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b. X X IX : 14* A z Tgafságot fel öltöztem vala 3 es az-is fel Öltöztet 
vala engemet, mint egy Paláfial, az én igaz ítéletem fejemet mint 
egy Koronával ékefiti vala.

15 A z vaknak én szemeí valók 3 és a’ Sántának mint egy lábai
16 A  sziikölködöknek atyok valék, és annak Perét, a' kit nem esmé- 

rek vala jól meg-hányom vetem vala.

z okofsággal fel ékefittetett Embernek szüntelenmindengondo- 
lattyában, beszédében, és tselekedeteíben elméjében kell tar

tani, mi végre teremtette ötét az lilén? Minyomos okon állítottaki 
c’ látható Világnak piáttzára? mint égy játék néző hellyre: mel- 
röl minél hamarébb, a’ rettenetes halál megint el-takarittya ? A z 
ért kívánták minden Szentek tudni, az ö Fö Végeket, ezért kö
nyörög szivefen szent Dávid az Iílennek: Uram mutasdmeg nékem 
az én végemet! ’Solt. 39, y. Nem lészen tehát gyiimöltilelen Szent 
Halotti Gyülekezet, ha beszédemnek kezdetében, egy kevefsé 
meg-visgálom, mi végre teremtette lilén az embert? N'em igen 
nagyot hibáznak azok, a’ kik igy vélekednek, hogy az Embernek 
Fö Vége az lilén , ki mindeneket, a’ maga Ditsöfségínek ki nyílat- 
koztatására tselekedvén, azt állíttyák, hogy az embert-is egyéb 
végre azon kívül nem formálhatta. A z igaz ugyan, de a’ nem
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lehetett fö Tárgya Ó Felségének a’ Teremtésben. Ugyan-ís a’ 
végbetetlen Iftenség, femmi nélkül nem szükölködvén magában 
elég ditsöfséges, azért az a’ Világnak alkotására nem indíthatta; 
hanem mivel maga tökélletefen boldog, és vcgheteclenül jó akart 
máfokat-is magán kivül boldogokká tenni; és ez volt az Iftennek 
a’ Teremtésben való fö tzélja. Valósággal nem nagy boldogsá

gáé tsak az-13 minden teremtett dolgoknak, hogy a’ femmihöl va
lóságra jutottanak? Azért-is ö Felsége minden Teremtményei
vel úgy bír, ’s azokat úgy igazgattya, hogy valamennyi Tö- 
kélletefségnek, ’s boldogságnak bevételére természetek szerint 
alkalmatofok, bé tölcfe, mellyel az ö imádandó Tökélletes- 
ségei voltaképpen ki nyilatkoztatnak, ’s ebben áll az literinek 
Ditsöfsége.

Hogy pedig az Embernek a’ maga boldogságára való töre- 
kedés légyen az ö Iftentöl rendeltetett fo vége, ez az ö Termé- 
szetében, nem tsak bé oltattatva, hanem ugyan benne vagyon 
teremtetve. Mivel természet szerint érez minden ember magában 
ollyan indulatot, a’ mellynek ellene nem álhat, mellyel a’ maga 
boldogságának, ’s nagyobb nagyobb'tökélletefségre való jutásának 
kívánására vonattatík. Erre nem tanittya ötét lénki, nem olvas
fa könyvekből, nem vészi gyakoroltatásból, hanem természet sze
rint roszsznak tartya mind azt, valamit bizonyofon tud, hogy 
boldogságát kifsebbiti, vagy elrontya, ’s attól íszonyodík ellen
ben jónak ítéli, valamit boldogságára, ’s nagyobb tökélletefségé- 
re lenni nyílván által lá t, azt kivánnya, azt ohajrya, és arra tö
rekedik.

M itsoda eszközök által érik el egyéb teremtett állatok az ö 
Fö Végeket, azt én moft nem visgálom, hanem a’ mi az embert 
illeti, nélde a’ Teremtő adott szabadakaratot, azzal együtt értel
met, és okofságot, hogy ezeknek világánál, az ö szabad tseleke- 
deteit, a’ maga tulajdon boldogságára igazgac hatná.

Mivel a’ ternaészeti dolgokat maga, hogy úgy mondjam az 
lilén tselekeszi mindenekben, azok mind jók, tsak a’ szabadaka-
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rattól függő tselekedetek neveztetnek erköltsi  tselekodeteknek, 
tsak azok a’ mellyek által az Ember el-érheti, a’ maga fö végét, 
az az a’ maga boldogságát; és igy szükséges képpen a’ Természet- 
nek bölcs Ura minden erköltsi cselekedeteknek, bizonyos Sínor 
mértéket ízabott, melly szerint ha határozza a’ maga tselekede- 
teit, a’ maga boldogságát el-érhefle; ha pedig azon mértékek el
len tselekfeszik, azt el-veszefse, ’s nyomorulté légyen. Azon fi- 
nor mérték, nem egyéb, hanem az lftennek Törvénye, mellyet 
Ö Felsége az embernek lzívéöen, midőn azt formáira, bé öntötte, 
de onnan a’ bűn által ki töröltetvén, mendörgö beszédckkel, a’ 
Sinai hegyen ki adta, Szentséges ujjaival a’ Kemény kö Táblák
ba bé nyomta, végre Szent Fia által ujjalag kihirdette, ’s meg- 
világoíitotta. Mát. 5, Ez az erköltsi Törvény már az Embernek, 
leg-kifsebb rselekedeteit-is meg határozza ’smaga az Klen azt mondja, 
hogy a’ ki a’ szerint tselekeszik, él az által, az az boldog lehet. 3, 
M of. 18, 5.

Azok a’ tselekedetek, mellyek a’ Törvény szerint lé sznek 
neveztetnek az Ember ICótelefségéinek, mellyeknek mívoltokat, 
hogy jobban ki tanulhafsuk, jól jegyezzükmeg, hogy az ember
nek kötelefségei három félék, vagy izoross k ötéi efs égek, (  Officia 
perfeéta, de quibus ágit Ius Natúr® ) vagy belsők: COrticiaim- 
perfecta, de quibus Ethica )  vagy olyanok, a’ mellyek az ö hi
vatalából származnak, (_ Ofticia politica )  Mára mely Ember, 
ezen három rendbeli kötelefségeinek meg-tud felelni, és azok 
szerint tudja intézni cselekedeteit, a’ tökéletes Ember, és a’ ma
ga boldogságát, az Mennek ditsöfségére tudja munkálodni.

D e né talám azt mondjátok Szent Halotti Gyülekezet! höl 
találhatunk illyen Embert? váljon az Égben hágjunké utánna? 
vagy képzelődésünkéi fel mennyünké, az épségben lévő Para- 
ditsomnak állapottyára ? váljon ha meg-visgáljuk minden időknek 5 
történeteit? nem úgy tálaljuké mind e’ mái napig, hogy az egész 
világ gonoszban helyeztetett, és hogy minden Teli meg-vesztegette 
a’ maga utat. 1. Mof. 8? n * De ne tsüggedjünk el-Szetelmefim! 
Imé találok én 'a’ földi Emberek kőzzül-is égyet, a’ ki ezen elé
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számlált három kötelefségei szerint folytatván egész életét, való. 
ságos boldog vo lt, és boldog-is lészen véghetetlenül, mint Bölts 
Salamon-mondja Péld. 12, 27. Illyen volt ama békefséges tűrés
nek atzél tüköré a’ Iób, a’ ki jó lelki e3mérettel illyen valláít té-» 
ízen magáról, mcllyben az Iftennek Lelke, ötét meg-nem-is tzá- 
folta. Azlgafsdgot: úgy mond: Felöltöztem vala? A ’ mint fel 
olvaítam a’ Tanításra. Melly drága Igékben minden kötelefsgeir 
az Embernek igen mefterségefen bé foglaltatnak.

Szóllok azért a’ Szent Ióbnak rendi szerint az Embernek, e- 
zen három kötelefségeiröl,  úgymint:

1. A z ö szoross kötelefségeiröl.
2. Az ö belső kötelefségeiröl.
3. Hivataljábol következő kötelefségeiröl.

’s ezek lésznek Tanitáfomnak három részei.

Míg azért ezeket elő adom, és ezen Példa szerint. Néhai 
boldog emlékezetű Hídvégi GrofF Miko Miklós Urat. ’s a’ t. az 
Igalságnak drága bibor köntösében fel öltöztetve, ’s az igaz íté
letnek arany Koronájával meg ékefítve elevenen élőtökben állí
tom , legyetek szomoru Halgatoimi egy kevés várakozáfsal.

Az embernek tartozó kőtelcfségei közül szoros kötelefségeknek 
nevezik, az Erköltsöket visgáló Böltsek, azokat a’ kötelefségeket, 
mellyeket hanem tellyeíit, erő hatalomm*l-is kénszeritheti az, a’ 
kinek tartozik, hogy kötelefséginck meg feleljen. Az illyen köte
lefségeknek véghez viveíe, ha tisztán akarunk szollani neveztetik: 
Természetí Igafságnak. Éppen ezt az Igazságot akarta kifejezni Iób 
ezen szavaiban: A z Igafsdgot felöltöztem vala, és az-is felöltözött va. 
la engemet mint egy Páld fial: az én igaz ítéletem, fejemet mint egy 
Koronával ékefsiti vala A z holott fenki-is ne gondolkozzék a’ Bí
rói Hivatatról, és a’ Törvény székben tett ítéletről, mint ha 
lob  azt forgatta volna elméjében, mellyröl alább, a’ harmadik 
rendben, a* líd ik  versben szó ll
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Váljon mitsoda jegyekből tanulhattya ki az ember, mik lé
gyenek a z ö szoros kötelefségci? Felelet. Mindazok, ezen kevés 
tilalmokban foglaltatnak, hogy fenkinek életét: ’s teltének épsé
gét nebántsuk, másnak hírét nevét ’s szabadságát ne fértsük, ke- 
refett láváitól, femmi utón módon meg-nefoszszuk, a’ kinek mível 
tartozunk meg-tellyefittsük. Ezen négy dolgokban benne vágy
nak az embernek minden szoross kötelefségei: ’s hogy mind e- 
zek ollyanok légyenek, mellyeknek végben vitelére küllő erövel-ia 
kénszerittethetünk, meg-tettzík tsak abból-is, hogy a’ kik ezek 
ellen tselekesznek: maga az Írtén , az Ifraélnek Polgári Törvé
nyeiben Mofes által kemény büntetőieket rendelt. Az elsőről 
így szóll; A' ki a trnls életét bántya az is meg-ölettefsék. 3. Mof. 
24, 17. A ’ ki meg.sérti Felebaráttyát véle-is hafonlót tselekedje- 
nek v. 19* Hogy fenkinek femmijít fe ragadozással, erőhatalom
mal el-ne végyük keménnyen tiltya 3. Mof. 19, n .  13. így 
eleitől fogva minden Népeknél, minden jól rendeltetett Tárfa- 
ságokban a’ szoross kötelefségek nehéz büntetéfek alatí parant- 
foltatnak, meliyek egyedül t6ak arra tzéloznak, hogy fenki ab
ban, a’ mi nekie tulajdona meg-ne bántafsék ’s háboritafsélc, mel- 
lyben áll az emberi Nemzetnek békefsége. Már az illyen szoross 
Kötelefségeknek gyakorlata neveztetik Virtusnak, vagy ha a* ma
gunk nyelvünkön akarunk szollani Ielefségnek A* melly Ember ab
ban magát gyakorolja minden erejével, hogy az ö cselekedeteivel 
szántszándékkal ezekben foha fenki ne bántafsék, hanem Urunk 
parantsolactya szerint Igafságot tselekedjék minden emberekkel, 
az illyen neveztik leles Embernek* ’s minél inkább őrizi magát, 
hogy fenkit meg-ne bántson, annál nagyobb annak jetefsége.

Hlyen volt Iób, a’ ki egészszen Igazsággá, ’s azáltal íeles- 
séggé változtatta vala magát, mellyet az öltözetnek hafonlatossá- 
gában fejez ki, mert mint az öltözet ékefiti az Embert, úgy szint- 
én az Igazságig, nevezetefen a’ Palád olly Köntös vólt a’ régi 
Görögöknél, melly az egesz Tértét bé fedezte, és igya ki abban 
öltözött, egész Tértében, femmi hiba, és rendelétlenség nem lát. 
tzo tt; úgy a’ szoross kötelefségeknek tellyefitéfe, femmi rútsá
got, néni hagy annak kővetőjében ; Sőt mint a’ Korona a’ Fö.
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nek igen nagy disze ollyan az Igazság annak tselekedojének. ^  
Meliy hafsonlatoságokból ki tettzik, miilyen jó , niillyeu hasznos, 
miilyen gyönyörűséges a’ Ielefség, és az Igazságnak szorgalma- 
tos követéfe, az Emberre nézve, a’ ki azt cgész igyekezettel ki- 
vánnya követni, egész életében. De vágynak az Embernek eze
ken kívül Beli'ö kötelefségei, melly a’ raáíodik Rész.

2. Midőn az ember a* nyomorultat jól tészen, a’ ki az ö Segittsége 
nélkül szükölködik, a’ mennyire egyéb kötelefségeí engedik, fel 
fegiti, a’ jótéteményért háládatos, az illyen tselekcdetek nevez
tetnek Belső Kötelefségeknek. Ezek-is ebmulhatatlan tartozáfai 
az Embernek, tsak mível ezeknek tellyefitésére fenki kiilsöerö- 
vel nem kénszerictethetik, hogy az elébbeniektöl meg-külömböz- 
tefsenek azok szoross, ezek belső kötelefségeknek neveztetnek. 
Valamint az elsők az emberi Nemzet békességére, úgy ezek an
nak boldogságára tzélóznak. Mellyböl meg-lehet ítélni, hogy 
midőn Dávid a’ Kármelbeli Nábálhoz, midőn Vitézeivel Saul e- 
lött bujdosnék a’ pusztában követeket küldött volna, valami E- 
leségnek kérésére ’s ürefs válaszszal mentenek volna viszsza ha
ragjában fegyverbe öltöztette Vitézeit, hogy Nábálnak mindenét 
Kardra hánnya, nem volt arra feinmijufsa, mert ha szintén roszsz 
és háládatlan ember vólt-is Nábál, de nem szoross, hanem belső 
kötelefsége ellen hibázott; azért-is midőn az Abigail okofságával 
le tsendefittetett, illyen Valláft tészen Dávid; Áldott az Ur, a’ 
ki meg tartóztatott engemet, hogy ártatlan vért ne ontanék i.
Sam. 26. De ha ízoross kötelefsége ellen tselekedett volna Ná
bál, az ö vére kiontáfa nem lett volna ártatlan. Belső Köteles- 
ségek’ azok, mert ha fenkitöl nem eroltetik-is, de a’ Természet 
Lelki esméretében indittya a’ jó szivü embert azoknak gyakorlá
sára, mellyeknek szorgalmatos véghez vitele Kegyelségnek, és a’ 
melly ember azokat, minden alkalmatofsággal gyakorolja kegyes
embernek, a’ kivel a’jöttselekeszszük Iótéteményesnek neveztetnek.

*

Hogy Tób az illyen kotelcfségeire mindenkor vigyázott, ezek
ben fejezi k i : Én a' Vakoknak Jzemeivalék, és a' Sántáknak mint-

egy.
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egy Lába! , a' szuktilködöknek Attyok valék. Meliy Igékben igen szép 
melterséggel bé foglaltatnak az Embernek, minden belső kőtelefsé. 
gei, mellyekkei móloknak tartozik. Ugyanis Jób a’ vakon nem tsak 
tulajdon jelentésben való vakot ért hanem hafonlatoság szerint, a' 
kik elméjekben értetlenek , dolgáiknak folytatására , Tanáts nél
kül szüzölkődnek, a' mint édes ldvezitönkis veszi , midőn a’ Fa- 
riséufokat vakoknak vak Vezéreinek nevezi Máté 23. 24. A ’ San. 
ták hafonlatofság szerint, azok, a’ kik életek folytatására elégte, 
lenek, és nyomorúságokkal kornyül vétetve, minden állatokmk 
sziikségében vadnak Jef. 35. 6. a’ miilyeneknek mondatik lenni 
az Izrael a’ fogságnak idején Mik. 4. 6. az illyeténeket a’ ki felfe- 
gilti ollyan éppen, mint ha lába lett volna a’ nyomorultnak.

Vágynak gyámoltalanul, A tya, és Anya nélkül maradott 
Árvák , a’ kiknek áilapottyok majd lég kefervefebb e’ világon, 
a’ ki az illyeneknek , ügyét magára vészi, valyon nem ollyané, 
mint egy édes Atya ? a’ miilyen vala Jób, kiről az iratik, hogy 
ö nálla kitsinységétöl fogva nevekedett az Árva. De mennyünk 
által a’ harmad rendbéli kötelefségckre.

Az lilén égy vérből teremtette az egész Emberi Nemzetiséget, 
a zt mondja Szent Pál. t s el 17. 26. Azért az ember termeszete 
szerint mind égy ; égynekis más felett való fő IuíTa , ’s fövebb 
méltósága nintsen de mivel az emberi Nemzet Tarfaíság nélkül 
nem lehet, a’ bölts, és jó lilén, minden embert valamely állapot
ban helyheztetett ; mert valamint az emberi Teltben, vágynak 
Nemefsebb, cs aláb való Tagok, de egyik a’ máfik nélkül nem
lehet, és mint példának okáért a’ Fő, az Emberi teltben lég, ékes- 
sebb, mégis ha az egész Teít tsak fő volna, mi vólna annál ék- 
telennebb , úgy a’ Kőztárfafságnak Teltében, ha minden Emberek 
egy méltóságuak volnának, a’ disztelen vólna , a’ Tárfafság fennem 
álhatna. Azért Ö Felsége maga rendelt nemellyeket az Ország 
Kormánnyának igazgatására, máfokat az Oltár mellé : máfokat 
az eke szarvára, kiket egy ’s más hasznos Meíterségeknek foly
tatására , nagyobb ’s apróbb dolgoknak a’ köz haszonra való 
végben vitelére. Mellyböl meg-tettzik igen szépen , hogy akár 
r :tsoda állapotban lévő emberis, nem utálhat meg-máít, fém ma
ga. j.em nagyoz hattya , akár mitsoda alá való Hivatalban lévő 
felett,- mert valamint ízükséges a’ Fő Igazgató a’ Tárfafságban szi-
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tén úgy szükséges; a’ lég alább való Pásztoris a* barmok mellett 
a’ Tárfafságnak hasznára. Által láthattyuk ebből aztis, hogy az 
Iften akarattyát nem tudják , és az ö Felsege tsudálatos böltsefsé- 
gét nem értik, a’ kik az emberi Tárfafságtol magokat el-vonvan, 
vadon erdőben kívánnak élni Remeteségben, illyen képzélt ókból, 
hogy az Iftennek szolgálattyára alkalmatoflabbak légyenek, mint
ha az Iften szükölködnék, az embernek szolgálattyára ? Mintha 
az Ifteni szolgálat nem az volna, hogy az ö Felsége szent akarat
tyát tselekedjük, ki az emberi Tárfaíságot maga állította fel annak 
boldogságára, és rendelt kit kit Tarfaíságbéli köteleíscgre, és an
nak szorgalmatos folytatására?

Az illyenekböl származott kötelefségei, az Embernek Hiva- 
taljábol follyó köcelefségeknek neveztetnek, mellyekkel, ha arra 
nem volna hivattatott, telyefséggel nem tartoznék. Már a’ mii
lyen állapotban helyheztetett akárkitis az Illeni bölts gondvifeles, 
azon Hivatalának köteléfségeit jó lelki esméretrel fáradhatatlanul 
folytatni tartozik. A’ kire keveűebbet b izo tt, attól kevefíebbec 
kivan, a’ kire többet, attóltöbbet, a’ Talentum szerint, a’ mint 
kinek kinek oíztogattatoít, a’ mint tanít az Idvezitö, Mát. 25. 20. Az 
illyen Hivataloknak jól végben vivéfe Egyenefségnek, és a’ ki a* 
maga Hivataljác jó Lélekkel viszi , egyenes embernek neveztetik.

Mitsoda állapotú ’s hivatalu ember lett légyen a’ Jób , ebböl- 
nyilván ki tettzik, hogy ö volta’ maga idejében az ö Helységének 
Törvénytevő Bírája, midőn azt mondja magáról, hogy ö annak 
Perit, a’ kit nem esmér vala , jól meg hánnyaveti vala. Ugyanis, 
a’ Pernek meg-itéléfe, nem máfokra, hanem a’ Törvényes Bírákra 
illik , kiknek az, tulajdon hivatalok. Miképpen vifelte lob azon 
T isztségét? Annak Perit, a' kit nem esmérek vala, vagy az Igének 
ereje szerint, a' nem esmér t Pért jól meg hanyom vetem vala ; Az az: 
Nem tett Ítéletet, míg jól végére nem ment, a’ dolognak. Ez ne
vezetes kötelefségek a’ Bíráknak, hogy jól ki-tanulván a Peresnek 
ügyét, a’ Törvénynek egyenefsége szerint tégyenek ítéletet, meg 
gondolván, hogy a’ Biró Iften képében üf a’ Törvény izékben 
Rom. 13. Nagy hibája tehát a’ Bírónak, mikor valakinek ügyét 
jól meg-nem értve ítéletet tészen; utálatos hibája, mikor f/.cmé- 
lyt válogat az ítéletben; kárhozatos hibája mikor ajándékért az 
Igafságot el-fordittya. E g y szóval: Utálatos az CJr előtt, mind az a' Biró> 
d ki a' bünójl meg-igazittya, mini tíz, d  ki az ártatlant kárhoztatja Pelei.Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



II
Meg-érthettétek Szerelmefím, miilyen ember volt lób az ö er- 

költsétben Igafságára nézve Jeles; Jótétéményeire nézve kegyes ; 
Hivataljára nézve Egyenes, és így tökélletes ember volt, ki-például- 
tétetett mindeneknek eleiben, hogy illyenek légyének. De mi az 
oka, hogy igen kevefcn találtatnak illyetének , ’s ritkák voltak elei
től fogva? holott ezen kötelefségeknek még értéfekre , nem kívánta
tik nagy és mélly elme hajói meg-értettetnek, ezeknek gyakorlafa 
nem nehéz és nétalám erretzélozott Sz. János midőn azt mondja: Az 
Iften Parantsolatcii nem nehezek, i .  Jón. 5, 3. Ne gondoljátok Szerel
me fim! hogy én az Emberi természetnek veszettségét kiflebbiceni 
akarnám. De né talám, ha az Embernek első Gyermekségétől fogva, 
ezen kötelefségei jól eleiben adattatnának, és gyenge sziveikben jól 
bétsepegtetnének ha az apróbb, és nagyobb Oskolákban szorgalmato- 
fon taníttatnának, és gyakoroltatnának, né talám fokkal más ábrázat- 
tya lenne a’ világnak. De váljon mit tanulnak az Emberek gyermek 
ségektöl fogva ember korokig az Oskolákban? Igen fok hasznos dolgo
kat, de a’ mellett igen fokakat ollyaténokat, a’ mellyeket íemmi álla
potban haszonra fordítani nem lehet, fokakat, olvaténokat, mellyek- 
nek az Oskolakapuján kiviil femmi haszna nintsen, tanultainak szor- 
galmatofon , hogy örök feledékenységben mennyének, a’ mellett a’ 
maga kötelességeiről femmit nem hall , vagy immel ámmal, vagy ak
kor hallanak,mikor már meg-vagy»ak vésztegettetve a’ roszsz Pél
dák, és a’ veszett indulatok által, cgeszszen meg-vágynak romolva , 
hogy a’ Poétával ezt mondják: Á  Jót látom helyben hagyom, de egyebet ’ 
a' rosznál nem követhetek; Azért egyebek felett a’ maga köcelefségeic 
kellene meg-értetni jó idején az emberekkel :hogy minden tudós lé
gyen nem sziikséges , de hogy mindenek jó féle Emberek légyenek 
a’ szükséges képpen meg - kívántaméit. Azért meg - jedzette , a" mi 
hanyatló százunknak ekefsége a’ Nagy RouJJeau, hogy valameddig a’ 
mi oskaláink, úgy állanak, a’ mint moíl vágynak , addig a’ világnak 
boldogságát nem lehet várni. Olyan Oskolákban kellett tanulni, 
azon kötelefségek szerint élt jó erköltsii Pogányoknak , kik tsak a* 
természet világánál arra tudtak menni, hogy Jeles , kegyes, és egye-: 
nes életet élvén tökéletes Emberek voltának, kik jóllehet a’ Jéfus 
esméretén kivül voltának, de mégis egy Nagy a’ Reformátorok 
közzül kár hoztatni nem bátorkodott, hanem azt mondotta , hogy 
lehetetlen hogy az Illeni Jóság I rgalrnafságot ne tselekedctt volna
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véllek. Igaz ugyan, hogy az Idvefségre tcbb kívántatik mint 
a’ világi boldogságra ; de a* Jéfus égyszcri tökélletes áldozattya 
hcllyben h o zza , a z t ,  a’ mi romlott természetünkben lehetetlen, 
a’ Kegyelejp ki pótolja a z t , a’ miben a’ Teft erötelen.

M íg 'egy kötelefségem vagyon nekemis hatra Sz. H. meí- 
lyet talám igen nehéznek lenni véltek , hogy a’ mint meg-igértem- 
v a la , Néhai boldog emlekezetü GróíF Mikő Miklós Urat ele
venen élőtökben állaíTam, de e’ nem olyan nehéz , mint vala
ki képzelhetné. Ugyanis ö első gyermekségétől fogva áma 
Nemes, Ifién kegyelmefségéböl szépen virágzó Nagy Enyedi Beth- 
lenianum Collégiumbari apróbb Oskoláit végezvén , ugyan ottan 
a’ nagyobb Tudományokatis szorgalmatofon gyakorlottá ’s kötc- 
lefségeit meg-tanulván emberi köteleíségeihez fogott a’ Felséges 
Kiráiyi, és Császári, Tertörzö Nemes Vitézek Seregében állott, 
holott a* nagy világgal maga jó Erköltseit meg esmértetvén, 
meg-érdemlette , hogy a’ Nagy Erdélyi Királyi Tábla Birái közzé 
tétettetnék, a’ melly Hivataljában , olly egyenefen vifeltc ma
gár, hogy mindeneknek szereteteket magára vonta. Él téhat ez 
a* Néhai Méltóságos GróíF Ur a’ maga ielefségeiben, mcllyek- 
ben mint valami drága bibor köntösben fel vala öltöztetve, és 
a’ maga igaz ítéletével, mint egy Paláftal hé vala fedeztetve , 
és mint egy Koronával meg-ékefitve áll minden lóknak előtte; 
él minden 'Úri Mcltóságos Rokonságának ’s minden jó Barát- 
tyainak emleketeztekben , él az ö meg - Kefcredett szivü gyaszos 
Özvegyének GróíF Bethlen Klárájának szivébnn, él az ö él-ma
radott , három Úri Árváiban nevezetefen a’ Kis GróíF Mikó M i
klós Urfiban, kiben mint a’ Féniks Madár az ö porából meg
elevenedik GróíF Mikó Miklós ö Nagysága; él halhatatl n Lel
kére nézve a* Menyei Paraditsomban; él amaz utolsó trombita 

szozat után tértéitől, Léikéitől, az ö Urának örömében
mind örökké.
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IGASSAGOT SZERETŐ

T A N Á T S O S ,
MÉLTÓSÁGOS HÍDVÉGI GRÓF

MIKO MIKLÓS,
A’

Méltoságos Királyi Tábla huszonkét E sztendöktül
fogva hív Tanátsoíl'a, az ISTEN  Házának egy jó  Oszlo p a , az

H árom széki Reformata Ekléliáknak Fő Curatora, a’ kit élcténak fe lin , Negyven 

hét Esztendös korában, a’ reméntelen h a lá l, tiz napi betegsége után e’ Világból ki 

szóllitván, Böjtelö Havának húszon harmadik napjának reggelin, nem tsak közönséges 

fajnálláít érdemlett hanem e’ mellett:

Méltoságos Úri Özvegye Gróff.
B E T H L E N  K L Á R A  A S Z S Z O N Y .

E 'ó N a g y  s a g a

Mint tizenkét Esztendök alatt, meg - bet sülhet itlen hiv Úri dérj ét, mint 
házának Tamaszszát, mint élete y és boldogsága Tanátsofsdt, e' máfadik Tanitájfalis

mes-t ifi telni kívánta, a’ Szebtni Reform’, Templomban.
Böjt más Havának Vlldik Napján MDCCLXXXX. Esztendöben

B E N K Ö  F E R E N C I .

S  Z  E  B E  N  t
Nyomttatat H OCH M EISTER M ARTON Királlyi priv* Könyvnyom-

tato által 1790-
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Bonus Coníiliarius,

Qui de injlantihus verijjime judicat,

E t de futuris calidijjime conjicit.

. .  . .  Jó Tanátsos

A  ki a’ jelenvalókról igazán ítél

A  következendökhez pedig okofon hozzá vét.

Cornel. Népos Themiftoklesröl.

*
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Textus: Efa. 3. 2. 4. 9.

Imé az Ur, a' Seregeknek Ura, el-veszi lerusálembol, és dudából a' 
Tdmaszt , és a' Tandtsofi; mivel hogy a' lérusáléin el-romlott, és 
luda el-efett; mert az ö nyelvek, és tselekedetek, az Ur ellen- 

vagynak.

E L Ö L J Á R Ó  B E S Z E D .

I  (lenek a’ Bírák! mert az Eröfs lilén vagyon az Ttélö székben, 
”*■  az Illenek k ö zö lt, kik a’ Magofságosnak Fiai minnyajan! a) 
De ha Illenek miért- nem élnek örökké, azt mondjátok? Vagy 
miért költöznek el-akkor közzülünk nyomorúságban élő Embe
rek közzül, midőn lég inkább kell az ö fegittségek? Ha Illenek, 
és könyörülök, miért hadják el a’ Várod a’ Veszedelemnekide-í 
jén , mint régen Tróját is az Házi Iftenek? Idenek a’ Bírák! 
de romlandó Tedbe öltözve járván e’ földön, mint más Embe
rek ökis meg-halnak, azt mondja a’ lzent Dávid Király, b') Hogy 
ne légyen fenkinek bizodalma, az illyen Földi Fejedelmekben. 
El-költöznek, hogy a’ nyomoruságbanis tudjuk meg, hogy más 
hatalmafabb Idén vagyon felettünk, a’ ki aláz,.’s magasztal, El- 
hadják a’ Várod, mert az Halál ollyan , mint a’ ravasz Ulyífes, 
akkor lopja ki a’ Palládiumot a’ Városból, mikór a’ Nép aluszik;

a) Solt. 82. 6. l~) 146. 2.

*
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De mégis örökké élnek. Élnek az Igafságért, Élnek az Igaz 
vagy Igafságtalan Itéletércis ; mért midőn égy N épet, vagy V á
ró it, egy Nemzetiséget, vagy Famíliát igaz ítéletekkel meg épí
tenek, élnek abban örökké, és kirdettetnek Nemzetiségről Nen. 
zettségre; ha pedig el-rontyák azt az hamis Ítélettel, vagy Ta. 
náttsa l, még a’ szomoru hamvakis kiáltanak utánnok. A ’ Mofes 
ígas íté leti, a’ fok ezer esztendök utánis élnek» A’ Lycurgus 
Törvényi, íok századokon felyülis Igalságokat meg-tartották. Sala
mont az igaz Ítélet meg-ditsöitette, Akhitofelt bolondá tette a’ 
veszedelmes Tanáts, A’ Páris Ítélete még az líleneketis egybe 
háborittotta, úgy hogy a’ szegény Trója kefervefen érzette, az 
Apolló fokmentsége ellenis a’ Junó dühöfségét, a’ Vénus pártso
gása ellen , a’ több Illenek ítéletit. Boldog hát a’ Város, a8 
melyben m eg-szaporittya az lilé n , az Eröft, és Hatalmait, az 
Igaz Bírót, és a’ Tanátsofl, a’ kik eröss Tátnaszszai a’ boldogság
nak. De jaj a’ Városnak, a ’ mellyböl el-veszi a’ Támaízt, mint 
a’ JérusálembÖlés a’ Tanátsoíl mint a’ Judábol; mert az , az lilén 
haragjának bizonyos je le ! Ez a’ fok vaítag gyász ruha bizonyofon 
közöttünkis, nem örömnek , hanem szomoruságnak , nem az Vr Jó
kedvének, hanem bufulásának jele, mint ezek a’ fok szomoru ortzak, 
ezek a’ firó szemekis! Ezek az égybe gyülekezett Itélöbirák, b i
zonyofon nem a’ vigafságra , hanem Temecéíi szomoru Pompára 
gyültenek egybe; mert az efett e’ I'ö Városbanis, a’ mi Jerusá- 
lembe, azt tselekedte az Ur velünkis, a’ mit Iudával, mais el- 
vettégy Támaízt, mais meg-fosztott , egy Igafságot szcretö Taná- 
tsoílól, a’ Méltóságos Királyi Tábla egy hiv Tanátsofsátol, Mél- 
tóságos Hídvégi G róffM ikó Miklós Ur éö Nagyságától, mert el
romlott a’ Jerusálem, és a’ Juda el-efett, és mi kétcségnélkül vét
keztünk az Ur ellen, hogy az ö életének felén vette el-ötet, és 
nem az élettel meg-elégedve, éppen moll, és nem ezután, éppen 
a’ szükségben, és nem a’ boldog napokban.

Ti azért gyászban öltözött Méltóságos, és más Renden lévő 
kefervefek! vegyétek szivetekre, mitsoda Támaízt vesztettetek 
e l, c’ tsak moíl nevezett Méltóságos Gróff Urban! Ti Tanátsbatt 
ülő Urak, vegyetek ebetekbe, inelly nagy tsonkaságot okozzon

köz-

*ész,
lil.
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k ö te te k , midőn az Ur el-vett egy Igafságot szeretö Tanátsoíl a’ 
Judának Ítélő székiböl! T i minden Renden lévő kéresztény Hal-j 
gatók ! tudjátok meg, hogy mikor a’ Népnek nyelve, és tsele- 
kedeté az Ur ellen vagyon, effélékkel oílorozza a’ maga Népét. 
Halgafsácok meg- ezeket; mert ez háromról lészen Előttetek tei 
jendö szomoru halotti Tanitáfom.

M A G Y A R Á Z A T .
Nem szükség Kereszrények! hogy hoszszu magyarázattyán 

adjam itten Iérusálemnck, és a’ Judának, mellyek itten elé fori 
dúlnak, és a’ mellyeknek nevezetek alatt szóll az Klen az Izraél- 
Népének, mert tudni való dolog, hogy Jerusálem Fő Vároffa 
volt a’ Szent Földnek, és az Izrael országának, és a’ maga virág-) 
jában lakó helye a’ Királyoknak, és az Hatalmafoknak, a’ Birák-i 
rak , és a’ Tanátsofoknak, a’ Prófétáknak, és a’ Papoknak, a; 
Hadakozó Férjfiakanak, és a’ tudós Meft,er Embereknek mint ízin-1 
tén moft ez a’ mi Fő Várofunkis, az honnan következés szeiinti! 
ment ki mind a’ jó mind a’ roszsz az Országban, mert midőn Jé-J 
rusálembe meg-vólt romolva az erkölts, el-áradott valami bűn j 
meg - vesztegettetert az Illeni tiíztelet, mint az meg - ólthatatlafl 
harap úgy terjedétt ki-az egéíz Országban. Ez okból a’ Jerusálem 
neve alatt az Itten, a’ Próféták által, az egész Országot fényé- ■ 
geti és bünteti vala egy időben, ugyan annak neve alatt vigaíztalja 
és biztattya a’ vala más alkalmatofsággal; Ez hát igen szokott do-i 
lóg más Iróknális az ékes beszédben, hogy a’ Városnak neve alatt’ 
a’ benne lakók , egy Fő hellynek névén pedig az Elöljárók értéllé- 
nek , a’ rninémü értelemben elé fordul fokszor a’ Babilon, és Ró-: 
ma VároíTdis,

Nem külömben vagyon a’ dolog a’ Iudával a ’ ki-midön a’ Jákob Fiai 
között-égy lég hatalmaífabb vala, lett Feje a’ Juda Nemzetségének; 
és nevezetes dolgokra nézve a’ leg első , mert külömbenis erösj 
hatalmas Nem zetség vala, mely után balgat vala a’ Nép, Ez 
ókból a’ Júdárol szollván, az lilén szóll az egéf sz Népről, és a1 
Juda Országának minden Lakóijairól; mert termcszet ízerint való

IM *-
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dolog a z , hogy a’ leg hatalmaísább Nemzetiség, Família, és Ház 
után halgat a’ Nép, nem tsak a’ jóban, hanem a’ roszszbanis. A* 
Judában feddi hát az lilén a’ Népet, és fenyegeti további romláíTal, 
mert azt mondja, hogy el-romlott a’ Jerusálem, és a’ Juda el-eléCc, 
az az mind a’ Nép , mind az Elöljárók vétkeztenek a? Ur ellen, 
azért el - szedi kozzülök a’ Nagyokat, mind a’ külső, mind a* 
Papi, mind a’ Hadi, mind pedig a’ Polgári Renden.

A ’ többi között hát azzal fenyegeti, hogy el-vészi Jcrusá- 
lemből a’ Tatnaszt, vagy az lílápot, mellyhez bátran támaf/.kod- 
hatik vala, mind a’ Város, mind a’ Nép. Tudjuk mi a’ Támasz 
a’ mellyel nem tsak égy dőlő félben lévő Házat, nem tsak égy le- 
szakadó épületet, vagy romláífal fenyegető Tornyot támasztanak 
meg, hogy meg-elözzék annak pusztulását, vagy le-rogyását; ha
nem meg-tamaszkodik az erőtlen az ö Iftápjához, az ellenség 
előtt álló bizik az ö háta megett lévő Támasz, és fegittséghez, 
valamint az A szszonyi állatnak lelke bizik az ő Férjéhez. De 
már azt kérditek, mi a’ Városnak Támaszsza , mellyhez támasz- 
kodik a’ veszedclemnek idején? A’ Bölts, és hiv Elöljárók, az 
erős és hatalmas Férj fiák , a’ kenyérnek, és a’ Víznek bövsége, 
mellyek ha nintsenek , minden nyomorúságok, és minden Ellen
ség könyen erőt veszen a’ Várofon, és a’ Népen; Ezért a’ l'zép 
hafonlatofságért nevezi a’ Szent Dávid , az Iftennek támogató ha
talmát Pásztori botnák, melly ötét vigaíztalja. c) Hlyen szollás 
formája azis , midőn az Klen azzal fenyegeti a’ Népet a’ Próféta 
által, hogy el-töri a’ Kenyérnek bottyát, d)  fokkal fenyegeti vala 
hát az lilén a’ Támasz el-vételének nevezeti alatt Jérusálem Va- 
rofsát, oudnillik, fok szükség nyomorúság, és fogyatkozáíTal , és 
azoknak el-vételekkel, a’ kikben bizik vala az ö lelkek, mint eröss, 
és hatalmas Támaszokban, nyomorúságnak idején, a’ mellyek nél
kül elkeli vala romlaniok.

Vallyon nem így vagyoné egy akár melly Háznakis dolga, 
a* mellynek szükség hogy Fundamentuma, Támaszsza, külső, és 
belső Ekefsége légyen. A ’ Kriítus az Idvefség dolgátis hafonlit-

t )  Solt. 23, 4. <Q Ezek. 4 . 19.
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ván a’ Ház építéshez, igy feóll arról, e)  A ’ Bölts Ember, ügyi] 
mond, az ö Házát építi a’ Kösziklán, és nem félti femmi árvíz f 
ellen, és femmi ízelek azt el-nem ronthattyák; A’ ki pedig föve-jj 
nyen épített, el-ronrya azt a’ lég kiífebb viszontágságis: Boldogh 
ház e’ szerint az melly az Illeni félelmen, mint erÖss kösziklánlf 
építtetett, és a’ melynek eröss Támaszsza , egy bölts, és okos,! 
égy Tanatsos, és szorgalmatos keresztény Gazda, a’ ki vigyáz, 
hogy az ö Háza meg ne fogyatkozzék, és a’ ki a’ szép rendel 
mint eröss falakkal körül vette a’ maga H ázát! Boldog és állandó| 
H á z , mellynek belső F.kefségei, nem tsak a ’ nagy Tükrök, az 
Arany és ezüfl drága Mobiliák, hanem kiváltképpen egy okos , és 
bölts Gazda A szszony, a’ kinek szive bízik az ö Férjében, és ) 
nem más, hanem tsak az ö Férje egyedül ízeméinek minden gyö
nyörűsége, és ollyan kíván lenni mindenekben , mint a’ Bölts Sala
montól leíratott kedves Aszlzonyi állat, f )  aki meg - ékefitetra 
Hazát, nem tsak a’ virtufokkal, hanem Illeni félelemben nevelt 
gyermekeivel, és minden panasztól iiress és szorgalmatos Ház nép
pel. Bízik az illyen Háznép az ö erejében, állandósággal biztattya 
magát, nem retteg az ö Ellenségéitől, nem fél a’ fogyat kozáílol, 
mert fundamentuma az Illeni félelem, Támaszsza egy bölts és 
okos Gazda, minden külső és belső Ékefségei drágábbak az ara
nynál , és az Ezüílnél. Boldognak mondják az illyen Házat minden 
ö szomszédi, és még az Idegenekis.

De vegye el-valaki egy illyen akár melly Háznak Tamaszszát, 
valyon nem meg-hanyatliké? Vallyon nem fenyegetié romláflal a’ 
benne Lakókat? Nem kiáltanaké pusztuláíl a’ Támasz nélkül fór- J 
vadó falak. Más szint,más nevet váltanak a’ belső Ékefségek , azt 
mondja a’ szomszéd , és az Idegen elefett ama boldog, és HataL 
más Háznak eröss Támaszsza, már erőt vehetünk rajta. Abban 
már tsak egy özvegy lakik könnyen bánhatunk véle. A ’ Cyer-j 
mekek benne árvák, nem menthetik ellenünk magokat. Nem 
kitsiny fcnyegetéfe hát ez az lítennek Jéruiálem ellen, a’ melly 
olyan vala mint a’ Boldog Ház annak Lahofl’ai, mint a’ Judá 
nak nyugovó Oroszlánnya, a’ kiket nem mér vala fenki fel köl-f

O  Mát. 7 , *4. / )  Péld. 3 1 ,  10-31.
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terű, míg annak Fundamentuma, Támaszszai, külső, és belső 
Ékefségei kedvefek valanrk I(lennek; de el - vévén a’ Táma
dókat belölle , ekképpen íiratcya a’ Jeremiás Próféta; g )  M i
képpen ül pulztán tsak c  maga a’ Város, melly bövölködik vala 
mindennel, ollyan lőtt mint az Ö zvegy, ejjel nappal az c kö- 
nyhullatáll ortzáján le-folynak, minden Baráti fém vigasztal- 
hattyák meg - ö té t! A’ Juda pedig f/ámkivetésre méné a’ nyo
morúság miatt. El-rom lott a ’ Jérusálein, és elefett a’ Juda, 
Támaszsza nem lévén ! Ezeket találom én egy jó eröss, és hatal
mas Támasznak el - vételében. Ezeket találjatok Tűs kéttség 
kívül gyászban öltözött kefervefek, kik egy illycn elvetetett 
eross Támasznak üress hellycn firánkoztok, de késön , mert az 
Halál vitte el-azt, és az Ur vetne el a’ Ház mellöl.

Nem kevésbé keferves dolog Máfadszor, mikor az Ur lilén 
el-vészen , egy Igafságot szeretö Tanátsóíl véletlen a’ Nép köz- 
zül. Ha valaha égyszer moll kívánnék oly szerentsés lenni, 
ebben az helyben, és ollyan hathatófonszóllani Előttetek, egy 
Igafságot szeretö Tanátsosnak le-Írásában, a’ mellyböl nem tsak 
azt látnátok által, hogy melly nagy büntetés az, mikor az Ilién 
el-vészen egy jó Tanatsoft , hanem arrólis meg-gyözhetnélek Ti
teket, hogy melly nagy ékefsége egy ítélő izéknek, melly el- 
mulhatatlanúl szükséges a’ Népnek, az igafságot szeretö Taná- 
tíbs, a’ ki mindeneknek előtte féli az Iílent, és a’ ki valójában 
érti azt, hogy tsak az Illeni félelem a’ jó böltsefségnek kezdeti. 
Mófes egy a’ lég szebb Ítélő Biró a’ Világon , és az Izraelnek 
igafságot szeretö Tanátsoífa , az Iílent mindenkor előre meg
kérdette , és midőn indulatból, és maga fejétől ütné meg a* 
köíziklát, nem tsak az Iílent bántá m eg, nem tsak magának 
árta, hanem a’ Népnekis, mert az Klen elvévé ötét, a’ midőn 
lég inkább kell vala. A ’ Római ritka példája Tanáts, lbha nagy 
dolgokban nem ítélt, míg elébb az ífteneknek nem áldozott, és nein 
mulattael a’ Templomot a’ Refcradóért. Dániel foha a’ Királly 
eleibe nein ment, mjg ‘ablakait ki nem nyitotta, és elébb nem 
könyörgött. Amaz igafságárol el-hircífedett Areopágufi Görög 
ifi--; i  0

g ) Jer. Sir. 1 ,  2.
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Tanát?, Áldozat nélkül égybe nem gyűlt. A ’ Vallás nélkül I 
való Tanátsos hát éppen olyan mint a’ Vallás nélkül való Tanito, 
mind kettő Lelkiesméret nélkül tanít, és tanátso l , tsak a’ ke* 
nyárért szolgáiván : Ha azért Iítenfélök a’ Tanátsofok , tagadha
tatlanul tapalztaljuk, hogy Iflcnfélö a’ N ép is, melly mint a’ 
Juh nyáij Pálztorát, úgy követi Elöljáróját, és a’ mellyet a’ Na
gyoknak jó , vagy roszíz  példája inkább von akárhova, mint a’ i 
T örvén y, a’ jutalom vagy a’ büntetés.

Jó Tanátsos az-is, a’ kinek életét, és tselekedeteit a’ Nép j 
boldogságának szetetete lelkcliii, a’ mellyért kész fel áldozni 
minden tehetségeit hivséggel, és vidámsággal , és azt tartya leg 
fövebb aldozattyának , hogy a’ Népnek szeretetét, és ízivét ma
gához húzza , mint Auguítus, és halhatatlanná tégye magát Jó* 
tétivel, mint Titus, buzogjon a’ Népért mint Esdrás, mindent 
el-kö veden boldogságáért, mint a’ Néhémiás. Mofes azt kari vala 
az Idéntől, hogy iikább Ötét öllye meg, tsak a’ Népnek ked
vezzen ; Egy igaz Tanátsos hát a’ boldog, és a’ nyomorúságos 
napokban is , úgy vifeli magát, mint az Édes A ty a , a’ ki nem 
tartya a’ Népet moítoha Gyermekének , hanem kész vérével, 
is életet adni azoknak.

Jó Tanátsos azis, a’ ki az Igafságot szereti, azt gy;ikorólja 
attól femmi tekintetben el-nem áll. Sénéka Lucilius B.iráttyá- 
koz küldött Levelében éppen azt kéri töllé, hogy Siciliában | 
Elöljárókat vagy Confulokat tenne, a’ kik az ítéletben Igazak, jj 
a’ beszédben igazmondók, a’ tselekedetekben cgyeneíck , és az j 
Igafság ki szólgáltatasában, vagy annak végben vitelében szelidck, i 
az ajándékoknak pedig meg - vetői lennének. Nem szégyellette i 
Arididés, hogy Igaznak neveztetvén, azérc némelly esmeretle- ‘ 
nek számkivetésre méltónak Ítélnék. M elly szent, és fegyhetet- I 
len dolog vala hát régen, midőn a’ T an átsos, az Ö fejér vagy fe- | 
kete követskéjét, tsendes, és egyenes lélekkel vethette a’ Veder- . 
be, és nem visgálhatta íenki mit ir mit mond , vagy mit Ítél, ’s |i 
hogy méri azt tselekedni! Az Aftrea Szűz, vagy Igafság Klen Asz- |t 
szonya, a’ fok interefsátióért ugyan a’ földről el*költözött, de az í
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ígafságot szerctö T anátsoíTal örömmel lakik , és azzátárfal* 
kodik.

Jé Tanátsos azis, a’ ki a’ könyörületefséget gyakorolja, a* 
ki S két, vak és néma, mintáz Areopágufokban kivánnyák vala. 
Nem halja az ajándék ígérőt, és a’ roszíz Tanáts adót, nem lát- 
ty a , hogy a’ Peres gazdagé , vagy szegény, és a’ kis Bírónak jó 
Ítéletit vagy intereflatióit nem karitsálja k i! Jó Tanátsos a’ ki c* 
mint Tucididesb'ól, Cornélms Nepos Themisloklésnek ditsérétire 
meg-jedzette h)  A ’ jelen valókról igazán irél, a’ következendök- 
höz pedig okofon hozzá v é t! Jó Tanátsos , a’ ki érti a’ maga köte
leidé sic, és tudja, hogy az Iftennek képiben itél; /') azért az 
Urnák félelmében okkal, és szorgalmatofon tielekeszik mindene
ket , tudván, hogy az Iftennél nintsen hamifság , lem személly 
válogatás, fém ajándék vétel! Az illyen Bírák Ifiének, az illye- 
nek mint az Eliákim tisztefségire vannak az ítélő széknek , és 
ditsöfségire az ö Attyok Házának, és a’ mint hallottátok, az 
Igafság, és ítélet ékes koronája az illyen Tanátíosnak ! De Tájda- 
dalom! midőn a’ jó Tanátsoil rövideden le irám ide kell tennem 
azt-is , hogy gyakor időben kevés Sámuelt találunk , a’ ki el mérné 
azt mondani; Áljon elő a’ Nép , és mondja szemembe ha vagyo- 
né valami ellenem való panaszsza , ha el-vettemé valamit valaki
től törvénytelenül, vagy meg-rontottamé valakit, hogy viszsza 
fizeűem, l )  nem kérkedhetett ezzel Akháb , a’ ki a’ szölöért 
Felesége Tanattsára Nabotot meg-kövezteté. Nem ditsekedheték 
azzal Páris, hogy Hazáját Ítéletivel meg-épitette , a’ midőn egy 
szép ábrázatért, az Almát máfoktol el ítélte. Nem Ákicofel, 
a’ ki a’ F iút, Attya ellen tanátsolta, nem Pilátus, a’ ki a’ Csá* 
szártol való féltiben, a’ világ Urát Lelki esmérete ellenis halálra 
fentcntiázta*

Nem abból áll hát egy fő Tanáts,hogy tsak azon gondol
kodjék , mi módon szaporittsa meg az Országban az Indiai Fií- 
szerszámokat a* Damaskufi Sellym et, az Arabiai Bárfonyt, a* 
Görög O rszági borokat, tegyük ide a’ Párifi pompa Portékákat,

’s több
S) Cor.Nep.Theft. c. i , 12. »)Kron. 1 9 ,6 ,7 . £)Efa. 22,23. /) i,.Sam. 12,3.
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’s több illyeneket, a* mint régen egy szivet ható Ékes beszéd- 
ben szól vala egy Duna mellyéki Milénufi gubás paraszt Ember, 
a’ Romai Tanátsban, mellyet Márcus Aurélius Császár, nagy 
kédvefséggel beszél vala Barátinak, és nagy meg - nyugováílal 
ditseri vala természeti ékes bcszédit a’ szegény Embernek. A z 
az igaz Fö Tanáts hát, a’ melly allatt az Igafság, békefség 
szeretet, Itteni félelem, Egyefség, tsókolják egy máit a’ Judának 
minden Várofiban, és a’ Jérusálcmnek minden uttzaiban, ott 
mondhattyuk boldognak a’ Fö Tanátsotés az által a ’ N épet, a’ 
hói nem külömböztetik meg-a’ bűnt a’ bűntől, hogy az edgyi- 
ket, mint Grimm Politicumot, oh Iítent boszszantó gondolat! a’ 
Biró a’ maga feje szerint, a’ többit pedig nem tudom, mitsoda 
Törvényből ítélje meg! Az igaz Tanátsosnak egyik kezében az 
Iítcnnek szent Beszéde , a’ kinek képibén Ítél. A ’ más kezében 
a’ Népnek Törvénye, a’ mcllyre meg-esküdt; egy legdrágább 
Clenódiuma hát az Országnak, egy Igafságot szeretö Tanátsos, 
és a’ leg nagyobb kara midőn el-vétetik. Egy szokott fel kiál
tás vala ez a’ Római orátoroknál; Láfsák meg az Atyák, hogy 
a’ közönséges Tárfafságnak valami kára ne légyen ! Tűs azért 
Méltoságos Felső, és Alsó Tanáts Urak! vegyétek ezeket elite
tekben, a’ miket egy jó Tanácfosrol ízóllottatn, mert moll Ti ü l
tök az ítélő izékben, de majd az ítélő izék előtt elöli kell álla- 
notok a’ számadásra! Legyetek azért Igafságot szeretö Tanátso- 
fo k , hogy a’ közönséges Tárfafságnak valami kára ne legyen!

Szollottam a’ jó Támaszrol, cs a’ jó Tanátsosrolis, a* mellyek 
•el-mulhatatlanul szükségéfck, nem tsak egy akar mely Háznak, 
hanem minden nagyobb, és kiffebb közönséges, és különös Tár- 
fafságoknak is. Láífuk azért harmadszor, hogy midőn az iilyene- 
ket az Ur Ifién el-szedi, a’ Nép bűnéért tselekszi, a’ kinek nyel
v e , és tselekedete az Ur ellen vagyon. A z  Ur lilén örökké 
azért tufakodott annyit az Izraellel, hogy boldógá tehette bár te
kintsük meg-annak a’ Népnek Hiíloriáját, a’ melly Nép, és an
nak Hiftoriája Muftrája lehet mais akár melly Népnek, a* szerint 
bánván mais az lilén a’ Népekkel, hogy tudriillik midőn az Iffen- 
nek szive szerint él jár kél, és tselekeszik a’ N é p , az Ur lilén az ö
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M*-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



24
kegyelmes ígérete szerint meg-tetézi ötét mindennemű Jótétemé
nyeivel , femmi, boldogságot tölle meg-nein tagadván ; De ellen
ben mihellyen idegen, az ö M énéhez, és íok fcnyegetéfei, és 
kérelmei utánis meg nem'nyeri a’ Népet, sőt mcg-átalkodottnak 
találja minden gonoszban , akkor egyik tsapásra, a’ máűlcac bo- 
tsátván, mind addig fanyargattya, míg vagy m eg-töri, és meg- 
jobbittya , vagy pedig mint meg-átalkodotc Népet meg - veti , és 
cl - rontya. Jérusálem nevezetefcn , és az Izraél szama nélkül 
tapasztahalta, ezt az egymáífal verfengó boldogságot, és nyomo
rúságot, de nem szükség olly meszsze hátra maradott időkről 
venni a’ példát; mert az illyen egy máit tserélö boldog vagy nyo
morúságos Viszontaságoknak miis Tárgyai vagyunk, nem kiiiöra- 
ben mint az Izrael a’ jó vagy roszsz tselekedetekért.

A z Ur lilén hát éppen ezt az okát adja a’ maga böntetéfi- 
nek a’ mellyel egyik nyomorúságát azzalis tetézi vala, hogy a’ 
meg-romlott Jérusálemnek, mind az elefett Judának nyelvek, 
és tselekedetek az CJr ellen volt, a’ nyelv, és a’ tselekedetekben 
fejezvén ki minden roszszafságokat; mert váljon elsöbenis nem 
a’ nyelvé a z ,  mellyel meg-bántyuk az Klent, és az Embereket, 
cs a’ melly mutatója a* mi szivüknek, és annak gondolatinak ? 
N e menyünk meszszebb maguknál, imé a’ mi Nyelveink azok , inch 
lyek szemteienül perelnek íokszor az Ménnél, panasz, zugolo- 
dás, és ákozodáfokbanis. A ’ mi nyelvünk az, melly czerízeris 
hamiíTan esküszik , a zé lő  Mindenható Iftenre, A’ nai nyelvünk 
az, melly fok iszonyatos károgiláfokat szóll , az Egeknek, 
és a’ Földnek Teremtő Illene ellen. A ’ mi nyelvünk 
az, melly meg rágalmazza ártatlan Felebarattyát, melly Eszköze, 
minden trágár Beszédnek, melly szóll lbkszor nyájafon, de álnok
ságnak mérge vagyon alatta; De ki tudná a’ nyelvnek fok ezer 
jó nyel'velis minden hibáit elő belzélleni; méltán utálja vala hát 
az Ur lilén a’ jérusálem illyen gonosz nyelvét, méltán nevezi el
romlottnak méltán fenyegeti, és bűntetüs e’ szerint. Máfadízor 
tselekedetek is vetkefek valának mindenekben, és fokképpen, 
vétkeztenek va la , a’ Jérusálemnek , gs judának minden renden 
tévő Lakoífat az Ur ellen, azért fenyegeti hát * hogy jobbanis el-
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tréfli minden Támaszokat, és e l - szedi az ö Tanátsofokat, hogy 
Jérusálem jobbanis el-romoljon , é* a’ Juda el-efsék; így vagyon 
hát dolga a’ Népnek, a’ melly nieg-nem zabolázza az ö nyelvét, 
és el-fclejtkezik minden jó tsclekedetckröl, kefervefen kell érezni 
ezeknek szomoru következéfekec.

Sok volna elé számlálni az Iítennek minden Jótéteményeit, 
mellyeket gyakorolni szokott, egy szive szerint való Néppel, de 
ellenben a’ büntetéfeketis, a* mellyekkel meg-látogattva, az olyan 
Váróit, és Nemzetséget, mellynek ízivét vagy meg-akarja törni, vagy 
el-akarja őket törölni, cl-vcvén a’ mellöl a’ Támaszt, hogy el
dőljön, e l - szedvén a’ Tanátsofsait, hogy a’ maga gondolati sze
rint vesztére fieífen. Innen mondja vala a’ felyebb említett Milé- 
nufi szegény ember, a’ Confulok ellen panaszolván a’ Romai Ta* 
nátsban : Keferves dolog nyomorúságot szenvedni, KeferveíTebb, 
midőn azt valaki érzi de nem orvofolhattya, lég keferveífebb pe
dig akkor, midőn a’ nyomorúságnak orvofsága jelen vagyon, de 
a’ ki orvofolhatná nem akar, a’ ki pedig akarná, nem orvofolhat
tya ! A z Ur lilén fok jajt kiált a’ Próféták által Jérusálemnek , 
és Judának, az ö nyelvekért , tseleketekért, mellyck ellenére 
voltak: De ha valakinek egy kevéfsé tsudának tettzik, hogy tsalc 
a’ Próféták szavaiból eröfíittyük a’ dolgot: imé Márcus Aurélius 
Császár, egy Levelében, éppen hafonlokról emlékezik, mellye
k e t, a’ Jugurthával el-fogatott Mauriciania Bocchus nevű Kirá
lyának A ttya, mondott volt hajdon a’ Romai Tanátsban , meliyet 
a’ Capitolíumba improtokolálva tartanak vala. E zek, azok a’ Po
gány Király szavai: Jaj azOrkágnak, a’ mellyben úgy élnek, hogy 
a’ Jóktól a* roszszak , a* roszszaktól a* Jók meg-esmértetnek, a’ 
melly a’ Tudatlanokat bé fogadja, a’ Tudófokat meg-utálja, mel. 
lyben a* Jók féleltnefek , a’ roszszak bátrak, a* békefség Izeretö- 
ket meg-vetik, az háborgók fegittetnek, mellyben a’ Boldogságot 
munkálkodók meg utaltatnak , a’ veszedelmet okozók meg-koro- 
náztatnak! Jaj az Országnak, az hói a' szegények kevéíiyek a* 
Gazdagok kegyetlenek lehetnek, az hói a’ roszszar mindenek meg. 
esmérik, de a’ jót választani nem mérik, az hói nyilvánis, úgy vét
keznek , hogy máfutt titkon fém mérnék azt tiéledni 1 |áj az Or.

D ízágnak,
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ízágnak, az hói k ik i, a* mit tettzik kivánnya, a‘ mit kivan kö
veti , a’ mit gondol meg-mondja, a’ mit meg - mond bátran tsde- 
keszi , és fenki nintsen a’ ki ellene áljon! szerentsétlen, a’ ki il- 
lyen Országnak lakoíTa, mert az olyan Ország, vagy az Iftennek 
haragját, vagy az emberek dühöfségét húzza magára, vagy meg- 
fosztatik a’ jóktól, vagy a’ kegyetlenek’ kezekbe eíik! m) Bftnte- 
tefek hát mind ezek a’ Próféták szerintis, mikor el esnek a’ Támá- 
szok , el-vétetnek a* Tanácfofok, mikor el-romlik Jérusálem, és 
el-eíik Juda, hogy többé fel ne kelheffen, veszedclem , mikor a’ 
mi nyelvünk, és tselekedetünk a z llr  ellen vagyon.

T A N Ú S Á G .

Tudományul vegyétek hát ezekből újra Kercsztények! hogy 
a’ Bölts Teremtő tsak lég kiffebb Teremtett állatotis, nem hagyott 
boldogság, és viszontagság nélkül az Ég alatt, valamely égyszer 
született, és a’ Napot látta. A z oktalan állatoknak boldogsága, 
az élcc, egéfség, az étel, ita l, álom, az indulatoknak követéfe, 
az erő, és a’ magok oltalmokra adatott tehettség, de nintsenek 
azokis, fok féle tsapáfok, nyavalljak, veszedelmek , és ellenségek 
nélkül, bátor a’ Parantsolatokról nem tudnak, a’ Virtuft és a’ 
vétket nem esmerík, hogy azoknak által hágáfokért bűntettedé
nek: De ha ezeket nem tudják reménségek íintsen , más élet, 
álandobb boldogság, és jutalom iránt, a’ mellyel vigasztalják ma
gokat , azért tsak a’ világ a* része k , és boldogságok.

Mennyivel inkább az Ember, a’ ki jóllehet más tzéllal, más 
tulajdonságokkal, Nemes, és Angyali tökélíetefségekkel vagyon 
készitvet és ezer meg-ezer jókat vett, és yészen az ö Teremtőjétöl,és 
a’ Boldogságnak edeftége, fokkal nagyobb mértékben közöltetett 
féllé , mint minden más Teremtésekkel a’ földön. Ha az Embert 
magában, mint tsupa embert, és főidből való Teítet nézzük, 
fokkal erötelenebb más Teremtéfeknél, fokkal gyengébb , tartQt- 
lanabb, mert ha tsak mint tsetsemö magára hagyatnék, foha égyis 
fel nem nevekednék. Az Értelem^ okofság, az Hit, Reménség

«) Hort. Prím. Lib. 3. C»p. 3. p. 413.
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nemefitik meg-hát ezt az erötelen T eílet, a’ Virtusnak, és a 
Vétkeknek tudáfa külömböztcti meg más Teremtéfektöl, ezért 
Ember, és nem oktalan állat. E zek  nélkül a’ Tökélletefségek 
nélkül, hijjában tzitzomázza por T e lié t, minden arany gyémánt, 
és drága ruhákkal, mert tsak ollyan, mint a’ Páva tolláiban öltö 
tött szajkó. Akárhol kezdjük az Ember boldogságát elő számlál. 
n i, nintsen penna, melly azt le irhafla, de nintíen nyomorúsá
gunk elő beszélléséreis elegedendö nyelve fenkinek, bár Cicero, 
Demonílhenes, vagy Jung legyénis valaki; De miért vadnak 
mind ezek? Kéctség nélkül, hogy esmérje meg-az Ember az c 
Terémtöjét, Gondvifelö, meg*tartó Iflenét, jóltévö Menyei At- 
ty á t, és úgy vifelje magát hozzája, mint erötelen, de okos Te
remtés, mint fok nyomorúságot látott, de fok boldog- sággalis élő 
Ember, mint rövid életű, de örökké valóságra készülö H ivő, 
és tsak mint utazó keresztény e’ földén, a’ ki hogy a’ jóért, há- 
ládatos, békeflegés türö a’ nyomorúságban , és az Iílennek mint 
Főbb Hatalmafságnak tettzésén mindenekben meg-nyugvó légyen, 
lég főbb kötelefsége, és akar mint nyughatatlankodjek a’ féreg 
T e ít , de az Ember, mint okos Teremtés támaszkodjék a’ józan 
okofsághoz, és a’ Kegyelemhez, az Ilién biztatáfihoz, és Jgé. 
reteihez, a’ ki ha egy napon meg-probálja, meg-látogattya, á 
máíikon meg nyugtattya meg vigasztaljá az Embert. Hogy fok
kal ne fáraszszalak Titeket szomoru Kereszténvek! íme az Hlen 
a’ több Jótétcményi között, egy Városban a* Támaszt ,  a’ Taná. 
tso íl, a’ Hatalmaíl, és a’ Tudós Meíler Embertis , Boldogságnak 
nevezi, és azoknak el-vételétBüntetésnek, Boldogságnak nevez
tem fellyebb énis, egy akármely nagyobb és kiflebb Ú ri, vag  ̂
alatson Házban, az okos, bölts Tanátsos, és szorgalmatos Gaz
dát , a’ ki az ö Házának valóságos Támaszsza , és a’ mellyel ai 
Illeni félelmen épült Ház, eröss, bátor, gazdag, és boldog, a 
nélkül pedig az Háznak Titululfa gyászos H áz, a’ benne lakók. 
Özvegyek, Árvák: Ti azért boldogságban élő Keresztény Aszszo- 
nyi Rendek, Méltóságofok, Tekintetefek, és T i szegénykis! Em- 
lekezzetek meg e’ mái naponis, hogy Támaszsza az Háznak, a* bolti 
és szorgalmatos Gazda; Betsüljétek meg-azért Azokat, imádkozza
tok szüntelen azokért, mert imé tekintsétek meg, hogy ha remén
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teleti és váratlan, ez esett egy Nyers, erős, hatalmas nagy. Élő 
fá n , a’ mint a’ Kriftus szó l l , mi eshetik azokon, a’ k ik , min
den virtu s, H it , jó tselekedetek , böltsefség, és ftorgalmatofság 
nélkül szárazok ? Hát a’ mclly Ház jó fundamentumon fém 
áll, Támafoszaii gyenge, valyon nem ollyané, mint a* föve
nyen épült Ház , melly nem tsak árva, és gyászo s , hanem Tár
gya léiken azonnal minden nyomorúságoknak, mi*heliyen Tá- 
maízlza ki dől ?

Nem luilőmben Áldás, és meg-betsülhetetlen kints, mind 
az Iften H azában, mind a’ külső Tárfafságban , egy igafsá
got szerctö Tanátsos, egy ollyan Tánátsos, mint a’ miilyent 
fellyebb le ittam , a’ ki Iften félő, Hazáját és annak boldog
ságát szeretö , Igaz könyörülő, érti a’ maga kötelefségét, és 
maga előtt hordozza, hogy ö az Iften képiben ül, és Ítél az 
Ítélő izékben, és haigafságot szeretö Tanátso s , haigaz 
és egyenes Biró, égy ékefsége az ítélő izéknek, egy ditsöfsége 
az ö Attya Házának, és lészen az ö ítélete Koronája az ö 
Fejének: Avagy nem azé hát a’ mi kötelei'égünk,hogy szünte- 
len kérjük, az egekben lakó, itt e’ földön pedig Igafsággal 
Uralkodó Fő ítélő Bírót, hogy adjon mind a’ Boldog, mind a’ 
nyomorúságos napokban Igafságot szeretö Tanátso fo k a t, és 
hogy éltefle azokat, a’ kiket adott ? Mi méltóbb, hogy midőn 
sfedezünk Hazánk békeíTegéért, boldogfagáért, éledezzünk 
azértis, hogy ne vegye el-az Ur Iften a’ mi bűneinkért a’ T a 
nátsofokat, kik Támaszszai, mind a’ Békefségnek, mind a’ bol
dogságnak, a’ Tárfafságnak, és az Iften Hazánakis ? Amaz 
egyenes indulatu, személy válogatás nélkül igafságot szeretö, 
és ítélő Romai Cenfor Cátó, azt mondá a’ Tanátsnak, a’ gaz
dag Mánlius, és a’ szegény Collátinusról, kiket Cenzoroknak 
akarának tenni, m indkettő nints fogyatkozás nélkül, mert a’ 
Gazdag majd kegyetlen, a’ szegény né talám huzavonó Iéf2en,«) 
és egyikis az Igafságot nem fogja gyak-orolni, és ki mondani. 
t s ak ott háta’ boldogság, a’ hói a' Tanáxfofok minden Tekin
tet, él iatereífatio nélkül bátrak , cs igafságot szeretök mert

íj ) Cicer. de Légi,
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úgy lilének a* Birik, úgy a’ magofságosnak Fijaji, úgy igaz Ta- 
maszo k , és erős Ofclopok.

Kötelefségünk végre a z is , hogy veísünk zárt a1* mi aja- 
kainkra, és úgy rendeljük a’ mi tselekedeteinket, hogy ne vét
k ezzü n k , fém az lilén , fém a’ Tanátsofok ellen, ne vétkez
zünk az írtén ellen , hogy elne végyea ’ jó Tanátsofokat, hogy 
meg-romoljék Iérusálem , és el-cfsék a’ Iuda. Nevétkezzünk a* 
Tanátsofok elleni*, mert a? T iszt, és az erő, nem a’ nap kelet 
félöli nemis Napenyéfxctröl jő , minden az Iítenen áll, ő aláz, ’s 
ö magasztal. o ') A ’ ki a’ melly népet szeret meg-áldgya jó Ta- 
nátsofokkal, a* mely országot pedig oftoroz ,  el-feedi abból azo
kat , igaz ítéletiből a’ Népnek bűnéért vagy pedig el-vészi azok
nak sziveket, és tanáttsokat, és félelemmel egyenetlenséggel 
tölti bé őket. Midőn Szent Pál Aportól Liftrában, Barnabáflal 
égv Sántát m eg-gyógyított, égybefut a* Város, és azt ki-ál- 
tyák; A z lilének jövének mi hozzánk emberi ábrázatban! és 
áldozni akarának nékiek. Váljon nem ezt mondhattyuk c* 
mais a’ sz. Dáviddal? q) Illenek a’ Bírák, és a’ Magofságosnak 
Fiái minnyájan, az Igafságot, a’ N épet, és annak boldogsá
gát szerctö Tanátsofok ! kik Emberi ábrázatban ülnek közöttünk, 
kik fok áldozatokat érdemlenek tollúnk; de a’ kik végre, mint 
szintén a’ köz Emberek m eghalnak, és el-hullanak, hogy ne 
bizzunk ö bennek, hanem az Iftcnben, a’ kinek ezek ts*k földi 
Ajándékai, és akkor vészi e l , a’ midőn szintén akarja, hogy 
mindenekért ötét imádjuk; fé ljü k, és rettegjük, aki egyedül 
ölökké való , magán kívül pedig mindeneket változandórág 
alá rekesztctt, de mégis nekünk örök életet ád végre az egekben.

A L K A L M A Z T A T A S .
Nem tartóztatlak már többet beszéddel szomoru Halotti Gyü

lekezet! meg-mondom rövideden mire intéztem Halotti Tani- 
táfom at, úgy mint egy részröl a’ T i Tanittatáftokra , más rész. 
röl a’ szomoruaknak vigasztaláfokra, és mind együtt Halotti

•) Sóit. 75. V. 7 , 8. Í) tsel. 14, u ,  f) Sóit. 82, 6, 7.
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T iszteíiég tete lire , Méltóságos boldog emlékezetű Hídvégi G ró ff 
Mikó Miklós Ur ö Nagyságának , a* kit életének felén , tsak 
N egyven hét c sztendös korában, Hivatalának Huszon harma
dik , Páros Életének pedig Tizenkettödik esztendejében, Ezer
h ét száz kilentzvenedikben, Böjtclö Havának huszon harmadik 
napja Reggelén a’ tsendes de reméntelcn Halál által, a’ szaba- 
dofon Uralkodó Iften ki szóllitván, ezeket a’ halotti szókat 
adá szájunkban : Elvett az Ur ismét Iérúsálemböl egy Támaszt, 
cs a’ Iudábol égy Tanátsoft ! mert eröss, és hatalmas Támaszsza 
vala , Nemes Nem zetének, Hazánknak az Iften Házának, Mél- 
toságos Famíliája, és G róff Úri Házának, melly a’ többi kö- 
«ötr e’ fö  Városbanis, ma valósággal a’ Temető uttza Torában 
vagyon. Egy Igafságot szeretö TanátsolTa vala pedig, a’ Mél- 
tösigos N agy Erdély Országi Törvényes Királyi Táblának , azért 
vágynak itten, e’ szomoru fekete Théátrumon , olly fok féle Gyá- 
szofok, Jajgatok, Sirók, Kefervefek, szánakozók, és Sajnállók. 
A’ Tem ető uttzában, az Ház gyászban öltözött, mert c l-v esz- 
tette eröss hatalmas Támaszszát. Itt pedig egy felöl az Háznak 
Méltóságos Úri Gazda Aszszonya , Gróff Bethlen Klára Aszszony 
ö Nagysága jajgattya , bölts., okos Tanátsos szorgalmatos jő Keresz- 
tény , és foha meg-nem firatható Férjét , a’ ki nem tetetes gyász
ban öltözött, a’ ki méltán váltott özvegy nevet, a’ kinek forró 
könyhulltcáfai, nem hogy el - törölhetnék Úri Férjének drága 
Nevét szivéböl, mint fókáknak, hanem inkább mind annyiszor 
m eg-elevenítik: Más felöl ennek a’ Támaszszát e l-v e sztett Úri 
Háznak Ekefségei, Gróff Mikó Júlia Susánna, és az Enyedi Mu- 
sák közt gyászban járó Miklós ,már kétszeres Árva Mikó György 
Gróff Urfiak firattyák édes Attyokat. Egy részröl a’ boldog em
lékezetű Gróffnak távol lévő Édes Annya Méltóságos Bernád Kri- 
ftina A szszon y, Néhai Méltóságos Gróff Mikó Miklós Ur ö 
N agyszaganak Élete Parja. Más részröl a’ már Özvegy Méltóságos 
Gróffnénak édes Ur Aszszony Annya, Méltóságos Gróff Wass 
Juliánná A szszony, és Méltóságos Gróff Ur Fiai. Egy részröl 
a’ Méltóságos Gróff Házból való Vérek, és azok közzül köze
lebb , Méltóságos Gróff Mikó Fercntz Ur Ó Nagysága, kedves Úri 
Élete Párja cs fierelmes Gyermekeivel; Más részröl pedig a’
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k özel, és távul valóMéltóságos Verek, mint szivek szerint sze- 
retett Véreket, és Attyok-fiát kefergik. Égy felöl Sajnálják, a* 
Méltóságos Királyi T ábla, Méltóságos Ur Tanátsoflfai, hív és 
igaz Tanátsos Tárfokat, a’ Haza jó Haza fiát, a’ Nemes szé- 
kelly Nemzet nevezetes Pártsógóját, az lilén Háza buzgó Tá- 
maszszát. A ’ Barátcyai, az ö egyenes szivü Baráttyokat, az Ide
genek, mindennek igazat tenni Kívánó Esméröjöket, a’ Percfck 
jó Birájokat: Más felöl Hozzá Tartozói, hív t s elédi, és alatta 
valói fajnálják, szerctett Gazdájokat, jóltévö Urokat, és szána- 
koznak a’ magok forfokon.

Sokan fokát jajgatnak, firatnak, kefergenek, és sajnállanak, 
hátez Egyben boldog emlekezetii, Méltóságos GróíF Mikó Mi
klós Ur eö Nagyságában velem égyütt, Ekkléíiánkis egy jó Ke- 
resztény Tagját, Templomunk, és annak Papja buzgó Hallgató
ját szalasztván el. Ritka példa! szomorujei! Né tálára a* többi- 
tis maga után húzza! Azzal vigasztaljamé hát az özvegyet, és 
az Árvákát; Ne jajgattatok, és ne firjatok; mert halandó v o lt, 
és meg - kellett halni? Távól légyen, sőt azt mondom, éppen, 
azért jajgaífon, a* Méltóságos Gróff Özvegy , hogy drága Férje 
holandó v o lt , de olly hamar el-hólt, ízemének, és sziyének vi
lági gyönyörűsége : Azért firafsák az Árvák szeretö Édes Attyo- 
k a t , hogy olly hamar, és idő nap előtt szalalztották el. Azért 
Keferegjék a’ Vérek, és Baráttyai, hogy ritkán talál az Ember, 
illyen igáz, és hív Atyafit, és Barátot, és minden máfok illyen 
Pártsagót, ítélő Bírót, és a’ Háznép egyenes G azdát, méltó 
hát mind a’ jajgatás, mind a’ firás, mind a’ kefergésre, míg nem 
az Ilién meg-orvofolja a’ Bánatofoknak meg-febhetett sziveket, és 
meg vigasztalja a’ szomoruakat, mellyet tselt-kedjek k:gyelmefení

Hát váljon kellyené fajnállani, égy Méltóságos Királyi Tá
blának is egy illyen Tanátsjíl, kinek iirtss hcllyét né talám má
ris fokán kérik? De hogy ne fajnálaná, érezvén f  k rzor melly 
nagy küiömség légyen a’ Tanátsos, és Tanárfos között; mert 
nem minden a z , a’ ki az Igassagot egyenefen, bátran, és tekin
tet nélkül ki mérje mondani. Midőn hát tíák az illyenekkel
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erős és diszes a’ Törvényes szék; M#ltó ok bizonyára , mcltó e1 
részbenis a’ fajnállásra, annyilval inkább, midőn idő nap előtt el
vetetik valaki!

Mit mondjunk azért mégis e’ gyászos napon, e’ szomoru al. 
kalmatofságal ? lilén mi Iftcniink , Egeknek Ura, Földünknek, 
és Nemzetünknek igaz ítélő Bírája, mi Reménségiinknek eröfs 
Kösziklája, mi szabaditáfunk, és ditsekedesünk édes Atyánk! A ’ 
ki boldogságunkat ollyanná tetted , mint a’ fetéttség után a’ vir 
radtat, a’ ki eddigis szerettél minket, jóllehet ar mi nyelvünk, 
és tselekedetink ellenedre vó lta k ! Légy kegyelmes nékünk! Ne 
végyed el Jérusálemünkböl, ha valaha , mníl égyszer ezekben, 
a’ Napokban a’ Támaszokat, az Igaz ítélő Bírákat, az Hatalma
i k a t ,  és a* Hadakozó Ferjfiakat! Ne végyed el-az Igafságot a* 
N épet ; és annak békefségét szeretö , és buzgóan munkálkodó 
Tanátsofokat! Mondjuk más részröl egy szive l, és szájjal: Nyu
godjék tsendefen, Gróff Mikó Miklós U r, mint Nemes Nem
zetünk, Hazánknak, és Házának jó Tamászsza, Igafságot szeretö 
TanátsoíTa! Nyugodjék , mint az Éliákim, a ’ ki tisztefségére volt 
az ítélő Széknek, és az ö Attya Házának! Minket pedig az Klen 
tanittson böltsen , és örömmel számlálni a’ mi jenien lévő Nap
jainkat, míg e’ világi meg-nyert boldogságunk után, a* Ditsöség,

Hálmárais által tészen!

Á M E N ,  Á M E N .

L
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