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Hazánknak  Ékességei, Méltóságos  Urak  és Méltó-
ságos Uri  Aszszonyok! 

Tekintetes  és Nemzetes  Ferjfiak  és Aszszonyok! 
Ifterí  Beszédének biv Sáfárt,  Tiszteletes  Tudós  Férj  fiak! 
Minden  Renden lévő Szomorú Halgatóim! 

Elctte akarom, hogy'én-is Nemes Hazánk' 
Fö-Rendeinek és Ékességeinek ezen nevezetes és szá-
mos egyben-gyillésében elő.állithatom ama régi Ró-

mai Imperátorok^,  a' kiket JULIANUS Imperátor,  az ö előtte élt Ró-
mai Tsászárókról és NAGY SÁNDORROL  írt híres Könyvében,  az 

Isteneknek Gyűlésében muftrára  egybe-gyüjtött vólt. Mindenik ezen 
Imperátorok  közül vágyván a' többek-felett-való  Ditsöségre és Tisz-
tességre; mindent el-követett, hogy az Isteneknek vokfokat  meg-
nyerhetné. De mint-ha a' többi leg ottan ki-muílráltattak vólna, oda 
léíznek az Isteneknek ditsoséges gyűléséből, nem maradván ott töb-
ben, hanem NÁGY SÁNDOR, JULIUS CAESAR,  AUGUSTUS, 
TRÁJÁNUS,MARCUS  ANTONINUS, és CONSTANTINUS MA-
GNUS. Nagy Competitorok,  a' régiségnek, sőt az egészíz világnak 
leg nagyobb Herosú,  vagy inkább tsudái: valósággal nagyobbak, 
mint amaz Arany-alma és szépség felett  vetélkedő három Iilen-asz-

szonyok! Mindenik hatalmafon  forgatja  a' maga ú'gyét: elö befiélli, 
minéráü Jufon  kívánja a' többek-felett-való  Rangnak, Ditsöségnek 
leg felsőbb  gráditsát: és e' végre életének folyását,  Virtufmak  fé-
nyességét, gyözedelmének fokságát,  hatalmának, birodalmának tsak-
nem minden határ-nélkul-való nagyságát elő-számlálja. Ezek közül 



akár-mellyik tselekedeteinek fényessége  el-vette vólna a' halandó 
ember' Izemének fényét,  hogy igazat ne láthaífon:  de a' halhatat-
lan Illenek, a' kik mindent a' maga valóságában szoktak meg-fontol-
ni, más regulát követnek ezen ítélet-tételben. El-kuldik MERKU-
RIUST, hogy menjen végérel, mi lett légyen kinek-kinek közüllök 
fel-tett  tzélja és vége egész életében: mitsoda princípiumok  ós indító 
okok szerint igazgatták és vifelték  Felséges Hívataljokat és Méltósá-
gokat ? NAGY SÁNDOR azt feleli,  hogy az Ó tzélja a'vólt, hogy 
az egészsz világot meg-hódoltaífa,-  hogy az ó birodalmát a' napnak fel-
jövetele és annak enyészeti határozza-meg, annyira, hogy valami-ké-
pen az égen egy nap vagyon, úgy szintén a' foldön-is  Ő egyedül lé-
gyen Fő Monarcha.  JÚLIUS CAESAR  pedig azt mondja, hogy o 
minden tselekedeteit, gyozedelmeit arrar intézte, azért élt és azért 
hólt, hogy a' Rómában-való nagy és FŐ Tisztségeknek leg felsőbb 
gráditsára egyedül lépheífen  és azon meg-maradhallon. AUGUSTUS 
Tsászárra menvén a' rend, így szóll MERCUR1USNAK,  hogy ö 
azon igyekezett, azon munkálódott, hogy az akkor mind az Eufrá-
tes vizéig szélefen  ki terjedett Római Birodalmat virágzó állapotba 
teheíTe, azt békeségben meg-tarthaífa,  és az igazságnak 's egyenes-
ségnek finór-mértéke  szerint igazgathaífa.  TRÁfÁNUS  azt fele-
li, hogy néki azon ambitioja,  nagyra vágyáfa  és tzélja vólt, a'melly 
NAGY SÁNDORNAK,  hogy t. i. meg-gyozvén, el-vesztvén ezen 
mí Hazánkban akkor uralkodó Dacusok Királyát DECIBALUST, 
és Országát cl-foglalván;  meg-győzvén az Arméniai és Párthiaj  Ki-
rályokat: az Ő Birodalma tovább nem az Eufrátes,  sőt nem-is a' Tig-
ris folyó-vizekkel,  hanem a' Nap-keleti és Déli Tengerekkel hatá-
roztassék-meg. Következik  végtére MARCUS AU KELI US ANTO-
NINUS Imperátor.  Ez is meg-kérdetvén, azt feleli  nagy alázatosság-
gal, hogy néki gyermekségétől-fogva  egészsz életében a' vólt leg fő-
vebb gondja, hogy az Jfteneket  kóvejje. Tetszett az ö princípiuma 
és életének igazgató régulája az Illenek gyűlésének úgy-annyira, 
hogy mindjárt azoknak vokfoláfok  szerint ezen gyűlésben néki min-
den Imperátorok  felett-való  Rang, Dicsőség és helly adattatnék. Mi-
dőn pedig meg-kérdettetnék, hogy miben követné azlfleneket?  Ab-
ban, úgy-mond, hogy az elmének értelem és akaratbéli tehetségei-
vel jól éljen, és hogy májokkal jól tegyen. 



Ne gondoljátok pedig Sz. H. hogy az emiitett híres Auctor, 
JULIÁNUS Tsászár ezt tsak a' hillóriának tneg-ékefitésére  gondolta 
vólna. Nézzétek-meg ezen Ditsöséges Imperátorok, M. A. ANTO-
NINUSNAK, a' ki nagy böltsességéért Filofofusnak  neveztetik, bolts 
íráfait,  életét, tselekedeteit, Virtufait^  mindenek-felett  pedig az ö 
Jótéteményeit:  tí-is meg-ítéltek, hogy ö á máfokkal-való  Jól  tévésben 
az Isteneket  követte.  E' mellett Királyi-Páltzája és tudós Pennája 
mint-egy vetélkedtenek,fhogy  ötet halhatatlanná tegyék. Egy bolts 
Munkáját, mellyet írt önnön-magához, hogy a' lenne az ö ületének 
és erkoltseinek tiszta tukÖre, és a' mellyben egy Bults és Jó Feje-
delemnek, egy Közönséges jóra szülétett Igazgatónak kötelességét 
és ideáját  gyönyörüségefen  elö-adja, ma-is tsak a' nem betsiilli és nem 
olvafla,  a' ki azt tartja, hogy tsak magáért ízületik e' világra. Ezen 
Imperátor  pedig, a' mint életében, úgy az emiitett Könyvben-is  fok 
hellyeken ezen régulát, mint minden vetélkedés felett-való  igazságot 
fel-tészi,  hogy az ember azért fületik,  hogy mdfokkal  jól tégyen. 

Tetszik nékem Sz. H. M. ANTONINüSNAK  ezen Princípiuma 
és régül áj a; (vajha tí-néktek-is mindnyájon valóban tetlzenék! ) a' 
mellyet a' mint hallátok, az Illeni ítélet-tétel nem tsak hellvbenha-
gyott, hanem a több Virtufok-felé  hellyheztetett: a' mellyet min-
den ember kíván, hogy leg-alább más ö reá nézve gyakoroljon: a' 
mellynek követéfe-nélkül  egy Nemes indúlatot és egy kegyes lzívet 
tsak úgy gondolok én, mint a' Napot világosság és meleg-nélkül: a' 
melly-nélkiil az emberi Tárfaságot  úgy képzelem, mint egy Fene va-
dakkal tellyes ligetes erdőt avagy havaíl. Nem ítélitek, úgy vélem 
hellytelen dolognak, hogy én-is el-hagyván a' több Imperatorokat, 
életeknek ambitioból,  avagy tsak önnön-magok túlajdon hasznoknak 
kereséséből, vagy pedig más hafonló  tekintetből származott régulá-
jokkal: köveíTem M. ANTONINUSNAK  foha  eléggé meg nem dí-
tsértetheto Princípiumát,  sőt a' Természet Urának az emberi-termé-

szetbe oltott Törvényét, hogy t. i. az ember azért fületik,  hogy má-
jokkal jól tégyen. Szenvadjetek-el azért engemet tsak egy óráig, a' 
míg meg-hidegedett tetemeire nézve ezen gyászos Koporsóban fek-
vő, de a Közönséges jónak egyenes szívvel és indúlattal, fáradha-

tatlan szorgalmatossággal-való munkálódásában életét el-tőltött Néhai 
Kedves emlékezetű Méltóságos Gróf  Bethleni BETHLEN IMRE 



Ur ö Nagyságának, a' Királyi Felségnek az Erdélyi Excelfum  Regi-
itm Guberniumbm egyik A&ualis  Intimus  Confiliariusúnak,  az Erdé-
lyi Re f.  Ekkléíiák, Collegiumok  és Oskolák FŐ Curatorknak  és Jól-té-
vo édes Attyának szokatlan és darabos Oratiom-által utolsó tisztes-
séget téfcek,  és arról egy kevéssé bővebben beszéllek, hogy az em-
ber azért fületik,  hogy máfokkal  jól tégyen. Nem tudnám én lengeteg 
Oratioxna.t  külső tzifrasággal  és kerefett  színekkel ékefiteni:  de hava-
iamit ahoz értenék-is, el-tílt engemet attól a' jelen-való materiának 
természeti és méltósága. Meg kell egyezni a' beszédnek a' dologgal. 
Valóságot kíván a' Jó tétemény, és meg nem szenvedi a' színeske-
déft:  félre  tészen az én arról-való Oratiom is minden szint és tzifraságot. 

Nem újj Kérdés az e' világon, hogy miben követheti a' halan-
dó ember a' halhatatlan íftent,  avagy miben lehet hafonló  az Isten-
hez? Sokan mai-is íok-féle-képen  felelnek  erre: sőt a régi Filofofus-
olc között ezen Kérdéfnek  meg-fejtéfe  egészsz Settakot,  szakadáfokat 

szerzett. Sokak azon igyekeztenek,  h o g y m a g o k a t és máfokat-is  vi-
lági életekben, a' gyönyörűségnek, akár minémii légyen az, leg fel-
sőbb gráditsára emelhessék: úgy gondolkodván, hogy az Istennek-is 
boldogsága abban áll. A' leg hírefebb  Se&a  pedig úgy gondolkodott, 
hogy leg közelebb járul az ember az Istenhez, ha magát minden szo-
moruság, fájdalom  és indulat alóli ki-vészi, avagy ha magát ezekben 
érzéketlenné tészi. Ama' külső írók közül leg elsl író, Homerus, 
a mint már ezt igen régen meg-jegyzették, a' menyit használt írásá-
val , majd ugyan annyit ártott. Mert hogy az o lfteneihez  az embe-
reket hafonlókká  tégye; önnön-magokat az Kleneket tette az embe-
rekhez hafonlókká,  felruházván  azokat emberi vétkes indúlatokkal, 
haraggal, kevélységgel, Kegyetlenséggel, bújasággal, föfvenységgel 
's több ezekhez hafonló  vétkekkel.  Holott azon kell vala munká-
lódni, hogy az emberekbe adhatna Isteni indúlatokat. De ha az 

Istennek Beszédét és az abban eló-adatott tiszta erkőltsi tudományt 
meg-nézzük: ha a' természetben es Kegyelemben való minden mun-
káit raeg-tekintjük: sőt ha a' józonon okoskodó Pogány Filofofusok 
közül-is Platónak,  Cicerónak,  Senecanak, Antoninus  Tsászárnak's több 
ezekhez hafonlóknak  íráfaikot  meg-olvassuk: mindenütt azt látjuk, 
hogy az ember világi életében leg inkább követi az íftent,  ha más-
okkal jól téfen.  Nem rekedtek én ezzel-ki egyebekben-való hafon-



latosságat-is: de igaz az, hogy nintsen az Istennek tulajdonsági kö-
zött egy-is, a' mellyhez az ember inkább ragaszkodjék, a' mellyet 
inkább szereífen,  a' mellvnek gyakoroltatását inkább kívánja, mint 
az ö Jóságáét: a' mellyböl folynak  és bé-tőltik e' világot az ő Jó-
téteményei. Minél nagyobb vílágosságot és nevekedéft  vészen a' 
Phyfica,  a' természeti dolgok körül-való tudomány: annál bizonyo-
fabb  lészen az, hogy a' Naptól-fogva  a Tengerekig, sőt a' főidnek 
leg belső részéig valami .vagyon, az, az Istennek emberekhez-való 
mint meg-annyi Jó téteménye. SŐt nititsen tsak egy-is olly el-vette-
tett állapotban-való ember, a' ki magán minden szem pillantásban ne 
láthaífa  az Istennek Jó téteményeit, mellyek akkor-is közöltetnek ö vé-
le, midőn azokat nem érzi. Követi azért az ember az Istent, mi-
dőn mint egy Foldi-Isten,  avagy mint Arifítrteles  nevezi, mint egy 
halandó Iffen,  az Ő Jótéteményeit minél gyakrabban ^ és minél töb-
bekre ki-terjeszti. r Herculest,  a' mint Cicero  írja, az ő fok-féle  Jóté-
teményei, és az Ö utánna következett világ előtt azoknak fenn-ma-
radott és el-törölhetetlen emlékezeti az Istenek közé hellyheztették. 
A' régi Égyiptombéliek az ő kedves Ofiris  és IJis  Isteneket és Isten-
Aszszonyokat,  akár-kik lettenek légyen azok életekben, nem egyéb-
ért tisztelték, a' mint önnön magok szóllanak, hanem Jótéteménye-
ikért. Maga Ofiris  egy Ő-néki emeltetett oszlopnak alsó részén ezt 
írja avagy mondja: Én az egész földet  bé-jártam az Indiai meg nem 
lakható fövenytöl-fogva  az Göntzöl-szekerének jeges Tengeréig, a 
Dunának eredetétöl-fogva  mind a' Tengerig, és mind ezeket bé-től-
töttem az én találmányimmal és Jó téteményeimmel. SŐt bizonyos 
az, hogy a' régiség között femrni  az Isteneket annyira nem szapari-
totta, mint fok  nagy irmoknak Jó téteményeik. Nem ment ugyan 
épen ennyire a' Keresztyénség, hogy a' Jól tévő Herosokzt  Istenekké 
tégye, de azokat mindenkor úgy nézte, mint valami FŐldi Isteneket. 
Minden ember vágyik természet szerint a' Jóságra, szereti ha Jónak, 
sőt leg-Jobbnak tartatik, haragszik pedig ha roszsznak nevez.étik: 
még-is igen fokán  idegenek a' máfokkal  való jól-tévéftől.  Képzelje 
valaki, halehet, a' Circulust  kerekség-nélkül, a' Triangulumot  három 

szegelet-nélkül, a' tüzet meleg-nélkül; de én foha  nem gondolhatok 
egy Jó embert Jó tétem éhy-nélkül. 

Hogy pedig a' Jó-téteménynek természetét és szükséges-voltár, 
sőt annak akadállyait-is világosabbá tégyem; viszszá mégyek annak 



eredetére, az Adakozásra: a' melly minden vetélkedés-nélkül egy 
nzon Virtuíok közül, a' mellyet az ember e' világon leg-inkább be-
tsüll, mint-hogy leg-ritkább és a' többek között leg-fényefebb,  annyi-
ra, hogy még az utánnunk következendő világ-is azt szeme elöli él-
ném veszti. Ollyan Virtus, a' melly örömet és gyönyörűséget in-
dit az emberben, mídon azt, a' mije vagyon, máfnak  hasznára for-
díthatja. Ollyan Virtus, a' melly az embert meg-tanitja, hogy ő nem 
Ura, hanem tsak Sáfára  azon jóknak, a' mellyeket a' Jó líten reá bí-
zott, hogy életében ki-osztogaífon;  követvén ebben a' maga Jóté-
teményeit mindenekkel bovségefen  közlő Istent. Ollyan Virtus mon-
dom az Adakozás, a' melly magát ítfagába  foha  nem ízorithatja; (eJl 
Virtus  elaflica)  a' melly ki-terjeszti és közli magát minden-rendbéli 
emberekkel, szegényekkel, gazdagokkal, barátival és ellenségivel, 
sőt még azokkal-is, a'kik mí-utánnunk fok  esztendŐkkel születtetnek. 
De meg-kell azt vallani, hogy igen meg-fioritatott  ezen drága Vir-
tus; lévén egy-felőli  mellette a' Charybdis,  más-felőli  a' Scilla,  a' 
telhetetlen fösvénység  és a' tékozlás avagy vesztegetés. A' Föfvény 
azt tartja, hogy Ő tsak magának sziiletett, sőt hogy mindenek éret-
te vágynák.  In  nullum avarus bonus tfl,  in fe  peffimus.  A' Fösvény 
fenkihez  nem jó , magához pedig leg-roszszabb. Avarus, nifi  cum 
mórit ur, nil refte  facit.  A'Fösvény tsak akkor tselekszik jól, mídon 
meg-hal: mert tsak az-után lehet máfoknak  élni az Ő kerefett  javaival. 
A' Vesztegetö avagy tékozló nem nézi fem  máfnak  hasznát, fem  ma-
ga és Ház& romlását, ki-hánnya a' mije vagyon. Régi mondás, hogy 
a' Tékozló az ö Eleinek és gyermekinek eleven koporsója, a' melly 
midőn mindeniket el-nyelte, akkor-is ollyan üres, mint annak előtte. 
Ki mondja azért adakozónak Caligulát,  'Nerot,  Caracallát,  Heliogaba-
lufl,  Cleopatrát,  hogy olly hihetetlen Kintset, a' mint írják az ő éle-
teket író Hütorikufok,r  kevés idő alatt haszontalanságra el-veszteget-
tenek? Mellyből az ő Országaiknak tsak az a hasznalett, hogy az 
Ő Kíntseiket, mint a' fösvény  emberekét, a' főid  Ő vélek együtt él-
ném rejtette. Az Adakozás pedig, avagy a máfokkal-való  fól-tévés, 
mint-egy a'leg-hasznofabb  virtufok  közül, okofon  és boltsén, jó in-
dulatból és jó végre, az idő, alkalmatosság és maga tehetsége sze-
rint közli Jótéteményeit szegényekkel, gazdagokkal, és ez által ma-
gát meg-kulömbözteti mind a' tékozláílól, mind pedig valami ambitio-



ból származott adakozáftól.  Mert (i)  a' valóságos Jói-tévés  nem 
kereíi tsak a' gazdagot, a' ki ki-mútató tuköre avagy trombitája Jó-
téteményinek: hanem elo-vészi a' szegényeket-is mindenek-felett, 
kivált a' kiket a' Kegyesség, a' bennek magától elő nem mehető Vir-
tus, a' nagy érdem, porban heverő szegénységek és szerentsétlensé-
gek mellett más ollyan forfu  emberektől meg-kulömböztet. (2) A' 
Jól-tévés  máfnak  fvukségéhez  és az önnön maga tehetségéhez magát 
leg-elsöbben-is meg-méri: ne-hogy egyszer vagy egynek annyit ad-
jon, hogy tovább avagy többekhez magát ne gyakorolhalfa.  (3) 
Valamint egy-felöll  nem a' máséból, az az, nem eroszakkal, tsalárd-
sággal kerefett  javaiból, hanem a' magáéból adakozik: úgy-szintén 
más-felöll  még a' kérönek-fem  ád ártalmas és véizedelmes dolgokat. 
Avagy Jó tétemény-é a' hideg-lelésben és hévségben-való embernek 
jeges-vizet, a' haragban dühösködoknek fegyvert  adni? A' mint Se-
neca mondja, szép dolog valakit akaratja ellen-is meg-tartani: de nyá-
jas és hízelkedő gyűlölség annak kérésére veszedelmes dolgot adni. 
De vágynák, vágynák Sz. H. a' kik nem a' máfokkal-való  jól tévés-
re, hanem az emberi nemzetnek rontására születtettek: a* kik az Ő 
emberi-indulatot le-vetkezett veszettségek szerint, Istentelenségeknek 
végbe-vitelére fordítják  a' Jó-téteményeket. Tellyefek  e'féle  példákkal 
minden hiftóriák  a' leg-régibb idŐktöl-fogva  mind e' mái napig. Ke-
leptzében a'madárnak, horogban a'halaknak eledelt adni, hogymeg-
fogattaífanak,  avagy Jó-tétemény-é? Vifcata,  hamata beneficia\  így 
nevezi az e' féle  Jó-téteményeket Plinius  egyben az ó Levelei kö-
zül. Teft-véreiknek,  attyok-fiainak,  barátjaiknak, hazájoknak, söt 
még a' Koronás Fejeknek is, a' vélek-való jól-tévéfnek  lzép színe a-
latt bé-adják édes borban a' mérget és veszedelmet. Az illyenekró'I 
mondja Laocoon; - - - timeo Danaos & dona ferentes.  A' Görögök-
től még akkor-is félek,  mídon ajjándékot hoznak. C-0 A z Adako-
zás önként gyakorolja magát, mihelyt illendő óbjeftumot  és személyt 
talál: megelőzi a' kéréft,  vagy pedig azt mindjárt követi. Bis ejt 
gratum, quod opus ejt,  ultro fi  ojferas.  Kettős kedvessége van annak, 
a' mit önként adsz. Inopi  beneficium  bis dat,  qui celeriter  dat.  kétszer 
ád a' szűkölködőnek, a' ki hamar ád. Maga a' mindenekkel jól-tévö 

Isten-is a' Jókedvű  adakozót  szereti. A' halogatás, az eroszakos adás, 
egy tekintet, egy kedvetlen szó el-véízi a*Jó-téteménynenk minden 



kedvességét. Eroszakkal máitól valamit el-venni, nem Jó-tétemény. 
Ha fok  kérés és Könyörgés által, alkalmatlankodás avagy szégyen ál-
tal inditatván, valamit adsz; nem-de nem erőszakkal kénszeritetel-é 
arra? Erővel vészi-el, vagy meg-vásárolja az ollyan kérő a' Jó-téte-
mén yt. Nulla  res carius coiiflat,  quam quce precibus emta efl.  Azt 
mondják a' régi Rómaiak, hogy nints egy dolog-is drágább, mint a' 
mellyet KéréíTel és Könyörgéífel  vészen valaki. (5J) Az ^dakozás 
nem a' maga hasznát, hanem az el-vévoét forgatja  maga előtt. Nem-
de nem kereskedés-év nem vásárlás-é, ha valakivel azért tészsz jól, 
hogy ŐtŐlle annyi vagy több Jó-téteményt vehess? Malus  efl  vocan-
du's,  quifw  caufja  e/l  bomis. Mind roszsz ember az, valaki tsak ma-
gáért jó. Mellyik Virtus, az-é hogy Arcefilaus  azokkal-is jól-tett, a' 
kik nem tudták, honnan és kitől jött a' Jó-tétemény; vagy pediLg 
hogy Július  Ccefar  azért adakozott, hogy az ö Hazája-béli leg-első" 
Tiiztségeket magáévá teheíTe ? Sokak pedig a Jó-téteményt nem 
pénzért hanem ditsöségért, ditséretért szokták el-aani. Az illyen bo-
nus videri, quamejje mavult.  Inkább akar jónak láttatni, mint jó lenni. 

De nem akarom én szánt-szándékkal, Sz. H. a' mdfokkal-való 
Jól-tévéJl  IzoroíTabban meg-határozni: ne-hogy ezáltal fokakot  az a-
dakozltól el idegenitsek. Jótéteménynek nevezem én mind azt, va-
lamit az ember V magaéból Önként máfnak  ád, hogy annak használ-
jon. Két-féle  útat látok pedig én a' jól-tévésre. Elsőbben midőn 
a' Jó-téteménynek hellye, ideje és objeclutm.  mint-egy meg nem ha-
roztatik. Ki-hat egy egészOrszágra, söt az egészsz világra: által-mé-
gyen egy Nemzetségről a' következendő Nemzetségre. Midőn t. i. 
az ember a' maga elméjének és tettének tehetségeit úgy gyakorolja és 
úgy ki-mi vei i, hogy tudománnyá, találmánnya, tanátsa, munkája, 
feorgalmatossága  által az emberi nemzetté jól-tészen. Valamenyivel 
nagyobb pedig ez a'kötelesség, hogy az ember máfokkal  jól-tégyen: 
annyival nagyobb a' vétek azon Szülékben, a' kik az ö gyermekei-
ket, vagy azon Ifjakban,  a' kik magokat ollyan állapotba nem téízik, 
hogy máíoknak szolgálhaíTanak. Avagy jól-téízen-é málTal, a' ki ma-
gával jól-tehetetlén: a' ki máfnak  elméjével, gondol, máfnak  szajaval 

szóll, máfnak  fcemével  Iát, máinak j(>ennájá̂ al ír? A' kik tsak szám-
mal lzaporitják az emberi nemzetet: a kik Jagyságban és puha henye-
ségben élvén, vesztegetik Eleiknek és a' Földnek javait. Lulia& in-



utilia  terra pondéra \ A'kik a' földnek,  máfoknak,  sőt magoknak-is 
terhére vágynák. Sokan a' régiek közül az e' féléket  nem számlálták 
az emberek közé. Itéljétek-meg azért igazságát avagy keménységét 
ezen Törvényeknek,  hogy t. i. a' régi Egyiptom-bélieknél, a' mint Di-
odorus fel-jegyzette,  illyen Törvény vólt, hogy az a'féle  henye és ha-

szontalan emberek minden kulömbség-nélkül meg-ölettelfenek,  az At-
héné-bélieknél pedig meg-buntetteífenek:  a' Solon Törvénnyei közül 
pedig egy vólt ez, hogy ha a' Szülék tudományokra avagy valami 
hasznos mefterségekre  nem tanitatják gyermekeiket, ezek ne tartoz-
zanak azokat vénségekben táplálni. Ellenben pedig nagy és méltó 
dítséretekkel ékefitették  eleitól-fogva  azokat, a' kik hasznos rend-
tartáfokkal,  közönséges jóra tzélozó bolts Törvényekkel,  tanátsal, 
tudománnyal, vitézséggel hazájoknak használtanak. Tsak-nem Ifte-
nekké tették azokat, a' kik hasznos dolgoknak tudományoknak, mes-
terségeknek fel-találásával  boldogították az emberi nemzetet: a' mel-
lyek mí-reánk-is örökség-szerint szállván, élünk vélek; jól-lenet hon-
nan és kitol jöjjenek, gyakorta nem tudjuk. Hogy fokaknak  elö-ho-
záfaival  unalmas ne legyek: ha az, a' ki a' Könyv-nyomtatáíhak  mes-
terségét fel-találta  Három-száz egy néhány esztendovel ennek előtte, 
akár-ki lett-légyen az, ezen halhatatlan Jó-téteményt velünk nem köz-
lötte vólna: oda vólna ma e' világ boldogságának és ditsöségének na-
gyobb része. Mit szólljak pedig a' tudományoknak hasznáról? Ollyan 
ideiben élünk, Istennek háld, mellyben azokat dítsérrii szégyenleném: 
és nagyobb nevetségre tenném-ki magamot, mint a' ki az arannyat 
és gyémántot kezdené dítsérni. Tudja a' tudományoknak hasznát még 
az-is, a' ki ennél egyebet femmit-fem  tud: a' mellyek az Ő meg-vet-
tetéfekért  bizonyoíbn boszut szoktak állani. Egy szóval, tanítják min-
den idö-béli Hiftóriák,  és dlek mellett a' tapasztalás, hogy virágoz-
nak azok a'Várofok,  Országok, a'hol a' tudományok virágoznak: és 
ellenben hanyotlanak, sőt pusztuláíTal fenyegetnek  mind azok, a' hon-
nan a' tudomány számki-vetésbe mégyen. Még a' Mars  Ás Minerva 
fegitsége-nélkül  kevéfre  mégyen: tudja ezt ma az egészsz viiág. De ta-
nítják azt-is minden Hiftóriák,,hogy  a' tudományoknak boldog állapot-
ja minden hellyeken függ  a' FÓ;rendektŐl. Elol-járót, vezért, táplálót, 
fegitöt  kívánnak azok: a' kiktől nyugodalmat, hellyet, betsiiletet, in-
dulatot, fegitséget  nyerheffenek.  Látta ezt a'régiség, és azért Apollot 



elől-járóul és fegitoül  adta a' Musáknak. Sint  Macenates,  non deerunt, 
Flacce  Marones.  A' mihelyt Mcecenasok  találtatnak, tudós emberek-is 
mindjárt vágynák. A' Tanitók plántálnak, a' Jól-tévok öntöznek, az 

Isten pedig nevekedéft  ád. Miért, hogy Nagy  Sándor  idejében tudós 
emberek, az-után fel  nem találtatható Kép-írók és más-féle  mefter  em-
berek olly nagy számmal találtattanak, mint-ha az égből hullottanak 
vólna-le, avagy pedig valami termékeny eső után a' földből  nöttenek 
vólna-ki? Azt írja ezekről Plutarchus,  hogy ezek nem annyira Nagy 
Sándor  idejében mint Nagy  Sándorért  vóltanak. Mert valamiképpen 
hogy a' bőv termelt nem annyira a' földnek  jósága, mint az időnek 
termékeny és jó járáfa,  és az égnek kedves mértékletessége szerzi: 

szintén úgy a' Mefterségeknek  és jó elméknek nevekedését, a' Feje-
delmeknek és FŐ-rendeknek adakozáfa,  azokhoz-való szereteti, azok-
nak betsiiléfe  okozza. Ha egy Augujlus, egy Macenas,  (a'kinek 
örökös dítséretére és tisztességére ma-is a' tudófoknak  és tudományok-
nak jó Patronusi  Mcecenasokmk  neveztetnek } ha, mondom, azok nem 
lettenek vólna; úgy tartják, hogy ma Virgiliusnak,  Horatiusnak  és más 
fok  íróknak szép munkájokat nem olvafnók.  Ha egy Ptolemaus  Philam 
delphus és más Ptolemausok  nem éltenek vólna: ama* híres Bibliotheca 
nem gyűjtetett vólna, fem  Alexandria  annyi tudós embereket nem ne-
velt vólna M. ANTON1NUSNAK  bóltsesége és adakozáfa  nem tsak 
Athéné-várossában, hanem Romában-is, a' mint Herodianus  írja, fok 
bolts és tudós Férjfiakot  szult. És hogy szánt-szándékkal ne szólljak 
fok  Mcecenasokról:  meg-érzette e' világ a' Tizen-hatodik Saeculumban 
Ötödik Károly  Tsászárnak, Francifcusmk,  Frantzia Ország Királlyának, 
a' Medicea  Famíliának és több más Fejedelmeknek, Fő-embereknek a' 
tudományoknak nagy fetétségből-való  ki-hozáfokra  tett hasznos költsé-
geket. Nem rejtheti vala-el magát e' világnak egy szegeletében-is va-
lamelly tudós elme, a* melly tsak valamit ért a' Tudós világban *Tizen-
negyedik Lajos Frantzia Orízági Királynak adakozáfa  előtt. Els'o  Péter, 
Muszka Országnak ditsöseges Czárja, kétszer járta-el Európának leg-fé-
nyefebb  Országait, és azokból a' tudományokat, a' tudóssakot, a' mes-
terségeket, mefter-embereket  magával vitte bé azon tudatlan Nemzet 
közé, olly lábra állítván azokat, hogy már ma Muszka Ortzág a'jól ki-
mivelt Nemzetekkel kezd vetélkedni. Mitsoda kivákképen-való  hasz-
nát vette a Római Refpublica,  hogy Görög Országot meg-hódoltatta ? 



Azt mondja tíbratius:  Grcecia capta ferum  victorem cepit,  <*r artes In-
tulit  agrejli Latio.  A' meg-gyözettetett Görög Ország meg-gyozte az 
ö-rajta gyözedelmeskedöket, és a' tudományokat bé-vitte a' tudatlan 
Latiumba. Említsek-é egy Thuanuft,  a'Pár ifi  Parlamentimnek.  Prcefes-
sét: egy Colbertet,  XIV-dik  Lajos Királynak  Minifterét  és a' tudomá-
nyoknak nagy Macenassít:  egy Báco Verulamiuji,  Angliának Cancella-
riussát és a' tudományoknak fel-állitóját:  egy Boylét,  a' ki életében O-
*-tf«//«wnak,  holta után-is e' világon egy nagy Macenasmk  tartatik. 
Emlitenék bizony e' mi Hazánkban-is fok  nagy Macenasokat,  hanem 
félnék,  hogy a tí engedelmetekkel viszszá élek. Soha bizony Newton 
a' Tudós világnak tsudájanem lett vólna, ha Conftantzinápolyban  szü-
letett és neveltetett vólna: fem  Lejbnitziufl  Német Országnak nagyob 
része nem követné, ha Oláh Országban élt vólna. Ha nem emliteném-
is, maga a' dolog mútatja magát, hogy Angliában Száz esztendotol-
fogva  leg-alább-is állitatott-fel  Három-száz Oskola a' Fo-rendeknek 
adakozásán, mellyekben az Ifjúság  neveltetik. Nintsen, a' mint Pli-
nitis  mondja ama' Nagy Trajanus  Tsászámak mondott Panegyristében, 
Fejedelmekhez és Fö-rendekhez méltóbb és halhatatlanabb Jó-téte-
mény, mint a' mellyet a' tanitatás által közölnek még a' következen-
dő világgal-is. E' vólt Sz. H már e' világnak születésétöl-fogva  a' Jó 
Királyoknak  és Fő-rendeknek leg-nagyobb gondjok, és ez-is lészen a' 
míg e' világ tart, hogy az Anya-fcent-egyháznak,  a' Közönséges - tár-
saságnak hasznos tudományok és nemes meíterségek tanítására és tanú-
lására közönséges tárfaságok,  Akadémiák, Collegiumok  állitaíTanak-fel. 
Ezek amaz örökké tartó Jó-téteinények, a' mellyeket kíván vala Ari-
fioteles:  ktc funt  Templa  Imperatoriarum  gloriarum: mert ezekben a' Jol-
tévök követik az íftent,  meg-nyitván e' világnak a' Jónak Kút-fejeit. 
Innen származik valamelly Saculummk boldogsága: ezek által lésznek 
a' Jói-tévők halhatatlanok, mint-hogy az Ő Jó-téteménnyek halhatat-
lan. Élnek amaz lok Aiademiáknak,  Collegiumokmk  fel-állitóji  és fenn 
tartóji, valamig a' Virtufnak  és a' tudománynak e' világon bets'íleti lé-

szen. Érezzük még ma-is amaz Egyiptomi Pfolemausok'  e'féle  Jó-té-
teményeiknek hasznát: de fenki-fem  betsiilli amaz régi Egyiptomi Ki-
rályoknak hihetetlen, de haszontalan költségeket, mellyet tettenek 
valami Labyrintusra  és fok  halzontalan Pyramisokva,  mellyek közül 
mindenikről akár-ki-is azt mondja: Stultorim  Regum & Populorum con-



tinel aEía.  Egy szóval, híjában vészi a' leg-tudófabb  ember-is magának 
az égo gyertyát Symbolutml  ezen mondáílal: aliis inferviendo  conjumor, 
mint az égö gyertya máfokat  világofitván,  úgy fogyok-el,  ha nintse-
nek Macetiasok. 

Máfodik  út pedig a' jól-tévésre mind az idő, mind a' helLy, 
mind pedig az Obje&um  által inkább meg-szoritatik: midőn t. i. a' Jó-
tétemény bizonyos személyekben mint-egy meg-határoztatik. Ez-is 
gyakorta úgy eíik, hogy a'Jól-tévo akár-menyit adjon máinak; femi 
mind-azon-által az övéből el nam fogy.  A* természet indit minket, 
azt mondja Cicero,  hogy mind azokkal jól tégyünk, valakikkel tsak le-
het, tanítván őket hasznos dolgokra, és nékiek útat mutatván az okos 
magok vifeletekre.  Seneca pedig egyben az o tudománnyal tellyes le-
velei közül azt írja: abban áll minden gyönyörűségem midőn valamit 
tamilok, ha arra máít-is meg-tanithatok: és még a' leg-szebb és haíz-
nofabb  dolog-is engemet nem gyönyörködtet, ha azt tsak magamnak 
tudom. Ha illyen-modon adatnék nékem a' boltseség, hogy azt tsak 
magamban zárjam, meg-vetném azt. Nam  nullius boni fene  focio  jucunda 
eft  pojjejfio.  Semmi jónak bíráfa  nem kedves, ha máíTal azt nem közöl-
jük. Ha pedig máit tanitasz, ha máfnak  jó tanátsot adsz: avagy el-
véfe-é  valami a' te tudományodból és boltseségedbol? Eleitöl-fogva, 
még a' barbarus, leg parasztabb népek-is úgy nézték, mint valami mon-
flrumat,  mint a' ki el-fajult  és minden emberi indúlatot le-vetkezett, 
úgy nézték mondom, mind azokat a' kik meg-vonják még az idegentől*-
is az ollyan dolgokat, mellyek az adónak femrni  kárára, hátra mara-
dására, avagy javainak küfebbüiésére  nintsenek, az el-vévönek pedig 
nagy hasznára szolgálnak. Ennius, egy régi Poéta igen szépen ki-tetr 
te ezen 's ehez hafonló  dolgokat. 

Homo qui erranti comiter mnflrat  viam, 
Qucifi  lumen de fuo  lumine accendat, facix: 
Nibilomnus  ipfe  lucet, cum HU  accenderit. 

Vagyon-é emberi indulat abban, a' ki valakit el-tílt, hogy egy folyó-
vízből vizet ne merítsen, hogy a' tűznél tüzet és gyertyát ne gyúj-
tson: a' ki egy el-tévelyedett embert útba nem igazitt, a' ki a' vízben 
hánykodónak partot nem enged, .hogy ki-szálljon? Méltán hafonlit-
ják az illyen emberséget le-vetkezett embert a' Kutyához, a' melly 
a' nagy rakás szénától, mellyen fekízik,  el-marja az ökröt, jól-



lehet ö maga abból femit-fe  ehetik. Az Athéné bélieknél közönségese 
meg-átkozták, valaki egy el-tévelyedettnek az utat meg nem mutatta. 
Melly kefervefen  panaszolnak Didónak amaz Aeneastól  a szélvészek 
által el-szakasztatott és az Afrikai  partokra ki-vettetett Trójaiak, mi-
dőn még a' fövenyrefem  akarnák meg-engedni, hogy ki-szálljanak! 

Qiiod genus hoc hominum ? quteve hunc tam barbara morém 
Permittit  patria ? hofpitio  prohibemur aréna: 
Bella cient, primaque vetant  conjijlere  ferra. 
Si genus humánum & mortalia temnitis  arma: 
At fperate  Deos memores fandi  atque nefandi. 

Mitsoda emberek azek, úgy szóllanak, és mitsoda tartomány szenved-
het illy kegyetlen erkoltsöket? A' fövenyre-fein  adnak szálláft,  sót a' 
partnak széléről fegyverrel  ííznek-el. Ha az emberekkel és azoknak 
boszszu-állásával nem gondoltok: tudjátok-meg azt, hogy az lítenek 
meg-fizetnek  a'jó avagy a' gonoszsz tselekedetért. Ha nem egyéb, 
humanitas, az emberi indulat indit mindent az e'féle  Jó-téteményekre. 
Midőn Arijlotelesnék  szemére hánynák, hogy egy rolzsz erköltsü em-
bernek alamifnát  adott vólna: azt feleli,  nem az erkoltsén könyörül-
tem, hanem az emberen. Ollyanok az e'félék  Sz. H. mellyeket fen-
kitol meg nem lehet tagadni; ha valaki le nem vetkezi az emberi in-
dulatot és természetet: és nem fokkal  nemefebb  szívet miitatnak, mint 
midőn fok  gonoszsz lelkű ember azzal tészen jót Felebarátjával és Ha-
zájával, ha annak nem árt. Olvaltam én, hogy Amerikának némelly 
részeiben találtattak ollyan emberek, a' kik az ördögöt imádták: nem 
azérf,  hogy vélek jól-tégyen , hanem hogy nékiek ne ártson. De va-
gyok az emberben egy nemefebb  indulat, melly szerint, vagy azon 
egy emberi terméfvetnek  meg-gondolásából, vagy valami különös haj-
landóságból, szeretetbol, könyörületeíségből, fáradtságos  munkával-
is, k ltségének 's javainak tsonkulásával-is, ha szabad így szóllaniegy 
Keresztyénnek,  és más ezer 's meg ezer-féle  úton, módon tartozik az 
ember máfokkal,  sőt még ellenségével-is jól-tenni. Mert  az ember 
arra fületik,  hogy májókkal jól-tégyen. 

Hellytelennek itélem én Sz. H. ezt próbálni és meg bizonyíta-
ni, Nemes Hazánk' ki-válogatott Jól-tévóinek és Macenas\nak  illy ne-
vezetes egyben gyűlésében. El-is hagyván szánt-szándékkal fok  mél-
lyebb mint világofabb  erosségeket: azt jegyzem meg, hogy nintsen az 



embernek minden kötelességei között tsak egy-is, a' mellyen minden 
ember a' gyermektol-fogva  az öregig, a' Pogányról-fogva  a' Keresz-
tyénig úgy meg-egyezzék, mint ez az igazság, hogy az ember azért fü-
letik,  hogy mdfokkal  jól-tégyen.  De még-is számtalan fokán  vágynák, a* 
kikkel, nem tudom mitsoda el-fajúlt  indulat meg-tagadtatja ezen igaz-
ságot. Fia éhezel, ha szomjuhozol, ha szííkölködöl, ha fázol,  ha ve-

szedelemben forgaszsz,  és valamelly embert látsz, akár ki légyen az 
a' világon: égre, főidre  reménykedel, ki-nyújtod kezeidet, hogy fe-
gitségedre jöjjön. Miért hogy nem ragaszkodol egy melletted el-me-
no oroszlánhoz, tigrishez, medvéhez, avagy farkashoz?  Nem a' ter-
mészet mondja-é tenéked, hogy homo in adjutorium  mutuwn generatus efl  ? 
Az ember arra sziiletett, hogy máífal  jól tégyen. Ha pedig meg-efmé-
red azt, hogy más tartozik te-rajtad fegiteni:  miért vagy olly hamis bí-
ró, hogy te-magadról még-is azt tartod, hogy te nem tartozol máíTal 
jól tenni? Beneftcium,  dare, qui nefcit,  injujíe  petit.  Nem kívánhat az 
máitól fegitséget,  a ki máfon  nem fegit.  Ez a Sz. Iráfnak,  ez a Ter-
mészetnek, e' minden Nemzeteknek változhatatlan Törvénye, hogy 
mí-is azt tselekedjiik  mdfokkal,  a? mit máfoktól  kívánunk, hogy mí-velünk 
tselekedjenek.  De ha még a' minnen magunk természetét meg-visgát-
juk; találunk abban, hanem-ha valaki Tigris tejen neveltetett, egy 
igen szép indulatot, a' melly-is, akár mit mondjanak a' Stoicus  Filofo-
fufok,  igen szépen illik az embernek izívébe és szájába, a' mellyet 
nevezünk Könyörületességnek  avagy mdfokon-való  fánakozáfnak.  Vala-
melly rend-kiviil-való efetnek  avagy veszedelemnek tsak hallására a-
vagy látására-is meg-irtózik a' természet. Ellenben pedig egy nemes 
tselekedetnek, egy nevezetes Jótéteménynek, egy nyomoruságból-
való meg-szabaditáfnak  tsak halláfa,  olvasáfa,  avagy látáfa-is,  jól-le-
het azt nem mi-magunk tselekedtiik, valami különös és titkos gyö-
nyörűséget indít mí-bennünk- Hát ha még azt mi-magunk tseleked-
tiik vólna? Miért hát, hogy az ember nem követi a' maga termé-

szetének indítását? Homo, qui in calamitofo  ejl mifericors,  mtminitfui. 
A' ki a' nyomorulton szánakozik; meg-emlékezik, hogy ö-is ember. 
SŐt a' ki maga-is nyomorúságban forog,  hajlandóbb hogy máfokon 
fegitsen.  Non  ignara mali miferis  fuccurrere  difco.  Sok nyomorúságon 
menvén által, így szóll Didó, meg-tanúltam, hogy kell máfokkal  jól 
tenni. Ama' regi híres Athéné-wíroífa  tudta menyire kell betsülni a' 



máfokkal-való  jól tévéit. Azért az Írgalmasságnak  egy Templomot 
szentelt, mellyben a' máfokkal  nevezetefen  jól tévő embereknek 

Képeit hellyheztette. Ezen Templomba fenki  nem botsáttatott, ha-
nem a' ki a' MagiJíratustóX  Jól-tévönek lenni meg-efmértetett.  Nem-
is lehetett egy oda-való emberen nagyobb gyalázatot ejteni, mint 
ha néki azt vetették szemére, hogy ő fem  a Filofofufok  Akademi-
ujában , fem  az Irgalmasság  Templomában nem vólt. Inkább követ-
ték a' Természet Törvényét, úgy gondolom, fok  Keresztyéneknél 
amaz Aniericax  minden pallérozás nélkül való emberek, a' kik Kilen-
tzedik  Károly  Frantziai Király alatt Frantzia Országba jővén, midőn 
meg kérdetnének, hogy ott mit láttanak vólna leg tsudálatofabb  dol-
got? Azt tapasztalták úgy mondának, hogy Frantzia Országban igen 
fokán  egészszen nyakig vágynák minden-féle  bő'vségben és gyönyörű-
ségben : de az Ő Felek, ( igy nevezvén a' magok nyelveken az em-
bert ) igen nagy számmal koldulnak, alamifnát  kérnek az ö ajtajok-
on, éhei, hideggel szinte meg-halnak, és ezen a' Kegyetlenségen na-
gyon tsudálkoznak. Lacedamon-várossában egy vala a Lycurgus ren-
deléfei  közül, hogy minden gazda meg büntettetnék, valakinek há-
zánál találnának olly darab Kenyeret, mellyet az egér el-vesztege-
tett, avagy olly öltöző ruhát, mellyet a' moly meg-ett: mivel eze-
ket a' szegényeknek kellett vólna adni. Midőn egy fiu  valami pénzt 
kérne Anyától, hogy egy szerentsétlenségbe efett  barátját a' porbol 
valamenyire fel-emelné;  illyen irtóztató szókat ád Plautus  azon A-
tyának szájába: 

De mendico male meretur, mi ei dat,  quod edit,  aut quod bibat. 
Nam&illud,  quod dat,  perdit,  & illi pro ducit  vitám admiferiam. 

A' kólduflal,  úgymond, roszízul tészen minden, valaki néki enni-és 
innia ád. Mert mind azt el-veszti, a' mit néki ád, mind pedig an-
nak életét meg-tartja és nyújtja a' nyomorúságra. Fene-vadnak és 
nem embernek tartom én, valaki illy kegyetlen Principiumti  követ. 
Mollijjima  corda, Hutnano  generi dare Jé  natúr a fdtetur.  Nem olly szí-
vet adott a'természet embernek, hanem fokkal  (zelidebbet, a'mely-
nek szájába fokkal  inkább illik Catondk  amaz mondáfa:  mijerum neir-
riferis,  a'nyomorúkat még tsak meg-fe  tsúfold.  Inkább meg egyez 
azzal Laófantius  szava: a' ki, úgy-mond, egy el-veszendöt meg-sza-
badithat, meg-öli azt, ha meg nem szabadittja. De ha a szegénye-



ket az Isten Beszédében még jobban meg-nézzük: funt  illi Perfonales 
prafentia  paupertatis  Cbrijíi.  Maga a' Krülus a' Koldulnak szakado-
zott köntöffe  alatt kér te tólled alamifnát.  A' Sz. írás adja nékem 
Sz. H. ezen szókat szájamba. A' ki azokat kenyérrel és vízzel táp-
lálja, a' ki azokat ruházza, bé-fogadja:  a' Krüluűal tselekszi azt. A-
zokban próbálja az Isten a' te szeretetedet, adakozáfodat.  Hát ha 
ezekhez hozzá tészlziik ama' fok  dítséreteket, mellyekkel az Isten 
az adakozáíl más Virtufok  felett  éppen az égig fel-emeli:  ha meg-
gondoljuk ennek örökké tartó jutalmát, melly örömeíl meg-lehet azt 
tselekedettel bizonyítani, hogy az ember azért fületik,  hogy máfokkal 
jól légyen. 

Tekintsük-meg már múlólag, mi leszsz az emberi Tárfaságból, 
ha abban minden a' maga haíznát úgy kezdi munkálódni, hogy má-
fokkal  jól ne tégyen. Az illyen embereket szépen le-írja Lncianus 
7i>«o«nak személlyében: a' ki adakozás által meg-szegényedvén. és 
íenkitöl fegitségec  nem kapván, végtére Jupitertől  igen nagy gazdag-
ságot nyér. Ó-is ez által, mint-egy által-változván, mindjárt így 
kezd okoskodni: El-mégyek már e' világnak egyik szegeletébe és ott 
tsak egyedül, sőt tsak magamnak élek. Félre én-tollem minden ba-
rátim, atyámfiai,  jó-akaróim: ezen név én-elottem ennek utánna me-
rő Chimara:  sőt a' Hazám is nem egyéb, hanem valami költött do-
log avagy kisértet. Senkire nem vigyázok, fenkit  nem szeretek, 
fenkivel  jól nem tészek, sot minden emberek lésznek az én ellen-
ségim. Ha valakinek háza meg-gyúl, nemhogy vizet vinnék annak 
meg-óltására, sot inkább arra olajat töltök. Ha egy vízben-haló ki-
ált hogy szabaditsam-meg, nem hogy kézen-fogva  ki-ragadnám ötet, 
sőt méllyebben bé-taszitom. Ezek ez után az én Princípiumaim, 
és ez én Politicam.  Mondjanak engemet ember-évö farkafnak,  Mis-
antropusnak: nem gondolok femmit  azzal, sőt abban ditsöségemet 
tartom. Gondoljatok Sz. H. egy illyen Princípiumot  követő embe-
rekből álló tárfaságot;  leg-alább, ha nem tárfaságot,  de illyen embe-
reket bovön találtok. Gondoljatok pedig egy más tárfaságot,  mely-
ben minden llakofok  emberségefek,  egy-máflal  jól-tévők, egy-más 

szükségét, nyomorúságát fel-fegitok,  e^y-máfon  szánakozók, nemes 
indulatuak, a' Közönséges jónak szeretöí, elö-mozdittói: lehetetlen 
hogy az elsőbbeket ezekkel egy természetü és egy nemti teremtett-



állatoknak mondjátok. Ha az elsőket embereknek nevezitek: ezek 
lésznek valóságos F'ildi  vagy halandó Illenek. Ha pedig ezeket em-
bereknek tartjátok: az elsők lésznek a' Caucafus  hegyén és a' Hirca-
niai pusztákon legelő fene  Tigrisek.  Ha a' bölts a' tanátsot, a' tu-
dós a' tudományt, a' gazdag a' kintsst, a' Király az erőt tsak a'ma-
ga különös hasznára tartja: oda leszlz a' közönséges-tárfaság.  Az 
egy-máfon-való  fegitség  gyűjtötte e' világon az embereket leg-elsŐ-
ben várofokba,  tárfaságokba:  és tsak addig-is állhatnak ezek fenn, 
valamig azoknak lakoífaik  egy-máíTal jól tésznek. Gyönyörűséges Ci-
cerónak ama' mondáfa,  midőn épen ezen dologról beszéllene: cári 

Jimt  parentes, eari liberi, propinqui, familiares:  fed  omnes omnium cari-
tates  patria una complexa ejl. Kedvefek  minden embernek Szüléi, 
kedvefek  gyermekei, attyafiai,  baráti; de mind ezeknek kedvessége-
ket magában foglalja  az Ő Hazája hoz-való szereteti. Mert a' ki Ha-
zájával jól tészen, mind ezekkel jól tészen. 

Vagyon még a' máfokkal-való  jól tévéfnek  egy nevezetes hasz-
na: de a' melly olly nyilván-való, hogy még tsak emliteni-is alig íté-
lem szükségefnek.  Nints femmi  olly alkalmatos eszköz, még az el-
lenség köziil-is jó akarókat, jó barátokat, sőt azoknál valami álló-
kintset szerezni, mint a' jól tévés. Könnyű vólt Nagy  Sándornak, 
azt írják, Dariufl  meg-gyozni és Perfiát  el-foglalni:  mert adakozáfa 
által a' Persáknak szíveket úgy magához hajtotta vólt, hogy egyéb, 
a' mit erővel meg-venne, nem maradt a' kő-falakon  kívül. Habét 
in adverfis  auxilium, qui in fecundis  commodat.  Meg boldogtalan álla-
potjában-is vagyon annak fegitsége,  a' ki boldogságában máfokkal  jól 
rett. Midőn egykor ama' Jól-tévŐ Cyrus,  és az után Nagy  Sándor 
meg-kérdetnének, hogy hol vagyon az ő kintsek: azokra mútattak, 
a' kiket Jó-téteménnyeik-által barátaikká tettenek vala, jelentvén az-
zal, hogy azoknál vagyon az Ő kintsek. Nintsen-is, a' mint Ifocra' 
tes mondja, nemefebb  kínts, mint a' mellyel illyen titulus  alatt va-
lakinek tartozik egy jó ember. Még az emlékezetek-is kedves a' 
Jól-tévŐknek. Emlitsem-é Titus  Imperátori,  amorem ac delicium orbis, 
e' világnak szeretetét és gyönyörűségét, a' kinek egy eftve  eszébe jut-
ván, hogy az nap fenkivel  jól nem tett, így szóllott az Ő Barátihoz: 
O amici, diem lounc perdidi!  Barátim, ezt a' napot el-vesztettem? Em-
litsem-é még egyszer Nagy  Sándort,  a' ki el-mérte maga-felől  mon-



dani, hogy foha  fenki  Őtet a' jól-tévésben fellyül  nem múlta; és mí-
don valamelly nap fenkinek  femmit-fem  adott, azt mondotta: hodie 
non regnávimus: ma nem voltam Király. Említsem-él ama' Ptolemauso-
kat, a kik Evergetáknak,  Jól-tévoknek neveztetnek még a' hülóri-
ákban-is: a' kik közül egyik azt szokta vólt mondani, hogy minden 
gazdagságában tsak annyiban gyönyörködik,  a' menyiben azt máfok-
kal közölheti. Emlitsek-é egy Theront,  a' ki felőli  így szóll Pinda-
rus Görög Poéta: Musám, eskiidjél-meg, hogy Theron  fogadárt  tett, 
hogy fenki,  a' ki Ó-hozzá járul, szegényen viszszá nem mégyem es-
küdjél meg, hogy foha  fenki  olly örömeit és bovséggel, mint Ő, a' 

szerentsének javait nem osztogatta. Említem bizony ama' kedves 
emlékezetet, Maecenast,  moít nem az o Jó-téteményeiröl, hanem 
bolts tanátsáról. Mídon t. i. Augujlus Tsászár az egészsz Római 
Birodalomban békeséget szerzett volna: gondolkodik vala, hogy az 
o Méltóságát le-tégye; és az ifmét  úgy igazgattassék, f  mint midőn 
.Julius  Cafar  előtt Refpublica  vólna, Agrippa, egy az Ő leg-belsobb 
baráti közül jovallja egy Oratioban  ezen Ó szándékát. Maccnas  pe-
dig egy más Oraíioban  meg-mútatja, melly nagy kára lenne abból a' 
Római Birodalomnak, ha Ó Tsászári Méltóságát le-tenné, ésegyszer-
'smind meg-mútatja néki mi-módon kelljen igazán 's egyszer'smind 
olly hasznofon  igazgatni, hogy mindenek otet féljék  és szeressék. 
így szóll a' többek között: Te pedig a' te Jó-teteményiddel más di-
tsoséget és más fényességet  keress. Hogy tenéked aranyból és ezüít-
bol Képeket tsináljanak meg ne engedd: mivel azok nem tsak köl-
tségefek,  hanem romlandók-is: de az embereknek Mvekben emelj 
magadnak Jó-tétemények altal álló-képeket, a' mellyek örökké-valók 
és halhatatlanok. E' szerint minden emberek a' te álló-képeid lész-
nek: mert azoknak szívekben valóságos ditsoségeddel mindenkor meg-
maradsz's a' t. Irtóznak pedig még a' Koronás Eejek-is Machiavel-
lusnak ama' gonoszsz Principiumító  1, a' meilyre ó tanítja amaz ö fok 
jóval és gonoszszal tellyes Fejedelmét. Ez a' Kérdés ö-nálla; mel-
lyik jobb, az-é, ha egy Igazgató  magát feretteti  adakozásával, szelid-
scgével 's a' t. vagy ha magát olly irtóztatóvá tészi, hogy tölle min-
denek rettegjenek  ? Sok beszédét így rekeszti-bé: Cum homines ad arbi-
trium JUum  áment, metuant  autem ad Principis  voluntatem:  Princeps, 
qui fapientia  valet, eo, quod fuce  ejl, non aliena facultatis,  ni ti Jludet, 



Az emberek, úgymond, az önnön-magok tetszéfek  szerint szeretnek, 
de a'Fejedelemnek akaratja szerint félnek:  azért egy okos Fejedelem 
inkább támaszkodik ahoz, a' mi magáé, mint a' mi másé. Jóllehet 
ezt valamenyire láttatik szépiteni, mindjárt utánna vetvén, hogy azt 
mindazonáltal kerülje, ne-hogy gyulolségben légyen a' nép előtt, 
E vólt Caligulának,  Aprónak Princípiuma:  oderint,  modo metuant.  ám 
gyűlöljenek, tsak hogy féljenek.  Mellyre azt feleli  Nemiák  Stne-
ca Filofofus; 

Quidquid exprimitur  grave eJl. 
Pulchrum eminere ejl inter illuflres  viros; 
Confulere  Patria,  parcere adfliftis;  fera 
Ccede  abftinere,  tempus atque irce dare: 
Orbi quietem, fceculo  pacem fuo. 
Hcec fumma  virtus; petitur  hac ccelum via. 

Inkább követi ma minden Igazgató Alexander Severus Tsászárnak 
Princípiumát.  A' ki meg-kérdetvén, ki vólna a leg-jobb Igaz-
gató és Fejedelem: az, úgy-mond, a' ki barátit ajjándékokkal meg-
tartja, ellenségeit pedig Jó-téteményeivel jó-akaróivá tészi. 

Ha vágynák az emberi nemben igen nagy száinal, a' kik anyira ön-
nön magokba szerettenek, hogy máft  magokon kivül fenkit  nem sze-
retnek, fenkivel  nem gondolnak, fenkivel,  hanem-ha kételenségből, 
jól nem tésznek: vágynák bizony jó szívek és Nemes Elmék-is, 
mellyek a'r többek felett  annyira fel-emelkedtenek,  mintha éppen 
más nemböl-valók volnának. De mindeniknek ugyan azon egy ter-
mészeti és valósága vagyon: mindazonáltal egyik a' Virtus és jó ne-
velés által, jól kí-miveltetvén és ki-palléroztatván, magát a' máíik-
tol annyira meg-külömbözteti, mint a' tiszta arany az arannyas föld-
től. A' víz mindékor ugyan azon egy: jóllehet Télben a' hidegnek 
keménysége miatt meg-fagy  és jéggé válik , Nyárban pedig szélére 
és hoszszára a' fcép  mezőket, réteket, virágokkal mofolygó  kerteket 
öntözi és termékenyekké tészi. Az emberi szívnek-is ez az ó ter-
mészeti, tulajdonsága és ereje, Qvis quafi  elaflíca~)  hogy abban gyö-
nyörködjék, ha magát minél jobban ki-terjesztheti; hogy javát kí-
vánja és munkálódja a' teremtés minden munkájának. A' kik azért 
mintegy tsak magokban zárattatván, tsak önnön-magokat szeretik: 
meg-fagyott  azokban és jéggé vált a' jó természet, és a' maga fo-



lyásában 's munkájában meg állitatott valami ellenkező minémiiség-
uralkodó ereje által. Emiitek azért Sz. H. tsak egy-nehányat a ne-
vezetefebb  akadályok közül, mellyek magokat ellenébe tészik a' jó-
ság által magát mindenekkel természet szerint közleni kívánó szív-
nek hajlandóságának: és nézzük-meg, havailyon nemlehetne-é azo-
kat úgy el-háritani, hogy az ember viszszá állitassék az Ó természet-

szerint-valo hivatalának gyakorlásába. 
I. Tudja ez egéfcsz  világ, hogy a* Léleknek hajlandósági olly 

szoroífan  követik a' Temperamentumokat,  a' telinek, a' vérnek és az 
abban uralkodó részeknek difpofitioját,  állapotját, hogy ezen egy ok-
ból vágynák természet szerint-való egyugyiik, bolondok, álomra, 
henyeségre hajlandók, és minden nevezetes dolgokra alkalmatla-
nok 's a' t. Egynek a' nagyra-való vágyás, bujaság és veszte-
getésbéli hajlandóság miatt nints annyi ereje, hogy valamit keze 
között meg-tarthalfon:  a' máfik  teliének minden kis része vérével 
együtt ollyan ragadó, mint az enyv; kezeit és f7Ívét  a' görts úgy 
öszve-húzta és meg szoritotta, hogy azokat az adakozáfra  ki nem 
nyújthatja, hanemha többet vészen, mint a' menyit ád. Könnyebb 
Berculesnek kezéből a' buzogányt ki-tekerni, mint az illyennek ke-
zéből egy néhány garall. Meg-kell vallani, hogy e' bizony igen 
rosz difpofitio  és hajlandóság: mellyet majd nem könnyebb gyógyí-
tani, mint fok  nemzerséges nyavalyát,  melly az emberrel születik. 
Hijáben beszélleném én itt leg-szebb regulájit-is az emberi életnek. 
Hogy egy illyen ember a' maga indúlatját le-vetkezze és mint-egy 
természetet változtaffon,  hogy magát arra tanítsa és szoktalfa,  hogy 
könnyen, kedvességgel és vidám tekintettel adakozzék: nintsen ar-
ra jobb femmi,  a' mint a' példák tanítják, mint az ottan ottan-való 
adakozás, úgy hogy az illyen ember femmi  alkalmatosságot el ne 
múlalTon a' máfokkal-való  jól-tévéfre.  Mert az attóí-való meg-szü-
nés időt és nellyet ád a' maga hajlandóságát követő természetnek, 
a' melly szuntelen lesben áll, hogy egy órában viszszá végye mind 
azt a' földet,  mellyet egy esztendeig alig lehetett, véle el-hagyatni. 
Ha az e'féle  gyakorlás-által valaki, a' mint Marius  szóll maga felőli, 
természetté vagy természeti dologgá nem változtatja a' jól-tévéit: 
nintsen, leg-alább eddig nlás mód nem találtatott annak végben-
vitelére. 



II. Máfodik  és leg-közönségefebb  akadály, a' melly el-for-
dítja egy jó szívnek máfokkalrvaló  jói-tévését, e' világnak felettébb-
való szereteti; a' melly származik egy hellytelen vélekedésből, hogy 
t. i. ez életben a' leg boldogabb, a' ki leg több múlandó gazdag-
ságot egyben gyűjthet. E' pedig ollyan természetü, hogy minél 
több részre oszol, annyival inkább kifTebbül.  Ollyan, mint amaz 
Arany-alma, a' mellyre három Isten-aszszonyok, vagy egy szép sze-
mély, a' kire fok  riválisok vagvnak, és a' kit egy-is úgy el nem 
nyerhet, hogy a' több attól el ne essék. Ha az, a' miben ember 
hellyhezteti világi boldogságát, ollyan vólna, mint egy nagy Ten-
ger, vagy mint a' világosság, a' mellyböl akár ezer, akár száz-ezer 
részesuljön, még-is fogyatkozáíl  nem ízen ved: úgy tartom, a' má-
fokkal-való  jól-tévés-is szintén ollyan közönséges lenne. De az em-
ber a' maga boldogságára olly dolgot, objeSíunm  választ, a' melly 
Őtet mint-egy kézen-fogva  viszi a' veszekedéfre  és nyughatatlanság-
ra. Tanul d-meg azért mint bolts ember, mit érjen minden dologé'vi-
lágon. Ne kívánj e' világi jókból többet, mint a' mi elég e' világi é-
letnek némü-némü édességgel-való folytatására:  és valami azon túl 
vagyon, úgy nézd azt, mint sziikségtelen dolgot, sőt az életnek 
terhét. Condolod-é, hogy a' természetnek Ura és mindenekkel jól 
tévő Attya azt választotta vólna leg-nagyobb Jónak ez életben, a' 
mit úgy meg nem nyerhetsz, hogy attól máfokot  meg ne- foszsz, 
és magadnak ellenséget ne szerezz: a' mellynek tartáfa  mídon meg-

szerzed, több nyughatatlanságot szerez, mint gyönyörűséget a' véle-
való élés? Emlékezzél-meg arról-is, hogy a' gazda'gság egy olly esz-
köz a' melly gyönyörűséget szerez: de e' leg-nagyobb és tisztább 
akkor, mídön azt máfnak  hasznára fordítod.  Emlékezzél-meg arról-
is, hogy a' Virtus, és valami ahoz hafonló,  egészszen ellenkező ter-
mészetü és nemefebb  eredetű gazdagság: a' melly minél több rész-
re oszol, annál inkább nevekedik, minél többnél vagyon, annál in-
kább feaporodik  mindeniknek fundussa.  Ez egy világosság, a'melly 
annál tifetábban  fénylik,  a' menyivel azzal többen élnek; annyival 
inkább világofit,  a' menyivel abból többen részesülnek. 

III. Harmadik akadály, melly a' máfokkal-való  jól-tévéfnek 
magát ellenébe tészi, közönségefen  szóllván, az elmének nyughatat-
lansága, akár-honnan származzék az. Egy elmének, mellyet az in-



dúlatok szélvész módjára ide'stova hánynak, mellyet a' nagy vétkek 
meg-háboritanak, mellyet frerentsétlen  állapotja, meg-vettetéfe,  raeg-
sértetéfe  's a t. meg-szomoritanak: nintsen ideje, hogy egy Jótéte-
ménynek, mellyet rőlle kérnek, szükséges voltát meg-vifgálja,  fem  ked 
ve, hogy azokból származó gyönyörűséget, mellyet érez egy tsendes 
elme,meg-kóítolja. Bizonyos az, hogy minden okos teremtett-állatok 
közül leg-bóldogtalanabb az, a' ki leg-többet kíván: és a' ki leg-bóldo-
gabb, a' leg-inkább közli a' maga jóságát és boldogságát máfokkal. 
Ha kerefed  a' tökéletes szeretetnek lakó-hellyét, fel  nem találod azt 
egyebütt, hanem a' boldog lelkek között. Mert az u boldogságok, 
mint valami friss.vízzel  folyó  patak, által-mégyen egy szívböl a' más-
ba, egy sziititeien-való circulatio,  kerülés által, és a' maga édességét 
és tisztasáííát meg hen> tarthatja, hanem a' sziintelen-való mozgás 
által. Valaki meg-győződött az Ó ártatlan élete felőli,  meg-elége-
dett magával és állapotjával, tellyes az Istenben-való bizodalommal 
és a' boldog halhatatlanság aránt-való reménységgel: még tsak te-
kintetével-is, ha lehet, mindenekkel jól tészen. Mint valami termé-
keny gyümőlts-fák,  mellyeknek gyümölcs miatt meg-hajlott ágaik, 
azzal mindeneket kínálnak. Állítsd- viszszá azért elmédnek nyughatat-
lanságát természeti állapotjába: és meg-látod, hogy a'mindjárt kö-
veti a' maga hajlandóságát, hogy máfokkal  jól tégyen. 

IV. A' máfokkal-való  jól-tévéfnek  akadállyi közzé számlálom 
én utóllyára, Sz. H. a' háládatlanoknak fokságát,  avagy a* háládat-
lanságot: a' melly, fok  JóI-tévoknek kezeit meg-köti, fokaknak  szí-
veket a'jól-tévéílől el-idegeniti. Ugyan-is, ki miveli az ollyan szán-
tó-földet,  és ki vét abba magot, a' melly a* mag-vetönek femmít 
viszszá nem ád ? Nehezen eíik midőn e' féle  roszsz pénzel, t. i. há-
ládatlansággal fizet  valaki a' jóért. Ingratus  wtus miferis  nocet omnibus. 
Egy háládatlan nem tsak magának árt, hanem mindeneknek, valakik 
máfok  fegitsége-nélkül  szukölködnek. Mert ha a' természet Törvé-
nye mindeneket kötelez a' jól-tévéfre:  annyival inkább kötelezi bi-
zony azokat, a' kik máfok'  jó-téteményeivel éltenek, a' Jól-tévök-
kel-való hafonló  jól-tévéfre:  vagy ha a' nem lehet, azoknak külö-
nös tikteletére, szeretetére, és minden magát elő-adó alkalmatosság-
gal ízolgálatj okra-való készségre. 



ham, qui quam potuit,  dat maxiina, gratus abunde ejl: 
Et  finem  pietas contigit  illa fuum. 

Mert a' ki annyit ád, a' menyit tsak lehet, eléggé háládatos: és a' 
Kegyesség ennél többre nem mehet. Sokszor bizony a' jó indülat, 
az el-vett jóról-való meg-emlékezés és annak jóra-való forditáfa  elég 
háládatosság. Nem tsak az ellenség, hanem fok-féle  oktalan álla-
tok-is meg érzik a'jó-téteményt: mellyet valamelly ember nem érez, 
nem tudom mi lehet e' világon, a' mi ötet meg-illetheíTe ? Gyü-
lolik-is a- mint Cicero  mondja, a' háládatlan embert, mindenek, úgy-
mint, a' ki boszszuval illet mindeneket, és a' ki ellensége az emberi 
nemzetnek. A' régi Persáknál, a' mint Xenophon  írja a' Cyrus  nevel-
tetéséről írt drága könyvében, keményen meg-bűntették a' háládat-
lanokat: mert azt tartották, hogy, mivel azok Jól-tévoikkel femmit-
föm  gondolnak, még az lítennel, barátjaikkal, sztil éjekkel, hazájok-
kal-is tsak épen annyit gondolnak, és hogy azokat a' háládatlanság 

szemtelenségre, e' pedig minden-féle  vétkekre viszi. Nem utolsó 
és nem-is újj Kérdés azért ez: an detur actio ingrati?  vallyon egy 
háládatlant lehet-é Törvénybe idézni és úgy meg-biintetni, mint ha 
valakit boszszuval és kárral illetett vólna? Mindenek meg-vallják, 
hogy azt meg-érdemlené: mert a' háládatlanok ellen még a' háládat-
lanok-is panaszolnak. De a' mint Seneca meg-jegyzi, ha Ők a' hálá-
datlanságért Törvénybe idéztetnének: akkor a' Jó-tétemény el-vesz-
tené természetét és költsön adássá változnék; sót merő* adósságot fi-
zetne minden, a'ki azért Bíró eleibe hívattatnék. Háládatofnak  lenni 
igen szép Virtus: de ha arra valaki Bíró által kénszeritetnék; tsak an-
nyit tenne háládatossá lenni, mint adosságot fizetni.  És így két do-
log, a' mellynél szebb nints az emberi nemzetben, t. i. a' Jo-téte-
mény és a' Háládatosság oda lésznek. De akár-melly gyűlölséges 
vétek légyen a' háládatlanság, és akár-melly fokán  légyenek, a' kik 
a' jóért roszszal fizetnek:  de mind ez nem tartoztathat-meg egy jö 

szívü embert a' jól-tévéftol.  Söt úgy tapasztaljuk, hogy ezen aka-
dályt azok forgatják  leg-inkább szájokban, a' kik gyalázatos fösvény, 
ségeknek bé-takarására más-féle  Köppenyegetf  nem találnak. Negan-
di caujja nunquam avaro deficit.  Nem jól-tévö, hanem uforás  és ke-
reskedő mind az, a' ki máíTal azért jol nem tészen, hogy egy vala-
ki az el-vett jo-téteményt Interessével együtt néki meg nem fizette. 



Beneficium  dando accepit qui digno dedit.  El-vette a' jó- tétemén yrtek 
jutalmát, a' ki azt méltónak adta. A' mint pedig egy Filofofus 
mondja: méltó hogy meg-tsalattassék, valaki kereskedik és máit a' 
jó-téteménnyel meg-akart tsalni. Nemde nem az Istent kell-é kö-
vetni a' jói-tévésben? Hányan nintsenek, a' kik nem méltók arra, 
hogy a' Napnak világával és melegével éljenek: még-is a' Jól-tévő 
líten fel-hozza  reájok-is az ö napját, esőt ád nékiek mint szintén a' 
jóknak-is? Hány háládatlan magzatok nem találtatnak, a' kiket szii-
léjek tsak nem kebelekben hordoztanak: de avagy nem kell é azért 
a' gyermekek körül minden jót véghez vinni? Hány mezei munkáit 
nem tsal-meg az időnek és a' földnek  terméketlensége: vallyon azért 
nem kell-é a' mezőket mivelni? Hányan nem szenvednek hajó-tö-
réít a' tengeren: nem kell-é azért fenkinek  hajókázni? A' jól-tévés-
ben perdenda funt  multa, ut femel  bene ponas, fokát  el-veszteszsz, a' míg 
egy jóra találsz. Nem állhatom-meg hogy éppen ezen akadályra-va-
ló bolts feleletét  ne említsem M. AÜR. ANTONINUS Filofofus-
nak és Tsászárnak. Mídon  te, úgy mond, valakivel jól téfef,  magá-
ban a' tselekedetben  nem vett  ed-é el d jó-t  Reménynek minden gyümoltsét? 
Mit  kívánfi  többet?  Nem-de  nem emberrel tettél  é jól, és nem elég-é ha azt 
tselekfed,  d mit az Jjlen  és d terméfet  te tolled  kíván? Kívánod-é,  hogy 
o azért tenéked jutalmat  adjon? Ez ollyan, mintha a'fem  azért hogy néz, 
d láb azért hogy jár, azt kívánnák te-tolled,  hogy Jízess-meg  nékiek. Ezek 
d tagok arra rendeltettek,  hogy azon dolgokban eljárjanak: az ember-is 
arra fületett,  hogy máfokkal  jól-tégyen:  és midőn o valakivel jól-téfen, 
azon kötelej'séget,  conditiót,  fel  tételt  tellyefiti-bé,  d melly alatt  Js"úletett 
e világra. . 

Hogy pedig a' Jó-tétemény el-érje az ö tzélját, ,avagy hogy 
a' porba ne essék, függ  az, nem tsak az azt el-vevőtől, a' Be-
neficiariustó1,  hanem a' Jól-tévötŐl-is: mint szintén egy laptának föld-
re-való le nem eséfe  nem tsak a' lapta-fogótól  vagyon, hanem a' ki-
iitŐtol és fel-adótól-is.  El-veszti a'Jól-tévo jó-téteményinek kedves-
ségét, mídon azt hánnya, veti, azzal ditsekedik. Beneficium  fe  dedis-
fe,  qui diát,  petit.  A' ki azt mondja, hogy veled jól-tett, viszszá 
kéri azt te-tolled. Az illyen ember vagy azért ád, hogy többet vé-
gyen viszízá; vagy azért, hogy légyen mivel ditsekedjék. Minde-
nik meg-veszett szívet és alávaló elmét mutat. Seneca mondáfa  sze-



rint., admonitio  beneficii  tadium facit,  exprobratio  ódium: ha valakit vé-
le közlött jó-téteményidre emlékeztetíz, unalmat, ha pedig ízemére 
veted gyűlölséget szerezsz. Ki ditséri Gajus Caligulának  jo-tétemé-
nyét, midőn egy Pompejus Pennus nevű Római Polgár - medernek 
életét meg-tartotta; ha meg-tartáíhak lehet azt mondani, a' mit va-
laki erővel el nem vészen? Ezen Polgár-mefter  midőn Kegyelmes-
ségét, vagy inkább Kegyetlenségének nem gyakorlását köszönné a* 
Tsászárnak: ez-is néki bal lábát mutatta, hogy azt meg-tsókolja. Kön-
nyen meg-ítéli akárki-is Caligulának  kevélységét, valaki az akkori Kó-
mái fcokáfokat,  és egy Polgár-mefternek  méltóságát meg-gondolja. 
Tudom ugyan én, hogy Caligiddnak  kevélységét némellyek azzal men-
tik, hogy akkor néki egy ujj arannyas és drága köves paputsa lévén, 
azt akarta vólna meg-mútatni. Midőn Julius  Cofar  és Pmpejus  ba-
rátsága 's veszekedéfe  alatt olly fok  Római vér ontatott vólna-ki: 
Qsfarmk  egy barátja meg-tartott vala egy embert. E' pedig nem 

szenvedhetvén annnak jó-téteményeivel-való ditsekedését 's annak 
szüntelen-való emlegetését; meg-keferedvén  azt mondja néki: redde 

me Ccefari,  adj kezébe engemet Cafarnak.  Meddig beszclled még: 
én tégedet  cí haláltól  meg-mentettelek  ? Ha én arról magam emlékezem, 
a' nékem élet: ha pedig te emlékeztetsz arra, így merő azon halál. 
Nem tartozom néked femmivel,  ha azért tartottál-meg, hogy légyen 
máfoknak-is  kit mútogass. Le-kell húzni azért a' Jó-téteményről 
minden azzal-való ditsekedéft.  A' Jól-tévő halgaíTon: a' Jó-téte-
mény pedig hírdefle  és magasztalja mind az égig annak tselekedetét 

Ha pedig Sz. H. valaki annyira meg-romlott, hogy az Is-
tennek és a' Természetnek ezen Törvényével femmit-fem  gondol, 
annak Jó-téteményeire, mellyekkel minden szem-pillantásban él, 
fel  nem ébred és meg nem lágyul: ha valakiben az "emberi-indú-
lat és természet úgy el-fajult  avagy meg-fagyott,  hogy az Ő ne-
méből , sőt azon egy közönséges vérből származott embereken-va-
ló könyöriiletességre éppen nem hajol: ha a' maga nemét, Hazá-
ját, az emberi-netnet annyira gyűlöli, hogy éppen Mifantropussí, 
embert gyűlölővé, avagy ember-évő farkassá  változott: azt jo-
vallom az illyennek, fi  efi  inhumánus, ne fit  injufius,  ha emberség 
nélkül, az az, emberi indúlat és hajlandóság-nélkül-való, leg-alább 



ne légyen hamis, és a' társaságbéli életben törvénytelen 's Istentelen. 
Ha o fenkivel  nem akar jól-tenni: ne éljen fenkinek  jó-téteményei-
vel. Mert a' mint mindnyájan tudjátok, ez a leg igazabb és egye-
nefebb  Törvény, hogy mi-is azt tselekedjiik  mdfokkal,  d mit kívánunk, 
hogy mí-velünk tselekedjenek.  Hajónak tartja, hogy az Isten, a' Ter-
mészet, és e' világ ő-véle jól-tégyen, tégyen-jól ö-is az emberi 
nemzettel. Ha pedig rolzlznak tartja málTal jól-tenni: ne végye-el 
fenkinek  jó-téteményit; mert mindjárt injujlus,  hamis, Istentelen lé-

szen. Ha más-is mint Ő, minden emberi indulatot le-vetkezne; az-
zal kellene dtet meg büntetni, hogy a' természetnek, a' Hazának 
és az emberi nemnek minden jó-téteményeitol fosztatnék-meg  és 
rekesztetnék-el. Mennyen ki azért az illyen a' halandó és Foldi-
IJíeneknek,  az az, a' jó indúlatu, Kegyes szívli, jól-tévo és ember-
séges embereknek tárfaságából;  menjen mondom számkivetéfre,  men-
jen a' Hircaniai  avagy Africai  pusztákra lakozni, a' hol véle a' va-
dakon-kivül fenki  jól ne tégyen. Sot hogy a' máfokkal-való  jól nem 
tévéfnek  erejét annyival jobban meg-érezze: foszsza-meg  magát az 
ó Hazájának, Szüléinek, Tanítóinak, gyakorlóinak, egy szóval min-
denféle  Jól-tévöinek jó-téteményitől: menjen oda mezítelen, mint-
hogy a' természet, mídon e' világra hozta, femmi  köntöft  az ö nya-
kába nem vetett vólt; menjen akkor oda, mídön még fem  tanúlás-
által, fem  mefterség  - által, fem  más emberséges emberekkel-való 
tárfalkodás-által,  fem  más úton, módon femmiben  nem gyakorolta-
tott: így meg-érzi, mit tészen máífal  jól-tenni, meg-érzi, mit té-

szen máfok  jó-téteményeivel nem élni. Ha az Isten és a' termélzet 
Törvénye és példája, ha az emberi indúlat, ha az ö Hazája és az 
emberi Tárfaság  őtet meg nem taníthatták: meg-tanitják az Orosz-
lánok, a' Tigrifek,  a' Medvék, a' Sárkányok, hogy az emher arra 
fületett,  hogy máfokkal  jól-tégyen. 

El-hagyom én már Sz. H. az e'féle  magoknak élő embere-
ket, a' kiket úgy gondolok, mint valami nagy ehető korhel és ha-

szontalan hafakot,  a' mellyek meg-emésztik mind azt, a' mit a' ta-
gok fok  munkával, fáradtsággal,  vígyázáflal,  álmatlansággal keres-
nek, még pedig úgy, hogy abból a tagok femmi  hasznot ne ve-
heífenek:  a mellyek, mint valami herék, el-vesztegetik azt, a' mit 



a' méhek nagy bajjal és mefterséggel  gyűjtenek. Hálá Istennek, 
hogy én Nemes Hazánknak ollyan Oszlopai, Atyjai, Jól-tévői és 
Ékeíségei között beszéllek, a' kik már rég valósággal meg-bizonyi-
tották azt, hogy az ember azért fületik,  hogy máfokkal  jól-tégyenl  Vaj-
ha ezeknek az líteni-Gondvifelés  Halciom  tsendes időket és Nejlon 

számos esztendoket engedne! Rég panaszol e' világ a'jó emberek-
nek kitsiny számáról. 

Rari namque boni, & numero funt  vix totidem,  quot 
Thebarum  porta, vei divitis  ojlia Nili. 

Alig vágynák a' jók annyin, mint Thébé-várossának kapui, vagy 
az Egyiptom' Országát meg-gazdagitó Nilus vize tengerbe-való sza-
kadásának árkai. Sőt nem tudom én, mitsoda Fátuma  és forfa  ez 
az emberi nemzetnek, hogy a' Jó embereket inkább igyekezi a' le-
felkedö  halál-is keleptzéjébe ejteni, mint a' roszszakot. Vajha nem 
látnók ennek moít-is szomoru példáját ezen előttünk-lévő gyászos 
koporsóban: a' mellében fekszik  ama' szelid lelkű, egészsz életében 
Uri Attyafiaihoz,  sót még az idegenekhez-is szín mutatás nélkül-va-
ló szeretettel és jó indulattal vifelteto,  mindenekkel jól tévő, leg-
alább mindenkor jól-tenni igyekező Uri Férjfíu,  Néhai Méltóságos 
Gróf,  Bethleni BETHLEN IMRE Ur, a* Királyi Felségnek az Er-
délyi Excelfum  Regium Guberniumbau Belső Tanáts Híve, az Erdé-
lyi Ref.  Ekkléfiák,  Collegiumok  és Oskolák FŐ Curatora,  Nagy M<z-
cenasfa,  ezek között az Udvarhellyi Ref.  Gymnajiumnak-is  Fő-Curáto-
ra és édes Attya. Kinek ha eredetét, születését, Uri Famíliáját, 
annak régiségét, Királyi vérből-való eredetét, szélefen-való  ki-ter-
jedését virágzását elő akarnám beszélleni: vilzszá élnék a' tí enge-
delmetekkel. SŐt mind ezekkel együtt annak Nagyságára fem  az 
időnek rövidsége, fem  az én tsekélységem, meg-vallom, nem elég-
séges. Bizonyos az a' Magyar Hazában, sőt tudják azt Európának 
minden Nemzetségei, hogy ezen Grófi  Família szült és nevelt Fe-
jedelmeket, adott a' Magyar Hazának fok  és Nagy / lmokat , Vi-
téz Kapitányokat,  Bölts Tanátsofokat,  fok  Jól-tévŐket, Macemso-
kat, Magyar Thuanusokat,  a' Kik fényes  virtufaikkal,  fok  munká-
val, fáradtsággal,  bolts Tanátsal, nagy Költséggel, sot azzal-is, a' 
mi az embernek leg-kedvefebb  és leg-féltobb,  t. i. vérekkel és éle-



tekkel a' Királyoknak,  Fejedelmeknek hafcnáltanak,  Hazájokkal jol-
tettenek. Nem tagadhatja ezt fenki-is  más a' mí Hazánkban, ha-
nem a' ki a' máfokban-való  virtuft  mindenkor irigy szemekkel nézi: 
meg-efmérik  ezt az idegen Nemzetek-is 

De nem lehet nékem moíl szóllanam ezen Grófi  Famíliából 
származott fok  és Nagy /lmokról , a' kiknek kedves emlékezetek, 

Virtufok,  nagy Érdemek nem tsak fok  Könyvekben,  Királyi  Diplo-
mákban, Donátiékban, fok  örökkévalóságra készitetett Oszlopokon, 
ezüít és réz Táblákon ; hanem mindenek-felett  az emberek' szívé-
nek Tábláján örökké meg-maradnak, által-adván azokat egyik Nem-
zetség a' következendőnek. Sőt ezen /lmoknak hafonló  virtusu 
és moílan virágzó Heros  Maradékira-is ki nem terjeszkedhetvén; em-
lítem tsak éppen ezen N. Méltóságos Gróf  Urnák édes Attyát, N. 
Méltóságos Gróf  Bethleni BETHLEN SÁMUEL Urat, Nemes Kü-
küllö - Vármegyének Fő Ifpánjác,  az Erdélyi r Törvényes Királyi 
Táblának AífeíTorát,  Nemes Maros-Széknek Fo Kapitányját, mint 
amaz igen íok Virtufairól,  hasznos szolgálatjáról, fok  jóságairól hí-
res Herosnak,  Néhai Mélt. Gróf  Bethleni BETHLEN JÁNOS Ur-
nák, ElsÓ APAFI MIHÁLY Belső Tanáts Hívének, Erdély Ország 
Caficelíariussínak,  Nemes Fejér-Vármegye Fő Ifpánjának  és Nemes 
Udvarhelly-Szék FŐ Kapitánjának Harmadik Fiát. Ez az Uri Férj-
fiu  meg-ékefitette,  vagy inkább az Egek ő-általa meg-áldották az ő 
Uri Házát, Famíliát, sőt édes Hazáját olly öt Fiakkal és egy Le-
ánnyal, mint meg annyi Tárnokkal és Heroinával,  a' kik életeknek 
egészfe  folyásával  meg-mútatták, hogy nem annyira magoknak mint 
a'Közönséges Jónak és Hazájoknak éltek; a' kik mindnyájon, mint-ha 
ugyan meg-egyezett akaratból tselekedték vólna, meg-bizonyitották 
amaz, Istentől és természettől az embernek szívébe oltatott Törvény-
nek, mint a' Közönséges Jónak és Tárfaságnak  egy fundamentomá-
nak valóságait, hogy az ember azért fületik,  hogy máfokkal  Jól-tégyen. 
Boldog Ház és boldog Sceculum, a' melly illyeneket szul: boldog 
Haza, a' mellynek illyen Fiai, vagy inkább Attyai vágynák! Ezen 
Ót /lmoknak rendében valamint születésére-nézve leg-első vólt N. 
Mélt. Gróf  Bethleni BETHLEN GYÖRGY  Ur, szelid természetii. 
vállasztott Uri Férjfiu:  úgy szintén leg-elsőbben-is Meg-váltó Jélus-



sához e' földről  az Egekbe által-kőltözött, el-hagyván mindazon-által 
maga után Uri Házának és Hazájának ékességére és hasznára Mél-
tóságos Gróf  Bethleni BETHLEN GYÖRGY"  Ur Ő Nagyságát, és 
Méltóságos Gróf  Bethleni BETLEN LÁSZLÓ Ur Ó Nagyságát, 
a' Görgényi tréner. IrattusbéXi  Ref.  Ekkléfiák'  Nagy érdemű Fő-
Curatorát;  iigy szintén Méltóságos Gróf  Bethleni BETHLEN KA-
TA Aszszony Ó Nagyságát, Méltóságos Gróf  Iktári BETHLEN 
DOMOKOS Ur Ő Nagysaga élete kedves Párját. Máfodik  vala a-
ma' kedves emlékezetű Herosy  Erdély Orizágnak Szereteti és Gyö-
nyörűsége, N. Méltóságos Gróf  Bethleni BETHLEN ÁDÁM Ur 
ö Excellentziája , a* Tsászári és Királyi Felségnek Arany - Kóltsos 
Komornikja, Belső Titok Tanáts Híve, Gubernialis Confüiariusk,  az 
Erdélyi Három Nemzetekből álló Statusoknak  és Rendeknek  Prac-
ftdense.  és ugyan az Erdélyi Ref.  Ekkléfiák',  Collegiumok'  és Osko-
lák' Fő Curatora:  a' kí ama' választott Heroinátói,  Uri Aszszony-
tól, életének kedves és ritka Kegyességü Páljától, Méltóságos Gróf 
LoíTontzi BÁNFI KLÁRA  Aszszony Ő Excellentziájától hagyott és 
állított Nemes Hazánknak Három nevezetes Oszlopokat, Méltósá-
gos Gróf  Bethleni BETHLEN GÁBOR Ur Ő Excellentziáját, a' 
Tsászári és Királyi Felségnek Arany-Kóltsos  Iíomornikját, Belső Ti-
tok Tanáts Hívét, és Erdély Országának Udvari Cancellariusút: 
Méltóságos Gróf  Bethleni BETHLEN ÁDÁM Ur Ő Excellentziáját, 
Felséges Aszszonyunknak nagy hírű Vitéz Generálisát:  és Méltósá-
gos Gróf  Bethleni BETHLEN MlKLOS Ur Ő Excellentziáját , a' 
Tsászári és Királyi Felségnek Belső Titok Tanáts Hívét, Gubernia-
lis Confiliariussát,  és Fagaras-Vidéke Fő Kapitánját. Harmadik pe-
dig vala ezen Ót Herosok  közül N. Mélt. Gróf  Bethleni BETH-
L E N SÁMUEL Ur ő Nagysága, Felséges Alzszonyunknak az Er-
délyi Regium Guberniumban Belső Tanáts Híve, és az Erdélyi Ref. 
Ekkléfiák",  Collegiumok'  és Oskolák' FŐ Curatora.  Ez-is, mint szin-
tén eddig emiitett Uri Kedves Tefl:vérei,  köztünk hagyta, a' közön-
séges jóra Hazánknak nevezetes Ékességeit, Méltóságos Gróf  Beth-
leni B t T H L E N FERENTZ Ur Ő Nagyságát, de a'̂  ki egy néhány 
esztend Vei ez előtt az Egekbe által költözött: Mélt. Gróf  Beth-
leni BE l H L E N JÁNOS Ur Ő Nagyságát, az Udvarhellyi Gymna-

fmmnak  Fö Curatorir,  úgy szintén Mélt. Gróf  Bethleni BETHLEN 



SUSÁNNA Aszszony ő Nagyságát, és Méltóságos Gróf  Bethleni 
BETHLEN KATA  és JULIÁN A Kis- Aszszonyokat Ó Nagyságo-
kat. A' Negyediket, mint az én raoftani  Oratiomxxak  szomoru tzél-
ját egy kevéssé el-hagyván; vala az Ötödik ama' Nagy Heros,  N. 
Méltoságos Gróf  Bethleni BETHLEN FARKAS  Ur o Nagysága, 
Felséges Aszszonyunknak Vitéz Generális fa,  a'ki, óh fájdalom!  mint 
ama' Görög Országi híres Hadi-Vezér, Epaminondas,  nem hagyott 
maga után más Magzatokat, hanem az Ó Vitézségének, fok  érde-
mének, Jóságának, Virtufinak  örök emlékezetét. Ezen Herosok 
kÖziil-való Nagy Heroináról,  ritka Kegyeíségii válafctott  Uri Alz-

szonyról pedig, N. Méltoságos Gróf  Bethleni BETHLEN KATA 
Aszszony ó Nagyságáról, N. Méltóságos R. Sz. B. Gróf  Széki 
TELEKI JOSEF Ur Ó Nagysága élete Kedves Párjáról jobb fem-
mit-fem  mondani, mint kevefet  szóllani. Meg-vallom én Sz* tí. 
hogy valahányszor gondolkodom ezen Ót Nagy Herosoktól,  Mace-
wwokról, és Nagy Heroiná  ról, mindenkor eszembe jút a' régiség-
nek Stilusík,  hogy ezek életekkel meg-bizonyitották, hogy ök Jól-
tévo Földi  Istenek  , de oh fájdalom!  halálokkal-is meg-mútatták, 
hogy halandó Istenek. 

Fordítom immár Sz. H. az én Oratiomzt  az o tulajdon tzél-
jára, az emiitett Herosok  közül-való Nagy Merma,  N. Méltóságos 
Gróf  és Conjiliarius  Bethleni BETHLEN IMRE Ur ö Nagyságára. 
A' kit, ha tsak azon Virtufairól  kellene rneg-dítsérni, a' mellyeket 
a' természet minden munka, fáradtság  és gyakorlás nélkül nagymér-
tékben az ö feívében  oltott vólt: nem mondanék talátn fem  igen 
ritka, fem  felette  nagy dolgot. Ha pedig nézem az ó szelid és 
tsendes indulatait, mértékletes életét, az ellenkező dolgokban-va-
ló békeséges tűrését, alázatosságát, Jóságát, Királlyához, Hazájá-
hoz-való igaz hűségét, Uri Attyalíaihoz, sőt máfokhoz-is  szín md-
tatás-nélkiil-való- szeretetét, a' Közönséges Jóra és ezzel együtt az 

Isten Házának javara intézett életét, máfokkal  fok-képpen-való  jói-
tévését, vagy ha e' nem lehetett, ártatlanságát, és ezekért 's ezek-
hez hafonlókért  mindenek előtt-való kedvességét: ezek azon Vir-
tufok  , a' mellyekbsn gyakorlotta világi életét, ezek azok a'( mel-
lyek ótec, a' mint szokcák mondani, cbara&erizdlták,  meg-külöm-



böztették. Igen jó eleve meg-érzette azt, hogy az ember azért fü-
letik,,  hogy máfokkal  jól-tégyen.  Azért egészsz életében ezen drága, 
de ritka Virtufnak  gyakorláfa-által  követte, leg-alább mindenkor kö-
vetni igyekezte a' mindenekkel, kiváltképpen pedig a' Kegyes em-
berekkel jól-tévo Istent. Jó eleve meg-tanúlta vólt azt, fe  denega-
re Patria  exilium ejl pati.  A' ki magát Hazájának és a' Közönsé-
ges Jónak szolgálatjára nem késziti, vagy magát attól meg-vonja, 
ollyan, mintha szám-kivetésben élne. Azért el-végezvén a' Hazá-
ban tanulásának folyását,  mellyben a' gyermeki idö gyakoroltatik: 
jóra igyekező indúlatit követvén, majd a' Nagyobb és Fényefebb 
hellyeket-is meg-látogatta. Ugyan-is, ezen folyó  Saculumn ak Ti-
zen-kilentzedik esztendejében Felséges Hatodik KÁROLY  Tsászárt 
mélységes alázatossággal tisztelvén és egyszer'smind engedelmet-is 
nyervén, majd a' Német-Országi Eleftorokmk  és nevezetefebb  Fe-
jedelmeknek Udvaraikat-is köszöntötte, és az után a' Tenger mel-
lyéki Tartományokban, kivált-képpen Angliában és Belgiumban, Vir-
tufinak,  Experientiájindk  jobban-való gyakorlására Három esztendö-
kig-való múlató szálláít választott. Tudom én azt, hogy az igegen 
Nemzetek között-való utazás fok  Iíjakot meg-ront: de igaz az-is, 
hogy máfok  magok példájok-által mútatják, hogy az által menyire 
ki-miveltetnek és meg-is jobbitatnak. Már Horatius  az elsőbbekről 
azt mondja, - - - quid terras alio calentes 

Sole mutamus ? Patria  quis exul 
iSe quoque fugit? 

Miért mégyen, úgy mond, valaki idegen Nap által melegvo Tar-
tományokba; ha, mídon Hazáját el-hagyja, akkor egyszer'smind ma-
gát, az az, roszsz indulatait, meg-veszett erkőltseit-is el nem hagy-
ja? Azért egy illyennek, midőn panaszolkodnék, hogy hoföszas  ú-
tazásának, fok  Országokon-való járásának femmi  hasznát nem vette, 
nem oknélkíil mondotta Qocrates: Tecwn  enim fentper  peregrinabaris. 
Azért efett  ez, hogy mindenkor és mindenütt te-magaddal útaztál, 
el nem hagyván te-magadtól, a' mi roszsz vólt te-benned. De ezen 
N . Méltóságos Gróf  és Conjiliarius  Ur, úgy útazott, hogy az alatt 
fok  tudománnyal, meíterséggel, kereskedéflel  virágzó Várofoknak, 
fok  ki-mivelt Nemzetségeknek Szokáfaiknak,  Erkóltseiknek, Tör-
vénnyeiknek,  Nyelveiknek tanúláfa-által  magát Hazájának szolgálat-



jára készitené. Viszszá térvén édes Hazájába, hogy Ifjúságát  gya-
korlás - nélkül ne töltené, és hogy Experientiájának  bővebb gyü-
mölcseit közölhetné máfokkal:  a' Vitézi Rendben, a' Gyulaianum 
Regimentben  elsőben Köz-Katonai,  mindjárt Zászló • tartói, az 
után Hadnagyi, majd Kapitányi hívaraiban gyakorlotta Virtufa-
it. De rész szerint gyenge egéssége, rész szerint Uri Házának 
Törvényes fok  bajjai-által kénszeritetvén, midőn MDCCXXX-
dik esztendoben minden-felé  nagy tsendesség és békeség vólna; 
a' Virtufnak  és Vitézségnek ezen szép Tbeatrumh  el-hagyván, má-
fodszor  Uri Házához viszszá jött, meg - ajjándékoztatván a' Tsá-

szári Felségtől FŐ-Stráfa-meíleri  méltósággal. 

El - vette vala már két esztendovel az előtt Kedves Há-
zas -tárful  amaz Aszszonyi Rendnek fok  Virtufokkal  fel-ruház-
tatott választott Ékességét, Néhai Méltóságos Gróf  Maros Né-
meti G Y U L A I K L Á R A  Aszszony ó Nagyságát, Néhai Mél-
tóságos Gróf  és Generális Maros Németi GYULAI FERENTZ 
Ur , és ama' példás Kegyességü Néhai Méltóságos Gróf  LoíTon-
tzi BÁNFI MÁRIA  Asztzony Ő Excellentziájok kedves Leányát. 
Látták, de óh fájdalom!  tsak látták Páros életeknek két ked-
ves Virág-szálát, Néhai Méltóságos Bethleni BETHLEN KLÁ-
RA és MÁRIA  Kis-Aszszonyokat:  kiket kedves Párul tsak ha-
mar egymás után el-vévének Hazánknak két Teftvér  Ékességei, 
Méltóságos Gróf  Kis Rhédei RHÉDEI JÁNOS Ur o Nagysá-
ga, Felséges Aszszonyunknak Arany-Kóltsos  Kamarás Híve, Ge-
nerálist,  és fok  más Titulufokkal  ékeskedő Férifiu;  és Méltósá-
gos Gróf  Kis Rhédei RHÉDEI MIHÁLY Ur Ő Nagysága. De 
nem fokáig  gyönyörködheték ezen jó lelkii Atya Két Kedves Le^ 
ányinak Páros életekben : mert mindeniktől tsak hamar egymás 
után, sőt az előtt nem fokkal  élete Kedves Párjától-is a' halál 
meg-fosztá.  Nehéz egy Jó Atyának,  midőn élete Párjának, gyer-
mekeinek, még pedig minden maradék nélkül egymás-utánn-va-
ló halálokat látja. De meg-tanúlta vólt azt, hogy ennek egyet-
len egy orvossága a' békeséges tűrés, Uri Házának pedig ezen 
romláfai  közöttris a' Királyi Felségtől vállára tétetett Hivatalnak 
terhét hafonló  üorgalinatossággal és haszonnal hordozta. Ugyan-is 



már ezen Saculumnak XLVTI-dik  Esztendéjétöl - fogva  Felséges 
Aszszonyunknak KegyelmességébÖl elsőben Kővár- Vidéki Fő Ka-
pitányságot, nem fokára  Doboka-Vármegyei Fő Ifpánságot,  majd 
a' Királyi  Guberniumbnn Acfualis,  Intimus  Confiliariussígot  úgy vi-
felt,  hogy minden Rendek kedvellenék és szeretnék. Ugy tart-
ják eleitől -fogva,  hogy igen nehéz egy Országnak Kormánnyá 
mellett-való Hivatalokban úgy forogni,  hogy mind a' Király,' 
mind a' Haza előtt-valókedvességet valaki meg-nyerheífe  és mind 
végig meg-tarthafía.  Ezek mellett az Erdélyi Ref.  Ekkléfiák,  Colle-
giumok, Oskolák, Közönséges Jóra tzélozó tudományok állapot-
ját, nevezetefen  az Udvarhellyi Ref.  Gymnafywrí  dolgait mind 
haláláig munkával, fáradtsággal,  tanáttsal, költséggel fegiteni,  e-
lő-mozditani, jóra fordítani,  néki szüntelen-való gondja vala. így 
töltvén-el életét mint-egy a' szüntelen-való jól-tévésben: f  engedel-
met nyert vala az el-múlt esztendőben a' Királyi Felségtől, hogy 
az ido, fok  fáradtság  és változás-által meg-gyengült életének bát-
ra-lévő részét maga Urí Házánál tsendefen  tőltené-el. De lábán 
indult igen kitsin febbol  következett Fenének teliét és vérét el-
járó, meg-vesztegetó 's mérgefen  rágó ereje miatt, r igen nagy és 
éles fájdalmak  's kínok között ezen Esztendőben, Röjt-elö Havá-
nak Negyedik napján, Életének pedig L X V M & Esztendejében 
buzgó imádságok között Lelkét Ménének és Meg-váltó Jufussának 
keaébe viszszá ajjánlotta. 

Egy vólna még hátra Méltóságos Gróf  Urak, hogy t; i. a' 
közönséges szokás szerint ezen fcelid  és boldog Lelket tí-tölletek 
Uri Kedves Attyafiaitól,  Jó Uraitól, és mindenektől, a' kik nékie 
utolsó tisztességet tettetek, el-butsúztatnám. De a' tí bölts ítéle-
tetek és Parancsolatotok szerint ezt el-múlatom. Avagy nem kép-
telen dolog-é egy boldog Lelket, egy meg-hólt teílet Perfonáví 
tenni, elő-állítani a' Theatrutmz  'és fcót  adni szájába? Vagy a' 
ki a' meg-hóltnak Perfoncíját  vészi magára, vallyon annak szavait, 
indúlatait szokta-é elo-mondani: nem inkább a' maga ékefen  szóllá-
sát mútatja-é kerefett  szókkal és válogatott szólláfnak  formáival  ? 
Vajha ez a' szokás a' Keresztyének közé bé nem tsúszott vólna! 
Életében ezen szelid Lélek tí-hozzátok-való szíves Atyafiságát,  in-



dúlatját, jó kívánságát, nem én-általam, hanem tselekedettel elég-
gé meg-bizonyitotta. Tí pedig Sz. H. emlékezzetek - meg, ^ hogy 
fokán  azok közül, a' kik ma máfoknak  ajtaján alamifnát  kérnek, 
a' kik máfok  fegitsége-nélkiil  szukölködnek: hajdon fényes  Házak-
ban laktanak, gazdagon éltenek. máfoknak  adakoztanak. Tí-is^m'nd-
nyájan emberek vagytok, és azt kell mondanotok, a' mit Ötödik 
KAROLY  Tsászár mondott vala ama' Ticinumi  ütközeten el-fogat-
tatott Frantzia Országi Királynak,  FRANCISCUS  Primusnak: ho-
mo fum,  nihil humani a me alienum puto. Ember vagyok, és rajtam-
is meg-eshetik, a' mi egyéb emberen meg-efik.  Emlékezzetek-meg, 
hogy íokszor a' szép Virtus a' porban hever, melly a' tí jó-téte-
ményitek-által fok  hasznos gviimoltsöt terem. És hogy mindent 
egyben ki-mondjak, emlékezzetek-meg, hogy mindnyájon ezen 

conditio  alatt sziilettetek e' világra, hogy máfokkal  jól-tégyetek. 

EL-MONDAM. 




