’ref Ur, máfodik hazalTági szövetségét tette Néhai 
Bartsai Mihály Úrhoz, és végre harmadszor ez után 
Matskáfi Péter Úrhoz, Nemes Hányad-Vármegye i- 
gasságot szeretö Fö-Ispánnyához.

De e’ mi moftani szomoruságunk matériájának 
édes Attya Néhai Méltóságos Intzédi Mihálly Ur e’
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Vétózandó életből az Örökké valóságra tsak bamar 
el - költözvén az ö el - maradott Ö zvegye Néhai 
Nádudvari Anna Aszszony Néhai Méltoságos L . B. In* 
tzédi Sámuel Urnák ( a’ kit moít kefergünk, édes 
Árnya máfodszor el-jegyeztetett Boér Simon Űrtől 
Fagaras Vidéke bölts Fő-Kapitányától, a’ kitől ö ál
tala származott Méltoságos Boér Imre Ur böltsesség- 
gél és kegyességgel még-ma-is ékeskedő Canonicus-Pap 
U r, és a’ Fejérvári Venerabilé Capitolumnak. nagy 
disze.

De nem lehet nagy tsonkaság nélkül el-halgat- 
ni fokszor már elé fordult I. IN T Z E D I M IH Á L L Y  
Urnák az Aszszonyi Nemen lévő kedves gyermekeit-is, 
kik közzül az első Néhai Intzédí Kata, Válosztott éke- 
íégü kis Aszszony hittel köttetett vala Harinnai Fe- 
rentz, nagy gazdagságú, és jeles Virtufu Úri Férfiú
hoz, a’ kitől születtetett kedves gyermekek Harinnai 
Sára adattatott Néhai Föld-vári Pál Urnák, ki-isletté- 
des Attya amaz ISTEN-háza, és a’ Mú’ fak szereteté- 
vel buzgó nagy Úri Férfiúnak Méltoíágos Gróff Tántsi 
Föld-vári Ferentz Urnák, és Méltófágos Föld-vári Er- 
'/éhet Aszszonynak, Néhai Gróff Toldalagi Mihálly Ur 
élete párjának, a’ kitől születettetett jeles Virtufu 
Grófi Férfiak még-ma-is életben vágynak, úgymint Mél
toságos Gróff Toldalagi Lás z ló,  János, Ferentz,  és Pál 
Gróff Urak, nem külömben az Aszszonyi renden szem- 
lélte volt Néhai Toldalagi Mihálly U r, mint kedves 
gyermekeit, Néhai Méltoságos Toldalagi EFfébet Asz- 
szonyt; életében Néhai Méltoságos Fritsi Fekete Sámu
el Ur élete párját, és Méltoságos Toldalagi Kata rit
ka virtufu, és még ■ ma - is szépen virágzó jeles Úri
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Aszszonyt, ama bölts Férfiúnak Méltoíágos Gróff Vast 
Ádám Urnák élete igen kedves párját.

Máfodik Leánya Néhai. Elfő Intzédi Mibálly 
Urnák vólt Intzédi E r fé h e tAszszony, életében Néhai 
Savó f i  János Ur Hites-tárfa, a’ kitől szármozott Sáró- 
f i  familia e’ Hazában még-ma-is szépen virágzik.

És illy szélefen ki terjedett fényes Famíliából 
vévén eredetét e’ mi szomoruságunk el - nem könnyen 
felejthető matériája amaz igaz és valóságos boltsességgel 
ékeskedő iga* Keres z tyén Haza-fia, Hazánk nagy Disze, 
Néhai Méltoságos L . B. Nagy Váradi IN T Z É D I  SÁ
M U E L  U r , ö Nagysága, lépett vala bé lég-elsőben 
e’ Világ piatzára a’ közelébb el-mult Seculumnak 96-dik 
Esztendejében, Májusnak a6-dik Napján. És leg-ottan 
böltsöjéböl ki kelvén, bölts ízűiéinek tanátsokból v i
tetett a’ N. Enyedi, ma-is szépen virágzó Re formátum 
nemes Collegiumban, mint kedves Múzsák egyik kies 
tanuló kertében, Az holott midőn ezen hazában lé
vő Mu’sák szállásán taníttatni szokott tudományokat 
ferény gyertyázással azon Collégiumnak akkori Kormán
nyá mellett ülő bölts Profeísorainak szemes vigyá- 
záfok előtt, tsak hamar épületesen e l -v ége zv én,  
végre ama minden tudományok ditsösséges Királyné
jának a* szent Tbeologiának, ki-tanulására adván ma
gát ama bölts Theologusnak, és az után e’ Hazában 
lévő Reformáta Ekkléíiáknak hasznos Superintendensé- 
nek Néhai T . T . Szigeti Ifiván Uramnak vezérléfe 
alatt abban bizony mindeneknek, és nevezetefen nagy 
emlékezetű tanítójának éppen tsudálkozására olly’ na
gyon elé ment, hogy már illy gyenge, és életének, 
nyílni tsak akkor kezdete virágában, mindeneknek tsal-
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hatatlan reménséget nyújtván arról, hogy ö még va
laha édes Hazájában egy igaz ,  és valóságos böltses- 
/éggel ékeskedő nagyra ízületeit Keres z tyén Haza - Fia 
lenne.

A’ mellyre-is mint-ho^y még-ezek mellett a* 
Haza - Törvényeinek és rend-tartáfainak vólta képpen 
való tudáfa-is meg-kivántatik erre nézve a’ Mu’sák ár
nyékos szállását a’ törvényes hellyek fényés táblájával 
fel-tserélé, az holott-is mindeneket könnyen meg-fogo 
ferény elméjével 4. Esztendök alatt édes Hazájának 
minden Törvényeit és rend-tartáfait úgy ki-tanulta, hogy 
akármelly nehéz, és terhes hivataloknak el-vifelésére- 
is akár kitől méltónak Ítéltetnék, jól tudván minda
zonáltal ez igaz böltsességgel ékeskedő A  agy HazaFia> 
azt, hogy a’ böltsesség tsak magában, minden külső 
fényessé g , ’s tisztség nélkül-is elég ditsösséges Théát- 
rum, azokért fel-ferdült ifjúsága után meg - élemedett 
idejében-is foha nem esdödctt.

Midőn azért ezek szerint e’ Hazánk nagy di- 
sze , ez igaz , és valóságos böltsességgel ékeskedő Ke
res z tyén Haza-Fia, e’ mi ditfösséges SÁMUELünk 
magát mind az Hazának , igazgatását, illető , mint az 
ISTE N re, és vallásra néző tödo Hiányokban ditsös- 
fégefen, és példáfon el-készitette vólna, a’ magános , 
és unalmas életet, az ISTEN  törvénye szerént rendel
tetett páros életnek vidám gyönyörüfégeivel fel-val- 
tá , és a’ mennyei udvarnak rendelőiéből élete igen 
kedves, igen szerelmetes párjául e’ moltan foilyo 
Seculumnak 24 - dik Esztendejében el - jegyzé Né
hai Tekintetes Lés z ai íjlváin Utamnak, és Tekin
tetes Ketzeli Sára Aszszonynak kedves, és szerel
metes Leányokat, amaz Aszszonyi Nemet ékeíitö
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virtufokkal fénylő, ritka kegyességü Aszszonyságót, Né
hai Tekintetes L E S Z A I ANNA Aszszonyt. A’ kivel 
40. Esztendökig való házossági töllem voltaképpen le
pem Írható oh melly igen Hálcioni tsencies, oh melly 
igen hivséges, és gyönyörűséges élete, ezen tsendes, hiv- 
féges, és gyönyörüféges életén kívül meg-áldatatt va- 
la a’ mennyei udvartól 16. Magzatokkal, a’ kik kö
zül ugyan tizen ez alá-való földnek szemetei közzül 
a’ mennyei ditsösségben fel-repültenek, haton pedig 
még'élnek, és imhol áldot emlékezetű édes Attyok- 
nak szomoru szíve l, és könyvben lábbogo szemekkel, 
utolsó tisztességet tésznek, A’ kik közzül első Mél- 
tóságos Liber Báró Nagy Váraii IN T Z É D I ISTV Á N  
U r , a’ ki-is a’ Sisakos-Marsnak tsatázó mezejéről a- 
zon mint Kapitány bátor szível fokszor forogván é 'es 
Hazájában a’ tsendességre tsak nem régen tért v isz- 
sza, Máifodik amaz édes Attya nyomdokát mindenek
ben követő, igaz, és valóságos Kerejztyéni bolt séf ség* 
gél ékeskedő kerejztyén Haza-Fi a Méltoságos Liber Báró 
Nagy Váradt IN T ZÉ D I M IH A L L Y  Ur. Harmadik 
édes Attyának nevével az ö virtussait-is örökség íze- 
rént^vifelö Méltoságos Libcr Báró Nagy Varadi INF- 
T Z É D I SÁ M U L Ur , A’ ki-is a’ TsálVári, Királlyi, 
és Apolloli ditsöségesen uralkodó Felség szentséges 
személjeknek közelebröl való őrizetéből magát már ez 
előtt nem régen édes Hazájának szolgálatjára Kapitá
nyi rangal fordította. Negyedik Méltoságos Liber 
Báró Nagy Váradi IN T Z É D I G Y Ö R G Y  Ur, Hazánk 
és az ííten házának nagy reményt nyújtott ékessége. 
Ötödik Méltoságos^ Libera BároniíTa Nagy Váradi IN- 
.TZÉD I THRERÉ’SIA , vállasztott ékességü, drága
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e r k ö l t s ü  é s  p é l d á s  K e g y e s s é g ü  Ú r i  A s z s z o n y s á g ,  M é l -  

t o s á g o s  B A R T S A I  P É T E R  Í J r  é l e t e  s z e r e l m e t e s ,  k e d 
v e s  P á r j a .  É s  Hatodik a m a  m i n d e n  Ú r i  v i r t u f o k k a l ,  
f é n y l ő  k e g y e s  Ú r i  A s z s z o n y s á g ,  M é l t o s á g o s  L i b e r a  B á -  
r o n i lT a  Nagy Váradi I N T Z E D I  Á G N E S  A s z s z o n y ,  
M é l t o s á g o s  G r o fF  Osdolai K U N  S I G M O N D  U r  s z e 
r e l m e t e s  H á z a s - T á r f a .

É s  e z  u g y a n  S z .  H  ! e ’ m i  s z o m o r u f á g u n k  
m a t é r i á ja  e ’ d i t s ö f i e g e s  H a z a - F i a  é l e t e  f o l l y á í á n a k  e g y i k  
r é s z e ,  d e  b i z o n y  n e m  k e v e f e b b  r o g y o g v á n y a i t  l á t y u k  
a ’ m e n n y e i  U d v a r  K e g y e l m é n e k  ö  b e n n e ,  h o g y  h a  e g y  
k é t  s z o v a l  ( :  m i v e l  h o s z s z a fo n  a ’ d o l o g n a k  s z é l e f e n  k i -  
t e r j e d e t  v o l t a  m i a t t  n e m  l e h e t : )  m e g - e m l i t j ü k  a z  ö  / -  
gaz ,  és valóságos b'óltsess éggel tündöklő kéres z tyén Ha
za-Fiúi életét-is. A b b ó l  t e t z h e t v é n k i  h o g y  a z o k a t  a ’ 
m e l j e k n e k  k e z d ő  f u n d a m e n t u m o k a t  I f j ú s á g á n a k  m o f o l -  
g o  t a v a s z s z á n  f e l  -  v e t e t t e  m i n t  i g a z  é s  j ó  H a z a  -  F i a  

gyakorlottá.
A z  h o l o t t  l e g - e l s ö b e n - i s  k i  m u t a t t a  a z t ,  m i n 

d e n  t s e l e k e d e t e i b e n ,  h o g y  i f j ú s á g á n a k  v i r á g á b a n  t e t t  
f e r é n y  t a n u l á l a  á l t a l  m a g á t  a ’ K ö z ö n s é g e s -  t á r f a s á g i  é -  
l e t b e n  n e m  a ’ m á f o k a t  j á t z o d t a t o  k é p z e l t ,  é s  á l l o r t z á s ,  
h a n e m  a z  igaz böltseknek d i t s ö s s é g e s  f é r e g é b e n  h e l l y -  
h e z t e t t e  a ’ m i d ő n  a z  i l l y e n  k é p z e l t  b ö l t s e k n e k  s z o k á -  
f o k  s z e r i n t ,  a ’ f e n n  h é j a z ó ,  é s  e g y  f ü v e g  a l a t t  m i n t  e g y  
k é t  f e j e k e t  v i f e l n i  l á t t a t ó  d ö j f ö s  k e v é l j s é g  h e l j e t t  a m a  
m i n d e n  V i r t u f o k  K i r á l y n é j á v a l  a z  i g a z  K e r e í z t y é n i  a -  
L z a t o s s á g g a l  é k e s k e d e t t ,  é s  a ’ m i d ő n  a z  ö  V i r t u f a i n a k  
m i n d e n  i d ő ,  s z ü k s é g  é s  a l k a l m a t o s s á g  n é l k ü l  v a l ó  h á n -  
t o r g a t á f a i  h e l j e t t ,  a z  h e l j e s ,  é s  a l k a l m a t o s  i d ő b e n  v a 
l ó  l z o l l á s s a l ,  s z e l i d ,  k e d v e s ,  é s  n y á j a s ,  n e m  d u r v a ,  é s

F • ko-
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komor maga vifeléfével, magát kedveltettc, azt tartván 
Agejilauffal c? Lácedemon béliek Királlyával, hogy azö 
valóságos ditsössége, tisztessége és betsültetéfe nem 
a’ maga virtufait hántorgató nagyzáfában, nema’ máfok 
tsapodár hizelkedéfekben, hanem jó, és lieljes tseleke- 
deteiben áll.

Vallyon ugyan nem mind ezekről tészen-é nyil- 
vánfágos bizonyságot e’ ditsösséges H aza-Fiáhan, az a’ 
példás maga Torsával rangjával lettmeg-elégedésemelly 
szerint ha szintén szélefen ki-terjedett érdeméért fok
fényes Candidatiohban neve fel-jegyeztetve vitetett-is 
Felséges Királlyához, a5 mint ezt minden kételkedésen 
kívül tészi a’ Bétsben lévő Erdéllyi Aulica Cancellari- 
ónak hiteles Archívuma, de foha arra nem ment, hogy 
azoknak kereséfekben , vadászáfokban fáradozzon, és 
nyughatatlankodjék, jól tudván t. i. azt hogy az igaz 
böltsességnek ereje, olly hathatos, olly nagy, hogy 
az alatsonabb helyről szintén úgy mint a’ magos poltz- 
r ó l , mint a’ napnak fugárai a’ temérdek, és fetétes 
fellegek közzül ízépen ki-tessé k , az honnan, bizony 
gyakorta igaz böltsessége által maga különös hazában 
azt tselekedte, a’ mire fókák, a’ fényes poltzon, és 
hellyen nem mehettenek, óh igaz böltsességgel ékeskedett 
Hazánk nagy disze! ohe’ meg-veszett és feprejére szál- 
lőtt világhoz ragattaknak a’ követésre méltán ki-tesz- 
hetö eleven példája, oh szép híredben az igaz bóltsek fere- 
gekböl foha el-nem enyészhetö ditsösséges SÁ M U EL 1

Hát vallyon ugyan nem mindenek előtt tudva lévő , 
és az hizelkedésnek kormos szenével bé-nem má
zoltatok közönféges igazlagot mondok-é ? ha azt az 
igaz Haza-Fiúi bóltsességét említem, e’ mi ditfössé-

ges,
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g c s , de jaj már tsak kívánatos Hazunk dis z ének, 
melly szerint fém tanulásának tsak ifjantan nyert pál
máival, meg-nem állapodván, fém pedig magát annyi- 
val-is inkább tsak a’ természeti böltfellégre nem biz- 
ván noha bizony azzal-is fókák felett ékeskedett, ha
nem annak felette a’ Rözönséges-Tárfaságoknak javok
ra , és igazgatáfokra tartózó , és már én töllem feljebb 
lengeteg Orátiomban emlitett tudományokat az ö Fíaza- 
Fiúi életében midenekben az Hazának javára, mint egy 
égő szövétnekre nézvén, úgy annyira, és olly’ tökél- 
letefen gyakorlottá, hogy ezekben való jártaílágáért a’ 
mit régentén Antalé ide s Sparta béli Fejedelem Hercules- 
röl kérdett va la : Quis unquam Herculem vituperavit? 
h-s z ollot valaha gyalázattal Herculesröl ? bizony azt 
szintén úgy lehet kérdeni, ez igaz böltsességge lékeskedett 
Haza-Fiáról, femmit fém ügyelvén t. i. a’ fényes nap- 
ban-is gántsot kereső íri?y Z oilufokra: kitfoda s z olhat 
gyalázattal Báró IN T Z É D 1 SÁ M U EL Ur Haza Fiúi 
igaz bóltsségéröl ? Avagy ugyan nem ezt bizonyitja- 
é mind az, hogy Hazánk Attyainak közönséges gyü- 
léfekben, fókáknak a’ törvényekben jártas mélly tudo- 
mánnyával kész fegedelmet nyújtott, mind a z , hogy 
ha szintén ö maga tisztséget nem vifelt-is de fok ter
hes , é s szövevényes dolgoknak métalis járáfoknak 
el - igazitála, H a z á n k  felsőbb kormányozoitol ö 
reá bizattatott, mind pedig a z , hogy a’ k i k  .ö- 
tet Jmint a’ közönféges , mind a* különös tör
vényes székeken jelen lenni látták, már azzal a* 
leg-terhefebb, dolgoknak-is szerentfés, és igaíTágot 
szolló ki-menetelét _egyszer’ smind még-elöre örömmel 
szemlélték.

Meg«Fa
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M eg-tetézvénvégezetre, illy’ szélefcnki-terje- 
dett Haza-Fiúi böltseségét a’ Közönséges-Tárfaságban, 
az igazKeres z tycn Haza-Fiának ama leg-ditsösségefebb, 
és leg-szükségefebb böltsességével a’ kegyelTéggel egy- 
benköttetett Valláshoz és I s t e n hez való egyenes buzgó* 
szeretetével, és annak meg-szünés nélkül való gya* 
korlásával, Ezt bizonyítván minden Pericleji ékefen 
szóllásnál hathatofabban az ISTEN i tudományban való 
jártasságán kivül a’ mellyhez még gyenge idejében 
ugyan különösön, mint a’ vas a’ mágnesnek titkos e- 
réjétől, vonattatott; ezt bizonyitja mondom igaz hité
ben való álhatatossága, Felebaráti tiszta szeretete , 
az ISTEN  Házához való buzgosága, és a’ Közönsé- 
ges-tárfafágban az ö szentül, és kegyefen fojtatott 
élete, sőt ezen valláshoz és ISTENhez való buzgó 
szeretet olly mélly gyökeret vert vala az ö szivében, 
hogy attól ötét valamint a’ világi életnek mofoly- 
go szerentséje, úgy annak femmi kedvetlensége, és 
moíloha szerentsétlensége foha tellyes életében el-nem 
Vonta.

Bizony ha ditsösségére szólgál még-ma-is hires 
Romai Confiílnak Valerius Public ólának, hogy a’ Roma
iaknak szokáfok szerént az ö babonás Illeni tisztele- 
tekben foglalatoskodván midőn az ö Ottse Valerius 
Márcus véletlen ezt az izenetet vitte volna ö nékie ; 
Ö  Conful jilius tuus morbo in bello periit. O Conful 
a1 te Jiad nyavallyában a* Táborban meg-bólt. Azon 
femmit-is meg-nem háborodott, de az ö szent foglala* 
tosságát szintén úgy mint annak előtte fojtatta, Annyi
val inkább ditsöségére szolgál ez igaz Keres z tyén Ha
za-Fiának , hogy ötett az ö igaz Illeni tiízteletében,

Val-
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V a l lá sá h o z , I S T E N é h e z  v a l ó  b u z g ó  s z e r e t e t é b e n ,  fé m  

a’ s z e r e n t s e ,  fé m  a’ s z e r e n t sé t l e n sé g , fo h a  m e g- n e m  

t á n t o r í t o t t a ,  j ó l  t u d v á n ,  h o g y ,  a’ K ö z ö n sé g e s - T á r -  

fa sá g o k n a k  le g - sz o r o s s ab b  Vinculuma, a* m e l l y  n é lk ü l 

fe m m i t ö r v é n y ,  fe in m i s z ö v e t s é g ,  á l lan d ó u l m e g- n e m  

á lh a t  a’ Kegyesség , Vallás, és az ISTENnek s z e- 
retete.

És ekképpen fojtatta S z .  H ! ez ig a z , é s  

valóságos böltsességgel ékeskedő Keresztyén Haza-Fia, 
e’ mi ditsösséges SÁMUELünk Keresztyén Haza-Fiúi 
életét, mig-nein e’ moítan folljó 1770-dik es z tendöben, 
Májufnak 3-dik Napján reggeli 6 , és 7-órák k özött, 
e ’ földi Hazából a’ Mennyei Hazába, e’ változandó 
és múlandó életből a’ változhatatlan mennyei boldog 
életre, egeket oftromló buzgoságos esedezései között 
által méné, tellyes világi életének 74-dik Esztendejé- 
ben. Jaj múlandó életnek álhatatlan állandósága! 
Jaj minden világi boldogságunknak tsak a’ nyá
ri virághoz hafonló hoszszú ideje ! Jaj ma fel-jövö , 
holnap örökös enyészetre júto földi Napunknak rövid 
Horizonnya! Nintsen hát már-itt femmi egyébb hátra 
Méltoságos Úri Attyafiainak sötét gyászban borult szo- 
morú Serege! hanem hogy minek előtte, ez igaz, és 
valóságos bóltsességgel ékeskedett igaz Keres z tyén Ha
za-Fiát , és hazánknak , és Úri Famíliátoknak nagy di- 
Jzét, az ö számára rendeltetett temető helyben örök 
nyugodalmára bé-tennétek, még az előtt már utoljára 
az ö végső bútsúzó szavait-is haljá-tok-meg.

Elsöben-is azért bútsuzik kedves Úri Fiaitól, 
Méltóságos L. B .  I N T Z É D I  I S T V Á N  ,  I N T Z É D I  

M IH Á L V  Ú rtól, Méltoságos I N T Z É D I  S Á M U E L

Ú r t ó l
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Űrtől élete kedves Párjával mint kedves Menyével Méltó- 
ságos Libera Baronifla VITÉZ ÉVA Aszszonnyal, kedves 
Gyermekeivel-, 1NTZÉDI TBERÉ’S IA , ’SU’SÁNNA, és 
ÁGNES Kis A szszonykákkal együtt. Nem külömben Méltósá- 
gos 1NTZÉDI GYÖRGY Úrtól, és élete szerelmes Párjától 
kedves Menyétől Méltóságos Gróff VASS ÁGNES Aszszony- 
tó l,  és az ö kisded, SÁMUELektöl, és minden Atyai ál- 
cláfoknak reátok mint kedves Gyermekeire való hintésével 
köti szívetekre, az egymás között való egygyességet és szivcs 
Atyaíiúi szeretetet azt kivánván egyszer’smind tinéktek: Tér- 
Jeszsze a* JÉHOVA meszszére, már-is vidám szárnyokon 
járó szép hireteket, és a’ kiket e’ Mennyei Ur közülietek a’ 
Páros élettel-is meg-boldogitott virágoztafia azoknak Házokat 
mint a’ Libánusnak Pálm áit,  és Tzedrussa it, és végre mind. 
nyájatokat tégyen által a’ mennyei Paraditsomnak Pálmái, i% 
TzedruíTai közzé,

II. Butsúzik szerelmes, kedves LÉÁN YITól, Méltó
ságos Libera Bárónissa 1NTZÉD1 THÉRÉSIA ASZszonytóI, 
sSlete kedves Párjával, mint kedves Vejével, Méltófágos 
BARTSAI PÉTER  Úrral, és hat Kedvesseivel együtt M éltó

fágos BARTSAI SÁM UEL, GYÖRGY, SÁNDOR, U rfia k , 
ÁGNES, KAROLINA , és ANNA kis ASZszónyokkal. És 
Mcltos'agos L ibera Bárónissa 1NTZÉDI ÁGNES ASZSzónytól, 
és élete kedves Párjától, ízeretö Vejétöl Méltóságos G r , f f  

OSDOLA1 KUN S1GMOND Úrtól, szerelmes Gyermekeivel 
ISTVÁN, SIGMOND URfitskákkal, és MÁRIA Kis A sz- 
szonykával együtt, És még fetét Koporfojában - is Édes Atyai 

s z iven vifelvén hozzá mutatott Leányi igaz engedelmességteket, T i  

véktekis a s z in mutatás nélkül való Atyafmi Jzeretet m ellett, kí

ván e’ világ s z élvés z es tengerén Hálcioni tsendességet, és végre a* 
ma le-irhatatlan gyönyöriijegü ki kötő rév partot a’ mennyei Örök

ké tartó nyugodalmat.
III
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III. Butsúzik mint kedves Öttsétöl Méltóságú: BOÉR 
IMRE , Nemes Károlly-vári Káptalan Úrtól, És Köszönvén 
hozzá igaz szivel vifeltetett atyafiságodat, Kivánnya teneked., ebben 

az életben a* dits'össégnek, és tis z tességnek Laurus s át, végre pedig e* 
Földi Capitolinmból , ama mennyei fényes Capitoliumban,  egyenes 

és minden várakozás nélkül való el-jutásodat.

IV. Bútsúzik Méltóságos L .B . L A ’SÁDI GYÖRFj 
SÁMUEL Úrtól, naint teílvér Húgától született kedves 
Öttsétöl, és élete párjától, Méltoságos Libera Báronifla 
BÁNFFI BORBÁRA Aszszonytól, Kedves Gyermekeivel, 
Méltóságos Báró GYÖRFI L Á S Z L Ó , JO’S E F , MIHÁLLY, 
ELEK, SÁMUEL, Urfiakkal, és ANNA, MÁRIA, BORBA- 
R A , Kis-Aszszonyokkal együtt, és kivánnya tinéktek. mind

nyájan , a’ s z erentsének vidám follyáfait ebben az életben, ez élet 

után pedig azt a’ mennyei ditsösség et, a* mellyben ö már végnél

kül Vigad és Örvend.

V. Bútsúzik mint igen különös, Kedves Attyafiától- 
Méltóságos L. B. JO’SINTZI MIHÁLLY Ú rtól, ö Nagysá 
gától, és Kedves gyermekeitől Méltóságos JO’SINTZI MI
H Á LLY, JO’SE F , ÁGNES, és JULIANÁtól Ide foglal
ván ezen Kedves Attyafia Néhai Teftvérének, Méltóságos 
JO’SINTZI JO’SEF Gubcrniális Confüiárius Urnák életben 
lévő Gyermekeit, Méltóságos L. B. JO’SINTZI SÁNDOR, 
L A JC S, L Á S Z L Ó , K Á R O L L Y , Urakat, és Méltóságos 
JG’SINTZI JULIÁNA Ur Aszszonyt Kedves Férjével Mél- 
tóságos KENDEF1 PÁL Úrral, kívánván mindnyájon tinéktek ; 
Aljon a Felséges I S T E N , s z ilntelen Jobbatok fe lö l hogy végre 

'ima vagy N apon, álbassatok ti-is a* Sión Hegyén álló Bárány 

J Í ’ S U S  Jobja felöl.

VI. Bútsúzik Néhai Méltóságos L. B. INTZÉDI 
GERGELY Ur Özvegyétől , Méltóságos KENDEFI ÁGNES 
A szszonytól, és Gyermekeitől Méltóságos Báró INTZÉDI

PÁL
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PÁL Úrtól, élete Párjával Méltóságos L. Báronifla BAR- 
TSAI ÁGNES A szszonnyal, Méltóságos INTZÉD1 ÁGNES 
A szszonytól, élete Párjával, Méltóságos LOSONTZI IfFjabb 
BÁNFFI FERENTZ Úrral. Nem kiilömben Méltóságos 1N- 
TZÉDI E L E K , és GERGELLY Uraktól Ezekhez szorit<- 
ván a’ vérségnek jússán Tekintetes INTZÉDI BORBÁRA 
A szszonyt, BENKÖ ISTVÁN Uram élete Párját és Néhai 
INTZÉDI PÉTER Ur Özvegyét Tekintetes VADAS MÁRIA 
A szszonyt, kedves Fiaival, és Léányival, együtt. És Atyafisá- 

gos indulatból kivánnya mind ezeknek, a’ mennyei Szent Atyának 

védelmező oltalmát, és pállya futáfoknak meg-'futája után a’ men

nyei K O R O N Á T .

VII. Bútsuzik Méltóságos G ró f TÁNTSI 1FÖLD
VÁRI FERENTZ UrtóF, és fiától, Gróff FÖLDVÁRI IST
VÁN Úrtól, élete párjával, Méltóságos Gróff NEMES JUDIT 
A szszonnyal, és kedves Magzataival, úgy Néhai Gróff T O L 
DI ÁDÁM Ur gyermekeitől, és kíván tinéktek meszj z e  nyúló na

pokat ,  Virágzó s s erentsét, és végre olly kintset a ’ mellyet femmi 

JzerentsetlenJég foba meg-nem háboríthat.

VIII. Butsuzik Méltóságos Gróff T O L D  A L A G  I 
L Á S Z L Ó , JÁNOS, F E R E N T Z , és P Á L , Uraktól, úgy 
Méltóságos Gróff TOLDALAGI ’SU’SÁNNA Aszszonytól 
Báró NÁLÁTZI ISTVÁN Ur Özvegyétől, és Kedves gyer
mekeitől, nem kiilömben Gróff TOLDALAGI KATA Asz
szonytól élete kedves Párjával Méltóságos Gróff CZEGEI 
VASS ÁDÁM Úrral, mint kedves Menyének kedves ízűié
itől, és azoknak kedvesseitöl, és az Anyai Linéán a’ 
TOLDALAGI fényes házból eredett FR1TS1 FEKETE Fa
míliától nevezetefen FEKETE L Ö R IN T Z , és FER EN TZ 
Uraktól, Kívánván tinéktek, '  egyenként a’ Felséges I S T E N , 
légyen ti paij'utok, és amaz utolsó ellen eteken  az balálon ad

jon tinéktek diadalmas győzedelmet.

IX. Bútsuzik a’ Tekintetes Szilváji Fam íliától, Tekinte
tes
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tes SZTLVÁSI SÁM UEL, és Méltóságos SZILVÁS! JÁ
NOS F'ó Strása-Mefler Ú r tó l, és kivan minden bánat es keferü. 

ség nélkül follyo Napokat tinéktek, végre pedig Napjaitoknak vége 

után az őrök Idves s éget.

X. Bútsuzík az Anyai ágon. Tekintetes NÁDUD. 
VARI ELEK  Úrtól, élete Párjával DÁNIEL MÁRIA Asz. 
szonyal , ngy a’ Néhai NÁDUDVARI ANNA Aszszony Teíl. 
véri maradékaitól, NÁDUDVARI KLÁRA A szszonytól,, 
Néhai TO RO TZKAI MÁTYÁS Ur Feleségétől, és Néhai 
nagy emlékezetű Férfiú Grófi L O S O N T Z I  B Á N F F I  
GYÖRGY- Ur a’ NÁDUDVARI JU D IT, MÁRIA ’SU’SÁN- 
N A , ágokon lévő Attyafiaitól, úgy Tekintetes ZEJK IST
VÁN; VÉÉR GYÖRGY, MÁRA G E R G E LLY , ALMÁDI 
JO’SEF , élő maradékitól, nem kiilömben Néhai NÁDUD
VARI K A T A  A szszony Néhai Báró KEMÉNY JÁNOS 
Ur maradékitól, Ezekhez tévén a’ NÁDUDVARI, és KE
RESZTESI ágokból le-jövő fényes Úri Famíliákat, Grófi: 
BÁNFFI: Báró V ESSE LÉN Y I, Báró JO’SIK A , BÉLDI, 
M Á R A , NALÁTZI ésGróff Nemes Fam íliákat, ezek között 
különösön emlékezik Grófi NEMES MÁRIA A szszonyról, 
élete Párjával HENTER ISTVÁN Úrral, és kivánnya , mind 

ezeknek , fejenként a’  Mennyei Udvarnak Kegyelm ét, és halálok 

“után ezen Mennyei Udvarhoz tartozó Sión felső várát.

XI. Bútsuzik Méltóságos ÓSDOLAI Grófi K U N  
ISTVÁN Úrtól, és élete kedves Párjától Grófi BETHLEN 
’SUSÁNNA Aszszonytól, Méltóságos Sziiléjektöl, Itt’ em- 
litvén több távulabról lévő Áttyafiait és Sogorságait, a’ Te
kintetes S O M A I ,  K E T Z E L I, LÉ SZÁ I, ’SOMBORI, 
KABOS, SALÁNKÍ, régi Fam íliákat, azt kivánnya mind, 

ezeknek, hogy ő nékik mind életekben. mind halálokban légyen 

nyereségek a’ J É 'S U S .

% XII. Bútsuzik közönségesen, Nemes K O L O S I ,
DOBOKA, Középs z ólnak, Vármegyéknek, felső , közép, és alsó

min-
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minden T s z ttyeitöl és T a g ja itó l,  Úgy szintén a* Venerábilrs 
Kolo’f i , és Kalótas z egi Diaecefistól, ennek érdemes T iszteletes 

ESPERESTYÉTÖL, NOTÁR IUSSÁTOL, ADSESSORÍ-
T Ó L , és minden tagjaitól, és azt kivánnya mindnyájon tinók- 
tek , tündököljön amaz igasságnak fényes Napja ti rajtatok, meg• 

s z ünés nélkül, a* mellynek s z árnyai alatt gyógyulás és élet vagyon.
XIII. Bdtsuzik minden hívséges tselédeitöl, Jóbbá- 

gyaitól, minden rendű Szolgaitól, és kivánnya mindnyájan 
tinéktek, fáradtságos éltetek után a’ mennyei Kánaánnak ö* 
rök nyugodalmát.

XIV. Végezetre tinéktek mindnyájon Szómord halot
ti POMPA! kik ötét illy fényes Sereggel meg - tiszteltétek, 
azt kivánnya, tiszteljen-meg titeket - is a* Mennyei FELSÉG, 
mind éltetekben , mind halálotokban, mind pedig végre az 
Egeknek ditsösségében, azzal a’ ditsösséges koronával, Melly 
el-nem vész, elsem hervad, hanem az igazaknak ízámokra 
tartatik a’ Mennyei Udvarnak kints-tartó delijében.

De a' melly drága, és ditsösséges kintsel, az örök 
élet koronájával, én pedig már utóljára az én részemröl Sz. 
H l nem más képpen biztatlak minnyájon titeket, hanem ha 
az ISTENhez való buzgoságban, a' Vallás által nyerendő [zent, 
és kegyes életben, mint az igaz lieresztyének fövebb bóltsességében, 
e’ mi tollúnk imé mojl mindjárt végképpen el-enyészö ditsöséges 
SÁMUELiink példája szerént naponként tökéletefebbek len
ni kivántok, és hogy ha ti-is minnyájon úgy éltek mint amaz 
igaz Keresztyén Bölts, Néhai INTZÉDI SÁMUEL Ur.

EL-MONDAM,
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