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Dixit autem Dominus ad Ábrám: egredere de terra tua, 
et de cognatione tua , et de domo Patris tu i, et veni in 
terram , quam monftrabo tibi.

Monda pedig az Ur Ábrámnak : menny-ki földedből, és rokon
ságod közül, es az Atyái Házából,  és jöjj a' földre,  mellyel neked 
mutatok. Genelis 12. Cap. v. 1.

E L Ö L  J Á R Ó - B E S Z É D .

éfz terméfzetet bőJtsen igazgató, minden 
er felöl fzabadon rendelő , a’ maga válafz- 
t fokfzor meg-probaló hatalmas Ifién amaz 
érdemlett Ábrám Pátriárkának azt paran- 

tsolá: menny-ki földedből, és Rokonságod közül, és az A- 
tyád házából, és jöjj a’ földre mellyet néked mutatok. Ezt 

arantsolá mert fzabadon parantsol mindenekkel; engedelmes- 
edék az hatalmas parantsolónak az igaz Abiám; mert tar

toznak néki mindenek engedelmeskedni. Envedeimeskedék , 
el-méne lakó hellyéról, el-távozók Rokonsága közül, el-ha- 
gya Attyának Házát , mert nagyobb kötelefség vonta a’ tö- 
kélletes Férfiat, az Ifteni parantsolatnak engeddmefségére , 
mint az Attya Házában való maradáfra.

Kriftusban kedves Halgatóim! izabad légen nékem 
amaz ó TeftameníombéJi Ábrámról egy kevés hafonlitáífal 
le-fzállanero , emez íotét Kriptába már bé-záratott a BRA-
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HÁM ANTALra , Nemes Várofunknak befsíiTetes első Keres
kedőjére ; mert a’ paranfsolat vételben roeg-egyezík Ő ama' 
régi Ábrámmal kinek nevét vifeli. Monda a’ mint a’ Szent 
írás jelenti Ábrámnak az Ur : Menny-ki földedből és Rokonságod 
közül, és az Atyád Házából, éppen ezen parantsolatott vette a’ 
mi ÁBRÁHÁMunk, az ember életét bizonyos határ közé 
fzorittó Iitentől , ezen föl Ivó Kis-Afzízony havának a 5-dik 
napjára fieto étzakán. Néki-is monda az Ur : Ábrahám menny- 
ki földedből es rokonságod közül, és az Atyái Házából: engedelmes- 
kedék ö’ is a’ parantsolatnak , utra indala, és hofzzabb útra 
mint akkor ama’ régi Ábrám, mert az örökké valóságnak 
vittyára, ki-mene földéből, mert a’ halottak lak heljére kol- 
tözék, el-h3gyá Rokonságát, el-hagyá kedves édes Annyát, 
Szerelmes hites-társát, el-hagyá Aítyafiait, ’s akár melly fzö- 
vettséggel hozzá köttetett Rokonait. Ki köitözék Attyá- 
nak házából, és erre a főidre jőve, rnellyet néki az Ur 
meg-mutata.

Hamar vette a’ Parantsolafot, az igaz, mert fsak har- 
mintz efztendeig , és négy hónapig engedtetek - meg néki 
Rokonságai között, és Attya Házánál való raylatáiá, hamar 
vette: mert mikor fáradhatatlan Izorgalmatofságával , maga 
állopotyát fziute leg-jobb karba helyheztetné , akkor mon
da néki az U r : egredere hadd el mindenedet, meny-ki. Si
ető utozás, fzapora változás, fzíveket fzomoritó történet ez 
ÍZirehnelim, az életnek éppen leg-virágzóbb á.lapotyában az 
életet el-hagyni! Azért mondáJéliisSirák Fia Könyvének 4!. 
Rám i. vben Oh mors quam amara eß memoria tua, homini [acem 
habenti in poßejjionibus fuis. Oh halál melly kelérves a’ te em
lékezeted , az ó javaiban békefsége lévő e.nbern k ! E fietö 
változáson ii 1 k  i ’ når el-ntizott a BR^Ha M iák fzoano- 
rú Rokoni, mi mindnyájan kedves atyámriai iziviinkben 
meg-iiiödiink, látván melly hamar eí-mőlik e világ ereje, melj 
hamar enyélzik minden ékefsége , változik fzepsege.  ̂

Engedek, engedek fzomori'iságtoknak keveset fzomon'i 
Halgatoim°, de tsak k evedet ; mert azt mondom, a’ minek 
el kei hihetetlen fzükséggel egyízer meg-kell lenni, azon, 
vagy rzért feleiíéo izomoi kodni, úgy tetfzik nem méltó. 
A" úri c ioiétes bóitbaa üé-z^aarou a BRAÜa M ANTAL

NAK



N a K mondatott: egredere menny-kí, az a’ parantsolat egyfzer 
mindnayájunknak ki adatik, azért fziikségeftbb nékiink, az
on okokról gondolkodnunk* mellyek nyilván meg-mutattyák 
mért nem kell az életnek akár melly fzerentsétlen válto
zásán fzomorkodni, vagy mikor a’ változás el-jó, a’ Szomo
rúságnak özemébe merülni. Ez az elmélkedés illeti az okos 
elmét: mert mikor valaki meg-gondolja, vele mi történhetik* 
vagy Szükségesképpen mi történik , könnyebben tűri, mikor 
történik. Erre az elmélkedésre mindgyárt el-utalitcalak K. 
haigatóim.

Valamißt am3z régi Pátriárka Ábrám lftennek paran-
tsolatyából SzületéSe földéről idegen földre változék , nyu
godalmas állapotíyából utozó állapotra mene; Ú gy Nemes 
Várofunknak-is becsületes első Kereskedője a BRAHa M AN
TAL kedves Rokoni közűi az halottak tárfaságába Számlál
tatok, lök vagyonnal tellyes nyugodalmas házából az örökké
valóságnak uttyára indula. Lattyátok Szerelmeitől e’ gyá- 
Sz os TemetéSi alkalmatofság, az ember életének mi vóítát 
melly elevenen efziinkbe juttatya, és meg-mutattya hogy 
Sok féle változáilal fel-van elegyítve az ember élete, hogy 
bujdosás , fzarándokság az ember élete.

Ú gy tettzik, azért Szoktunk öfzve fsoporfozni a’ Te- 
metéli aíkalmatofsággal, hogy Kerefztény felebarátunknak 
utolsó tifz:ele£et tegyünk , és mi is a’ mi halandó állapotunk
ról meg emlékezzünk, hogy a’ világhoz törvény telenül ne 
ragaszkodjunk, életünknek mód nélkül való Szerelmétől ei
ne ragadíaflunk. Hogy azért elmélkedéfleket fegétsem, és 
az Urban kimúlt atyankfiának-is tifzteletet, tégyek, azt mon
dom; Hogy a’ világnak ’s életnek mód nélkül való fzere- 
tefétól meg-ne réfzegedgyünk, hanem valamikor tettzik a’ Fel
ségén-, k néküi.k azt parantsoln: : Menny-ki földedből, es Rokon- 

fugo.l kittiül, a’ parantsolatot örömeit bé vegyük, fonto- 
ioa gondoljuk meg.

Hogy a’ mí életünk fok válíozálTal fel-elegyitetett ki Sza
bott ideig tartó játék : ez első Rélze.

Gondoljuk-meg hogy a’ mi életünk azon kívül Szün
telen való utoaás, bujdolás, e’ máSodik RéSze a’ mái elméike- 
déiuck.
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A ki art nyonaofan meg-gondolja hogy ez az élet fok 
féle v'Itozáfokkal fel-eiegyittetett játék, az minden állopotot 
hpkefségefen Jzenved, a’ ki meg-gondolja hogy ez az élet 
fzíintelen való utozás, bujdoíás, a* kéfz mindenkor az Ur
nák parancfolattyára meg-indulni. Úgy vélem mind a kettő 
érdemes tárgya az elmélkedéfnek. En azért előre menyek 
a ’ bei'zéddel; Ti köveffetek a’ figyelmetes halgatátTal.

E L S Ő  R É S Z .

Azt mondám hogy az ember élete fok féle változáfok- 
kai fel-elegyittetett játékhoz hafonló. Ugy-is vagyon K. K. 
Ennek a’ játéknak Theátruma, néző-hellye az egéfz világ, 
ebbeu a’ ja tzó fzeméllyek a’ Fsálzárok , Királyok, F ő -F ő  
Emberek Bírák, Kereskedők, Urak, Szolgák, Gazdagok, 
Szegények, Igazak, Bűnösök, fzóval mindnyájan az élő em
berek, a’ kik e’ világnak tágas néző h e ly ére  bé - mentek, 
hogy ott kinek kinek fzecnéljére fzahoít változó játékot el
végezzék, ’s mikor vég-képpen le-öotsáttatik a’ fuperlåt, men* 
nyenek e*. Ennek a’ játéknak nézője a z , a’ ki minden tse- 
lekedefünket világofan tudja , homály nélkül láttys. 
E g y  játékban kiilombféle fzeo.éllyek vágynak, ez Király
nak, más Katonának, ez Mefler-einbernek, az Szántó-vető
nek fzeméllyét vifeli, míg tart a’ játék munkája , melly- 
nek mikor vége van, a’ fzeméllyek kiilo nbségének-is vége 
van , ’s mindnyájan elóbbeni állapotokra vifziza mennek, és 
fenki feai difsértetik-meg azért, h jg y  ezt var:y ama izeméiyt 
vifelte , henem hogy ez, vagy ama fzeméijt jól vifelte. Éppen 
illyen a’ mi életünknek állapottya K. Halgatoim, azt rnonJ- 
gya  ama’ nevezetes Bolts Atya arany fzájú Sz. János. ( * )  
IVlert valamint a’ játék nézó-heljen ez Királynak , amaz 
Katonának, a’ maiik Bírónak tifztit vifeli; de egyik fen diioér- 
tetik, vagy ajándékoztatik-mig azért, hogy illyen Izeméiyt 
ábrázolt, hanem hogy ezt jól ábiázolfa, éppen úgy a’ más 
éretben nem fogunk jutalmaztatni fzeméllyünknck tekintetiért, 
hanem Cselekedetünknek jóságáért úgy mond a’ Sz. Atya.

A’

Horn: ai.  ad Eutropium.



A* játék-nézői helyen nem magi válafzt a’ jádzó magá
nak fzeméiyt, hanem azt tartozik íel-venni, mellyet a’ Bolts 
Meiler néki ád. Mert a’ tudós-meder kötelefsége kinek-ki- 
r.ek azt adni, a’ mire ötét alkalmatofnak ifméri, a' kinek 
mit adott pedig, annak kötelefsége azt jól vifelni, és a’ mint 
bolts Epictetus mondgya (* ) Si magißer Medicum agere 
te voluerit,  fac ,  eam quoque perfonam ingentoje repraejentes,  ita fi 
Claudum,  fi Principem, fi Plebejum; hoc enim tuum ejt,  datam perfo- 
nam bene ejfingere. eam autem eligere alterius. Ha a’ meßer azt 
akarja hogy az Qrvóft ábrázold, tselekedd-meg, vifeld jól 
ezt a’ fzeméljt, CJgy ha fánta Kólduíl, ha a’ Fejedelmet, 
ha a’ Köz-embert kell ábrázolnod, a’ te kötelefséged azt 
jól végbe vinni , de azt válafztani a' másé. Ez életnek vál
tozó játékában tehát, nem magunknak kell állapotot válafzta- 
tanunk, hanem aval meg-kell elégednünk, mellyet a’ Fó-Me- 
fier az lilén ád. Azért ha az életnek elején magos tifztség- 
nek pókzára emelt, vifeld a’ mig Ó néki tctfzik, ha azután 
onnan le-ízállit, és a’ föld poráig meg-aláz , vifeld ezt az ál- 
lapotot-is, ha néki é g y  tetfzik. ü g y  vélem roeg-nem tsalat- 
kozom, ha azt mondom, hogy Sz. Pál-is erre intette a*'hí
veket midón ezt irá : ( ** ) Obfecra vos ut digne ambuletis voca
tione qua vocati efiis, kérlek titeket, hogy méltán járjatok a* 
hivatal fzeréut, melljel hívattatok. Mintha mondaná: kérlek 
titeket, a’ melly forfot, állapotot, élet-módgyát, az lilén, a’ 
ki mindeneket bizonyos állapotra válafzt, ti reátok mér. 
ízorgalmatofon, méltán, jó kedvel Vifeljétek.

Ugy-is kévánnya azt tollúnk Kerefztények az a’ rend, 
az az egy mállói való függés, mellynek meg-kell lenni e’ 
Világban. Külómben valamint a’ hegedűből egy fii let 
botrankoztató , ölzve kévéit hang jó k i ,  ha a' húrok a’ 
magok rendes heliyek fzerént nem álitatnak, úgy az Emberi 
tát fa fásnak nagy bomláfa következnék, ha eggyik a’ má- 
fiknak á lapotyába ártaná magát, aval a’ mit Ifién réa inéit 
meg-nem elégedvén. Ha a’ túdatlan parafzt Orfzág Kői ma
n y ' z ó , a’ Pap Hadi-vezér, a’ Hadi-vezér tanító Pap akar 
lenni, m kkora vá'tozás lenne a’ világában ? Hellyefen inté 
tehát Sz Pál. a’ híveket: Kérlek titeket, hogy méltán járja

tok

C * )  i.iíj. u j. {** J Jía £,} bis. 4 v . i



<ok a’  ̂ hivatal Szerént mellyel hivattattok. De erre az 
igétskére: méltán, Szemefen vigyázz Kerefztény. Mert valamint 
a’ játék - néző hellyen nem elég fsak ezt a’ Személjt ábrá
zolni , hanem fzükfég azt jó l ábrázolni, úgy az IfientŐl ré- 
ánk méretett állapotott, nem elég tsak vifeíni,hanem fziiklég 
azt méltán vifelni. Ha a’ közőnfégben hatalmas roéltósá ú 
Ember vasy, hatalmaddal a’ Törvénynek mérték finorji fze- 
rént élj. Ha Bíró vagy, az ajándékokra ne-nézz, az Embe
ri tekintetért félre ne-hajolj, hanem kinek-kinek az egyenes 
igaífágnak tetzéfe  ̂fzerént add-meg az ővét. Ha (iigyélz) Próká
tor vagy, az árváknak, özvegyeknek ügyét ne halogafd. r.e re- 
fteld-el, hanem ezeken-is, máfokon-is, egyenefen fegelj. Ha Or
vos vagy, ejjel nappal kéfz lég y , és Kerefztényi fzereíetböl 
kéfz légy, a’ nyayaljáfoknak fegitsé^ére. Ha egéfféges, ha be
teg vagy, az| egéirégefnek vagy betegnek fzeméíjét jól vifelcl, 
mert nem a’ jó tekintetben mit vifelfz, hanem miképpen vifeled, 
és a’ mint bólts Sénéka irja(*) Quomodo fabula, fic vita, non quamdiit, 

fed quamiene acta fit, refen valamint az elmés játékban,úgy az élet
ben nem az érdemel tekéntetet meddig, hanem mellyjól tartott.

Ha ezen  ̂ igaflagról méllyebben akartok elmélkedni 
K Halgatóim, kérlek tekintsétek-meg Lelki Szemeitekkel, a- 
ma boldog mennyei hazában már fzerentsefen nyúgovó Szen
teknek Seregét, és amaz Ifteni büntetés heljében örökre el
vetett fzerentsétlen lelkeknek fokafágát. Azok az el -jnuil- 
hatatlan ditsöfégbe nagy örömmel bé - vitettek , azért 
mert e’ világnak tagos néző heliyén. a’ réájok bízatott fze- 
méllynekjól meg-felcltek. Ezek az íftennek büntető oftora a- 
latt fzenvednek, mert hivatalokat reftiil, hejánofon, hibáíbn vi- 
fehék. Hogy fokakot ne említsek ts,;k Antiochus Kiraljt, és 
Judáít Kriftufnak volt tanítványát említem. Mit hafznála Án- 
tióchufnak a’ Kirallyi meltóíágnak hatalmas felfofégén ülni, 
ha ott az íftennek félelmét fzivéből ki zárta, ha a’ kevélj- 
fégnek izéiétől aagadózotí, Ha hatalmával nem egyébre élt, 
hanem törvénytelen íselekedetének párt fógáfára , és így  
Királlyi állapotyának. úgy a’ mint illet, nrieg-nem felelt. Mit 
hafznála, Júdáfnak-is hogy magával a’ Szentek Szentével tár- 
falkójot , hogy a’ Szentségnek Oskolájába bé-íratott, hogy

az
( * ) Epijlola 77.



ráz Apoftoli érdemes méltóságra emeltetett, ha az Apoftoli Fér
fiúnak fzeméllyét nem jól vifelte, tiTztit nem jól teljefitette. 
Szerentsétlenek ezek mind ketten örökre! mert az állapoto
kot, a’ fzeméljeket ofztogató Fó-Mefter az életnek végén nem 
azt vette tekintetben, mitsoda fzeméljt, hanem azt melly jól 
vifelték. íg y  boldogtalanok mindnyájan, a’ kik a’ külső jóság
nak ízemet tsaló tündér fzínével raeg-elégedvén hivataloknak 
vóltaképpen meg-felelni nem igyekeznek. Boldogok ellen
ben vtlakik állapottyok fzerént a’ jó erkóltsnek tilíta va
lósága fzerént élnek. b

Véfzitek-é már éfzre K. Halgatóim, hogy a’ mi eleiünk 
fok változáflfal fel-elegyittetett, ki-fzabott ideig tartó játék , 
mellyben hány féle az ember , annyi féle az állapot, annyi 
féle a’ fzemélj, és minden féle állapotot ama’ Fő igazgató 
botsát mi reánk. Mit békételenkedel tehát te ínséggel, 
nyomorúsággal kiifzkódó ember, mért pirongatod az egeket, 
mért forgatfz magadban kétségben eső gondolatokot ? légy 
békeíTéges-türélTekmert mihelyt bé-állottál az élet által a’ világ 
nak theátrumába, azonnal fzükség volt valamelly fzemélyt- 
valamelly állapotot magadra venni, hogy pedig te egy ínség, 
tói körül vétetett embernek fzeméljét vifeled . a’ Bölts-Me- 
íler munkája, tsak vifeldjól fzeméljedeí, ne fé'j, vége lefz a- 
nauukának, megjutalmazta tol. Ellenben mit puff'adofz roáfok-’ 
nak meg-utálásáv.*l te a’ ditsóségnek ofzlopán üló ember ? 
tégedet-is a’ FŐ-Mefier helyheztetett oda , mit hafznál fze- 
méljednek kiilsó fényefsége, ha hivatalodnak meg-nem felelfz, 
ha kintseddel, vagyonoddal Men hántására, ha hatalmaddal 
máfoknak el-nyomáfára élfz , vigyázz mert az életnek álla- 
pottya nem örökös , majd le-butsáttatik a’ fuperlát, el - kell 
menned.

Vallyon kedves Kerefztényim a’ ki e’ féle gondolatokot 
forgat gyakorta elméjében, nem elégfzik-é-meg akár melly ál
lapottal ? vadáfzfza-é a’ világnak fényes méltóságátV én úgy 
vélem nem, hanem a’ léfzen leg-elso igyekezete, hogy an
nak az állapotnak mellyben ót et a’ mindenek ura heiyhez- 
tette, feleljen-meg, ’s a’ mint a’ Nemzetek Doctora mondgya: 
meltvi meg-feleljeu, és abban egéfzen meg - nyugodgyék, a’ 
mit a’ mindenható felőle rendelt.

B Au-



Auguftus Fsáfzar, a’ mint Svetonius írja: kevéíTel halála 
elő ti azt kerde a’ körülötte álló Udvari embereitől: Nonne 
helle in hoc communi vitae theatro partes meas egi ? Nemde e’ világ- 
nak játek-uézo heljén jól rneg-feleltem köteleíségemnek? Melly 
kérdéfre midőn amazok így  válafzoltak volna: Igen-is jó l,  
monda végtére a’ Tsáfzár ergo plaudite: tehát örvendgyetek , 
tapfoljatok. A h m elly  boldogok , és ezerfzer fzerenfsélek 
azok a’ Kerefztények, a’ kik halálok óráján magok felől el- 
mondhattyák, hogy tifzteknek, hivataloknak, állapottycknak 
jól meg - feleltek. Vigyázz Kerefzíény! úgy kormányozd é- 
lefednek foljamottyát, hogy mikor e’ világnak néző-héljéból 
fziikségesképpen el-kell menned, örömmel mehefs-el azért, 
hogy a’ reád bízott fzemélyt tökélletefen vifelted.

Imé azt a’ kinek ma Kerefztényi fzeretetből temetéíi tifz- 
telet tételre öfzve gyűltünk , ama FŐ - igazgató Kereskedői 
állapotba helyheztette vala , ó ezen forfával telljefségeel meg
elégedett, tudván azt böltsen , hogy kinek-kinek állapoftyá- 
val való meg elégedéfe egy boldogsága ez életben. VelTe 
ízemére nem bánom, ha valakinek hivatalját vadáfzta , mord- 
gya-meg, ha valakit jövendő fzerentséjében gátolt, hozza elé 
ha valaha lilén ellen békételenkedeft állapottyáért. Nem, 
éppen nem. A’ mellj élet módgyába tétetett, annak egéfz 
gyorfasággal meg-felelt, és hogy ezen Nemes Város lakóiéi
nak , és a’ vidéki fokaságnak fziikséges portékákot mt g-fze- 
rezné, femmi nyiighatatlanságtől magát nem kiméllette: Bóldog 
tehát Ő , és boldogok azok mindnyájan a’ kik e’ világnak 

játék-heljén magok hivatalokot jól , tökélletefen, ’s valóság
gal vifekék. De boldogtalanok azok a’ kik tsak a’ kiil 6 
fzinben gyönyörködvén, a’ belső jósággal nem fokát gon
doltak. Mért fzerentsétlenek ? azért mert a’ mint bolts Ter* 
tuliamis írja: e’ világ játék heljérőlegy o ily ’ heljre menyünk 
hol minden embert kérdésbe vefznek miképpen vifelte ma
ga fzeméljét, ott le-vonatnak a’ képmutatókról az áll-ortzák,

• ott’ kérdésbe'vétetik miképpen éltek a’ hatalmas Fejedelmek 
magok hatalmokkal, a’ gazdagok kintsekkel, a’ bóltsek tu
dományokkal, minden Kerefz ény a’ néki adatott ajándékok
kal. Vigyáz azért e’ világ játék heljén élő ember: úgy folj- 
Uad életednek napjait, hogy a’ naeiiy hivatalra hívattactál

annak



annak igazán meg-felelj, és akár melly ügyödben^ nyugoí- 
gyál-meg a’ Felségefnek rendeléfein, meg-gondolván ; hogy 
ez az élet ollyan mint egy fok féle változáfokkal fel - ele- 
gyittetett játék. De egyfzer’smind hogy femmi féle állapot
hoz erófen ne ragazd fzívedet, fe világi életednek gyönyö
rűségétől el-ne ragadtattál, gondold-meg azt-is, hogy ez az 
élet fziintelen való bujdosás, utazás, fzarandoksag.

M Á S O D I K  R É S Z .

Ú gy vagyon, míg ez életben vagyunk, bújdofunk, uta
zunk, fzarándokoskodunk , ’s mind addig meg - fém állunk; 
míg ahoz a’ boldog hazához nem jutunk , mellynek bírására 
alkottattunk, ahoz pedig ez életben nem jutunk , tehát egéfz 
életünkben bújdofunk. Ezt nyilván jelenti Sz. Pál ( * ) így 
írván : Dum fumus in corpore peregrinamur a Domino, per fidem e- 
nim ambulamus. A’ mig a’ tettben vagyunk, távul járunk az Urfól, 
mert a’ hit által járunk ; mert a’ hit által efmérjiik az Iflent, 
és tsak akkor fogjuk ötét látás által efmérni, mikor az Ő 
fzínról-fzinre való látását el-fogjuk érni.

Azoknak a’ ditsóült lelkeknek életek, a’ kik a’ men
nyei boldog hazának el-mulhatatlan gyönyörűségében meg- 
erófitettek, nem bujdosás, nem fzarándokság, hanem kévá- 
natos nyugodalom ; mert ezek az Iftent látyák, az Itteni 
ízeretik , az Iftent bírják ; de valaki e’ jelen való életben 
vagyon, az ebben a’ ttralom völgyében bujdofik , kerefvén 
maga hazáját. Erre való nézve, mikor Jákobot Farahó kér
dezte vólna , hány ez ő élete efztendejének napja ? felele Já
kob : Az én fzarándokságaimnak napjai, fzáz-harmintz efztendök, ki- 
tsinyék , és ny aval] Ifik, es nem érték az atyáimnak napjait, ni elljek- 
ben fzarúndokságban váltanak. ( ** ) lmé Jákob Pátiiárka életé
nek minden napjait fzarándokságnak nevezi. Nilus Apáfur 
pedig ez iránt így  fzóll; Kiáltya az ég, jövevény vagy 
ember, mert tígedeí várlak, kiáltya a’ fold, jövevény vagy, 
mert tégedet ei-botsátlak; Kiáltya az elementum: jövevény 
v a g y ,  mert tégedet el-rontlak; Jövevény vagy tehát, akár 
kí( va g y , nínts itt maradandó heijed, tovább kell menni. Sz. 
Pál fzava ez, nem az enyim : (***) Non habemus hic manentem
_________ _________. B 2^__________  C ivi-

(* j Silae ad Cor. 5. v. 6. í**) Génefis 47, v. 9. (***) Ad 'thb7.~iJN.ifi



civitatem fed futurum inquirimus. Nints itt maradandó várofunk, 
a’ jövendőt kerefsiik. Légyen bátor régi Öleidtől maradott 
kaüéljod; Azt kiáltya Sz. Ágofton Doktor: meg-ne tsald ma
gadat, jövevény, vendég vagy, heljc hagyott itt néked a’ 
te A ty á d , te-is heljt fogfz hagyni måfoknak. Hifzed tehát 
ugy-é ember hogy innen el-keíl menned? még-is úgy élíz 
mintha itt volna maradandó lakáfod ; de meg-ne tsald maga- 
dot jövevény vagy. Te hatalmas Fejedelem a’ ki pompás 
épületeket emelfz , jövevény vagy. Te kintset gazdagsá
got éjjeli nappali fzorgalmatofsággal gyűjtő, jövevény vagy. 
Te fényes hivatalokon kapdosó , világ ditsóségét vadáfzó, 
hafzontalan akarfz hofzfzafon mulatni, jövevény vagy. Szó
val : valaki az élet által e’ világra bé-jöttél, jövevény vagy.

Én tehát e’ világot úgy képzelem K. Halgatóim! mint 
egy utunkban lévő tágas vároft , raellyben fokáig mulatni 
nem fzabad, hanem által kell menni abba az örökké meg-tr a- 
radandó lakó heljbe. Mondám fokáig maradni: az az imitt- 
amott bé-térni, ollyan mulatságokba elegyedni, mellyek utun
kat hátráltattyák, nem fzab3d. Még-is tapaíztalok valamit 
az emberekben; igen fokán el-felejtkezvén arról, hogy úta- 
fok , és kötelességek nékik ahoz a’ boldog hazához íietni , 
imitt-amott fokáig mulatnak , a’ ir«i a’ gyors utazóknak kö- 
telefségek ellen vagyon. Ha akarjátok tudni mi ennek az 
oka? meg-mondom: Tudgyátok hogy ritka Váras fogadó 
nélkül, hát ennek a’ Világnak tágas Várofsában hány foga
dó nintsen ? A’ nagy Y'arofokban a’ Fogadókat a’ kiiisó 
jelről fzokták nevezni, meg-ifmérni. Innét mondgyuk; ez 
a’ Tsáfzárnál fzállott, ez az Orofzlánynál , amaz az Arany
fóliái , az a’ Pávánál. Szinte így  , fok íéfe fzemeket ’s ér
zékenységeket gyönyörködtető tzimeres Fogadók vannak 
e’ világnak fzéles Várofsában , ezekbe bé-térnek az emberek, 
és igen fokán o lly ’ höfzfzason mulatnak, úgy oda-ragadnak, mint
ha ott volna tárgya útazáfoknak. Sokan bé-térnek a’ Tsáfzár- 
h. z, azok tudnillik, a’ kik a’ felsóségeket, nagy tekinteteket 
hívságos indulattal vadáfzák; bé-térnek az Orofzlányhoz a’ ha- 
taguf.k; azArany-fóhöz a’ föfvények; a’ Pávához a’ kevéljek ; 
a’ Szajkóhoz a’ tsátsogók; a’ Fél-hóldhcz a’ változó itéletüek. 
Szóval valakik a’ földieket a’ Mennyeiek eleibe, a’ teilet a’ lélek



eleibe téfzik, bé-térnek valahová, és ott o ily ’ hofzfzafan ma* 
radiiak, mintha ott vóJna vége útazáfoknak. Oh feJejdékenv 
útazók mit maradoztok V akár mellj Izívet gyönyörködteti 
dologhoz ragalzkodtak , itt kell hagyni, mert jövevények 
vagytok. Éi-hagyod te ditsó férfiú ditsóségedet, te fzegé- 
nyek véréből hízott minden kintsedtt, te pajkos ifiú gyönyö- 
rúfégedett, mivel Omnis homo peregrinus fit mficendo , quia com
pellitur migrare moriendo. S  Augujtmus. Minden ember jóve. 
vény lé:zen a’ fzüleíés-által, mert el-kell néki menni az ha- 
lál-áital. Azért azt mondgya bolts Seneca (*) Quid quid cir
ca te jaiet rerum ,  tanquam hojjitalis loci farcinas fpectans tranfeundum 
ejt. Valimx körúlleted vagyon, tsak-úgy nézd mint valami 
fogadó háznak portékáit, ott kell hagynod.

Ú gy keil tehát nékiiuk a’ mi hazánkhoz fíetniink, mint 
a’ jó útas fiet oda, a’ h-,»vá meg-índúlt, ha kevefeí mulat is 
tsak azért múlat, hogy a’ mi árnyának foljtatáfára fziikféges 
meg-fzerezze , tovább nem mulat , fiet mert útazó : A’ gyer
mekek fzokáfa az hogy tárfaikkal az utzán jádszodván , 
el-felejtsék, hová küldettek. Az efztelen útozók fzokáfa, egy 
fogadóba bé-térni, ott játékba elegyedni, vagy mezon hafzou- 
trlan virágotskáknak fzedegetésében mulatozván , oda nem 
fietni, a’ hová küldettek. Nékünk fziikséges ha gyiimóltsöfön 
akarunk fietni , a ’ világnak minden javait úgy tekinteni, mint 
valami fegedelmet, nem pedig akadályt az útazásban. Ne 
rakd tehát, ne terheld meg vállaidat e’ világ javaival; mert 
hazád felé fictve nem mehefz.

Bezzeg K. Halgatóim azok az okos lelkek a’ kik vólta- 
képpen meg-fontolták, mik ennek a’ világnak javai, femmi kop
pén azokhoz nem ragafzkodtak. A’kik mindenkor fzemek eló:t 
hordozták hogy ók utazók, és nem ez ,az ó hazájuknem 
fokát foglalatoskodtak az úton a’ világi dolgokkal való mu
latozásban, hanem fietve mentek. így fiet vala a’ Nemzetik 
Doctora mikor azt chajtá: defiderium habeo dijjvlvi, et efje cum 
Chrifio. (**) Kívánok el válni, és a’ Kiifiuíial lenni. így  li- 
ete Sz. Ágofton Doctor, mikor a’ mennyei hazát így óhajtás 
O  Patria nrjlra ,  patria Jecura ! a longe te riden us ,  ub hoc mari 
te falutamus,  ab hac valle ad te fiufpiramus (***) Oh nekünk ké-

_____ fzn-_
(.*) Lib. lj’.iJTiojTC**) aid fhilip, i . v. *3. ( ***) Solii. 35.^



fzítfetett haza, óh tsendes békefséges haza, tsak meík- 
fzérói lá iink tégedet, ebből a’ forgó tengerből köfzöntiink 
tégedet, ebből á’ íiralcn) völgyéből óhajtónk tégedet.

Ezeket hallván vald-meg Kerefztény lélek, Agy-é igaz, 
hogy a’ ki jól meg-fontolja , ezt az életet egy fok féle vál- 
tozáfokkal fel-elegyittetett játéknak lenni, az minden állapot
tal meg-elégedik, a’ ki meg-goudolja ezt az életet, egy úro- 
záfnak fzarándokságnak lenni, az e’ világi jókhoz fzívét 
nein ragafztya , tudván hogy nem ezeknek örök bírására 
teremtetett. Imé iljen elmélkedéfekre ada nékiink okot a BRA- 
Ha M ANTALnak ezen Nemes N. Enyed Váróiba betsíiletes , 
Első Kereskedőjének halála, a’ ki meg - mntatá példájával 
hogy az Ó élete utazás vala, melj utazását akkor végzé-el, 
mikor az Ur néki parantsola: Menny-ki földedből, és rokon
ságod közül és az Atyád Házából. Nem-is tsal-ineg bennünket 'fe
lőlié a’ reménység fzerelmefim, hogy el-jntott abba a’ bol
dog hazába, a’ melly felé fzarándokságában utazott, erre 
biztat bennünket az ö Kerefztényi élete , fo képpen az a’ 
búzgóság, mellyel utazásának utolsó óráiban egéfzen az ö 
Iftenéhez ragafzkodott, az az áitatofság.'meljet az Anyafzent- 
egyház Szentségeinek fel-vételében mutatott , azok a’ rebe- 
go ajakok közül útólfzor ki-jött fohálzkodáfok, roellyekkel 
magát Teremtójének ajánlotta. íg y  kóítözék-el Rokonsága 
k ö z ö l , igy hagyá-el Attyának házát , és el-mene abba a’ ha
zába, mellyel néki az Ur mutatott.

Hadd nyugodgyanak tehát az ó hideg tetemei tsendes- 
fégben , el-végezte ó Pálya-futását, raí még futunk, és bár 
fzerentséfen futhaíTunk a’ páljára. De mivel hirtelen efék ked
ves Rokoni közül való el-kŐltözéfe , hirtelen fzóllitá Ótet 
az Ur, vég-bútsút fém vehete Szerelmefseitól, azért tmé én 
általam így  fzóll ti hozzátok.

Leg-elöfzör-is így fzóllií-meg tégedet Márton Zsófiát 
kedves édes Annyáí: Tudom óh Annyáni! nagy mint a’ 
tenger a’ te bánatod , hogy engemet legg-virágzób efzten- 
dómben, és abban az állapotban, melljben néked legg-nagyobb 
fzolgálatodri lehettem volna, meüjben korüiettem való a- 
nyai dajkálódáfodot fzolgálatommal meg-há fúltam volna , eí* 
fzalafztál, de töröld-le fzerelmes Anyám izerneidboi ki gör-



diilo könyveidet, nyugodgyál-meg a’ Felfégefnek rendeléfén r
6  néki tetfze't parantsolni: egredere menny-ki, ki-mentem. Le
fzen o özvegységed efztendeiben a’ te gyámolod > a’ te védel
meződ. K ^mányozza úgy a’ te Szarándokfágodnak napjait, ké- 
vánono , hogy mikor tt-jr Rokonidot el-hagyod, juthafs abba 
az örök házába, meiljhe tartozik minden lietni.

Kedves A íny a után te hozzád igy fzól Mártonfi Ka
talin, mi t volt kedves Hites-Táríához: Le-esék fejednek Ko
ronája, mikor én a’ földre esétn kedvesTárfano, azéit zokog 
fzíved, köuyvez fzemed, fojt a’ bánat, jól tudom, de fziintefd fzó- 
morúfágodot óh «fzfzonyi-áilat! meg-emlékezvén arról, hogy 
nincs oíj fzoros kötés, niius ólj erős égyelfég, nints oly kemény 
fzerete't, melljet a’ fenkinek engedni nem tudó halál el-ne 
fzakaízfzon : Hozzám méltatott íziveflégedet , és terhes nya- 
valjámban költi öctem tett hív fzolgálatodat köfzönöm, kérlek 
kedves Tár fám , kedves gyermekünket Jánoskát a’ kiben eti
lemet mindenkor fzemiélfz, neveld az Ifteni-i’élelemben , és 
a’ fzíikféges tudómányoknak meg-tanuláfában. Egéfz életed 
ol 1 j kellemetes légyen mint a’ virágzó tavafz, ollj vidám 
mint a’ nyári fel kelő nap, óllj teljes jó fzerentsével, mint a’ 
legg-gazdagabb aratás. Tsak arra kérlek, hogy a’ legg-nagyob 
fzerentsének közepette-is, légyén felölem eleven emlé-kezettel..

Hát nékcek T. Mártonfi János kedves Ipám , és l  ö- 
fők Anna kedves Napom, mi képpen köfzönnyem-meg fzí- 
Vcifcg.eketV Te valái Mártonfi János az én máfodik Atyám , 
te engemet tanácsoddal oktattál, te ízorgos ügyeimbe fegitsé- 
gem vóltái , te é g y  fzorgalmaüoskodiál az én dolgaimnak 
eló-mozditáfában , mint fajátodéban. Érettem tett fok Atyai 
fáradsá odor köfzönöm , és ennek ntánna-is Házam kórul 
való fzorgalrnatos gond-vifeléfedet kérem. Sokaíitsa lilén 
nrpjaitokot kedves Napommal l i n k  Annával együtt, és maga 
á !dalinak bóvfégét árafzfza házaitokra. Légyen örömetek 
Mártonfi Tódorban, az én Sógoromban, a’ ti kedves Fiatokban, 
a’ kinek is fzorgalrnatos munkálkodáfával köriiletiem tett fe- 
gitségét köfzönöm.

Tólletekis vég-hútsút vefzek kedves Bátyáim Antal, 
Nov'k, Bngl'ny, és két k dves ángyaim Anna, és Anna 

M arul Nem Külömben tolled közéi való vérem Tzifra.
Már-



Mírtnn, és toliéi őtvrs Am t. T ű i d  Márton Atyámfiának H’- 
íes-Tárfa. I né a ty aíifágos barátkozáídoktól cl-váltam, tóilefek 
drága Rokoniméi marattam, I'árfafagtoktol el ízikadtam. Hoz
zám múíatott atyafifágos fzereteteteket köfzönöm, és kérem: 
hogy Jegyek mindenkor jelen nállatok a’ jó emlékezet áltál , 
a’ ki teli fzerent tóJietek el-váltam.

Hozzádis vagyon e y  koízöna igém íClv-ífznâ  Sigmoni Ur , 
az én Törvényes dolgaimban nékem bolts és 1 noos igazgatóm. 
Tanáts a iáíaidot kofzönö n , melljek által terhes ügyeimet 
Szerentséfen fóljtattam mind aduig, míg ollj hatalmas ítélő 
Szék eleibe jutottam, a’ honnam a’ dolgot, felfob Bíróhoz nem 
lehetett vinni. Kérlek érdemes Ur: tápláld ennek utáiina-is *z én 
Rokonfágomat fzükféges Bolts fanáts-adáfoddal.

Titeket-i's meg-fzóllítlak Bor Lázár, Bor János, Dájbuká: 
[/Intal, Bogiány Kriftof, kedves Kereskedó-Támim, minden hoz
zátok tartozó kedves Hites-Tárfatokkal, ’s Gyermekeitekkel 
edgyüt. SzerentsélteíTe az Ur a’ ti fáradfágtokot , a’ bal-e- 
fel házaitoktól mefzfze járjon , forfotok tsökkenéft ne fzen- 
vedgyen. Ha valaha veletek való tárfalkodáfaimban emberi 
gyarlóságból meg-fertettelek, ti kerfztényi fzeretetbói enged- 
gyetek-meg.

Te-is Verzár Lukits fok efzíendökig kedves hív fzolgám, 
fzorgal natos fzolgálatodért, életadnek minden napjaidban légy 
fzerentsés, és foha ki-ne zárd fzivedból ez én róilam való 
emlékezetet, a’ki tégedet igazán fzarető Gazdád, Urad vóltam.

Végezetre Tekéntetes Ns. N. Enyedi Tanáts, kinek ba
rátságával , ’s fzives fegedelmével fokfzor éltem, és ti mind
nyájan a* kik e’ Temetéíi tifzteletemet jelen-létetekkel difze- 
fittettétek, kévánom ezen Keresztényi ’s felebaráti hivfégte- 
k é r t , vegyétek az adakozó egekoek-bőv jutalmát. Azon
ban emlékezzetek-meg arról, hogy ez életben az örök-Haza- 
felé utazunk, úgy foljtafíatok tehát iitaitokot, hogy el-juthas- 
f*tok Hazátokhoz

Á M E N .


