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SZÉDÍT l e t z k e .

X. M 0 *s. XLVI: 30.
Immár örömmel halok^meg.

Linius és Sabeílictís egy formán 
írják, hogy ama’ nagy Metellus 

Kómában a’ Éerenrsének tjz nevezetes aján
dékaival volt meg-ékefitve , mellyekkeí a’ 
ki bír, az e^y Eerentsés Polgár a’ város
ban, ez egy boldog ember világ éerént, 
és ha valaki azok közzül tsak egyel bír is, 
a’ magát boldogtalannak nem mondhatja. 
Első azok közül, ha valaki jó  vitéz, a’ nagy 
vitéz ollyan az orßagban, mint a’ Kerubim 
Paradicsomnak ajtaján villogó fegyverével, 
i. Mos■ III: 24. A ’ Tudományok,- meílersé. 
gek, Kereskedések, a’ jó rend , az igazság
nak ki-Éólgáharasa tééik az oréágoc xrtinfe' 
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egy Paradicsommá , úgy de ennek a* Para-' 
ditsomnak óhalmazója, és mintegy őrző an
gyala a’ vitézló Rend , hogy abban az é- 
letnek fája teremjen, és annak gyümöltsei 
e]*ne prédáltassanak. Második karaktere egy 
Éerentsés Polgárnak az, ha ó ékesen pálló. 
Homcrust a’ régiek úgy felették le az é 
ékesen fóliásáért, mintha az ó Éájjából drá
ga gyöngyök, és virágok hulíanának-le, meí- 
Jyeket mások a’ magok hafnokra a’ főid
ről fel-fedegetnek. Az ékesen-fióllás ve
télkedik a’ vitézséggel, ez a’ testeket ero- 
£akkal , fegyverrel: amaz a5 lelkeket ked
vesen és minden eröfak nélkül hodoltatja ,  
mind a’ kettő egy-forma eíicktumokat hoz 
elő, és ha valakiben e’ kettő nagy mérték
ben öfve találkozik, az égy nagy hódolta- 
tóvá léfen. Harmadik ékefségc egy bol
dog Polgárnak az, ha a’ maga dolgaiban és 
próbáiban perentsés előmeneteleket tehet, 
úgy hogy nem illik reá ama’ fomoru Ének: 
Rijábanvaló tinéktek jó reggel fel-kelni, ké
sőn ellve le-fekünni, nagy gonddal és fá
radtsággal kenyeret enni 'Solt. C X X V1II. a. 
Luczius Sylla magát ferentsés Syllának ne
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vezte vált Romában, mivel minden dolgai- 
bán a’ feerenrsét markában hordozta , mint 
Julius CsáÉár is így fóllott egy meg-ré- 
miilt hajóssának: ne fély ! a’ Csatárt vifced , 
és az ó fcerentséjit. Lehet valaki egyéb a* 
ránt jó vitéz, lehet ékesen-éolió, lehet jó 
gazda, gazdaÉÉony, lehet jó Házafi , lehet 
mindenben alkalmatos, talpra esett és jó ke 
zefogásu ember, még-is ferentsétlen, és a* 
midőn némelyeket egy maroknyi tudomány 
egy középÉerü igyekezet, és alkalmatos vol
tok mellett nagyra emel a’ ferentse, akkor 
némelyek, kik Ulyfsesi fejet hordoznak, ott 
maradnak — a’ porban. Oh Istenem í mely 
tsudálatosok a’ te útaid ! Negyedik ékefsége 
valamely Polgárnak az, ha jó  Hazafi, fólgált 
Hazájának, nemzetének mint Márdokéusról 
iratik: Az ö Nemzetiségének javára igyeke
zik va!a, és minden ö nemzetiségének meg- 
maradását, és békességit keresi vala. Pster* 
X: 3. Ötödik ferentséje egy jó Polgárnak, 
ha az or£ágb?n, vagy a városban neveze
tes Hivatalokat viselhet, és visel-is. Hato
dik az, ha fiép talentummá, és é f íc l bír. AJ 

v bölcs ember tsak az egy Istennél alább va- 
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ló a" Poétának £ava fierent. Azért Nagy 
Sándor annyira fiererte a’ tudósokat, hogy 
az ó udvara ollyan volt mint valami Aka
démia, mely tellyes volt bólts emberekkel, 
kiket mindenütt magával hordozott, vala
merre ment a’ világon. Hetedik ékefsége 
a’ jó polgárnak a’ ßorgalmatoßsag, és nagy 

.dolgokat végben vihető tehetség, Láttál-é 
azt kérdi Salamon, á  maga dolgaiban fór*  
galmatos embert ? a nem marad alávaló ál
lapotban, a Királyok előtt kezd állani. Péld. 
X X 11-. ay, Nyqltzadik az , ha valaki fé p  
Jößággal és gazdagsággal bír, de a’ mellyen 
nem úgy keresett mint Judás ártatlan vér
nek elhárulásával, vagy, erófiakkal mint Á- 
káb Király a’ Náboth kellőjét — hanem i- 
gazán. Pénz emberség. fiokták mondani a’ 
Magyar Példa-befiedben , mivel a’ pénzes 
emberek betsülretnek a’ Társaságban , a’ 
minr az Apostol-is meg-jegyezte jfak ÍJ: a. 
Ezek élnek leg-nagyobb gyönyörűséggel e’ 
világon, sőt az ilyen teli kafokkal, fiéles o£- 
lopokkal eross a’ Tárfaság-is, Kilentzedik 
boldogsága valamely Polgárnak a’ jó  hit és
vív, mert ez az embernek élete, a’ mennyi
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ben ó tárfasági állat. De Sz. H . midőn fe
zeket Éámlálom elő , £inte el-felejtkezem 
arról, hogy én most nem Férjfi, hanem a£- 
éony felett prédikállok, a’ ki mint akfony 
ember az el-mondott ékefségekkel nem bír
hatott, femmi fém, hátra vagyon még a’ ti
zedik ékeíség , mellyröl a‘ nagy Métellus 
emlegettetik, és a’ mellyet valamint egy a- 
tya, úgy akármely jó anya a’ maga bol
dogságának és különös fierentséjének tart
hat , midón jó l nevelt gyermekek az ö örö- 
kófsei. Boldognak, Éerentsésnek tartotta ma
gát az öreg Jákób-is az Ó fiaival, különö
sön ama nagyra ment Jo’sefével, úgy hogy 
halálát-is örömmel várta mondván: Immár 
ürömmel halok-meg.

Szom, Halg. A ’ midón én egy tiStelet- 
te méltó A£Sonynak, egy a££onynak mon
dom, a’ ki mind Néhai TiEteletes Tudós 
édes Nemz'-je're Pákei Púkéi János Urra , 
mind néhai Férjére, Tifteletes és Tudós 
Fejérvúri Sámuel Pap, és egy£ersmind Pto- 
fefsor Urramézve a’ TiÉteíeres Titulust ö- 
rökség feerént vette, mind a’ maga £emél- 
|yes tulajdonságai által azt meg-érdemlette,
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égy illyen a££onynak, mondom, ha £intea 
nem egy Pátriárkának, a’ milyen volt Já 
kob, kinek ßavait adom elő, leg-alább eoy 
igaz Mátriárkának PÁK El JU D IT H  a£- 
fonynak kívánok vég tizteletet tenni , ki
nek vólranak méltó okai arra, hogy öröm
mel halhafson meg, ennek alkalmatolságával 
azt adom elő együgyüen, és rövideden

Kik halkatmk-meg 'őrömmel és kik nem?
Mellyet mig elő adok, léfen alkalmatos

ságtok által láthatni, hogy nem minden ha
lál fcotnoru hálái, valamint Sámfon az évó 
állatban eledelt, és a* keserűben mézet ta- 
lair, úgy a’ mindeneket meg-emékcó és ke- 
fuü halálban-is találtatik valami éáeíség, ’g 
lehet örömmel halni-meg, Réám-nézve egy 
kevéssé figyelem, a’ meg-hóltra-nézve ufete- 
íec — ez az a’ mit fél óráig kívánok tőké
tek.

Öröm és halál, két ellenkező dolgok ra- 
gaftamak égve a’ fent Letzkében , ellen
kezők; mert mi emberek mindenkor fomo- 
ru képzeletet kötünk ö£ve a’ halállal, ’s ta
tám az halál mindenkor-is komoru , retten,
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tó, borzadást okozó dolog leg-alább a* kor- 
nyülállókra, atyafiakra, kefervesekre-néz- 
ve? Oh bizony ezekre-oézve fém minden
kor mert vagyon halál, melyről ezek azt 
mondják, hogy fokáig késett, bár eiébb járt 
volna. A ’ fiáz eétendós öregek rettente
dére vágynak a’ maradékoknak, az ollyan 
fukaroknak halálok után, kik hafonlatosok 
egy hízott állathoz, melynek fsak halála u- 
tan lehet hafinát venni, unalommal vára
koznak a’ henyélő örökösök; a’ rofifi fiú, a’ 
ki egyedül attyának keresménnyére támafi- 
kodik, éünteicn annak eíFtendejit fiámlálja , 
lesi utolsó Éempillantását, ’s mikor ez el- 
jött-is, vádolja az halált késedelemmel, ör. 
vend, hogy már valahára kezére került az , 
mit el pazéroljon; a’ csonkáknak, hennáknak 
ügyefogyortoknak utolsó órájok menyegzői 
ölöm azoknak; kiknek egéé életekben ter
hekre és unalmokra voltak; vágynak halot
tak, kiket így siratnak az é lók ; kár hogy 
régen nem holtak meg ! mint azokat a’ go- 
nofe embereket, kiknek lételek tsak ostora 
az emberi nemzetnek, fájdalmas dagadása ,
és fenéje a’ Polgári társaság teliének, ki- 
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Icet midßn az halálnak iólrévo keze ki-metz, 
könnyebbséget ferez a’ testnek. Boldog em
ber az, a’ kiről azt mondják az élók , bár 
meg-ne hóit volna, mint Brutusnak álló ké
pére azt irták volt halála után: b á r  é l n é l • 
De talám magokra a’ meg-haiókra-nézve 
mindenkor fomoru , és keserű az Halál ? 
Oh mert a’ terméket fél az el-romlásról — 
be fomoru gondolat — el-menni és többé 
nem lenni 'Solt. XXXIX: 14 . fomoru ki
vált azoknak, kiket itt a’ ferentse lágy ke
belében hordozott. Ob halál mely ßomoru 
a ie emlékezeted az ö javaiban békességgel 
elő embernek! Sir. XLI t .  De még a* fceren- 
tsétlenség* gyermekeinek-is fájok5 hangjá
val: jöjj-eí halál! többire ellenkezik belsé 
érzések, mint egy Férje halálát kesergő, ot- 
tan-ottan az hajált follitró Özvegynek e- 
lotre midiin az halál meg-jeJent volna a’ 
mese-ferént, azt mondotta, hogy nem 6 az 
a’ kit keres, hanem más affonyra mutatott, 
a’ ki akkor ágyban fekütt, azt kell úgy 
mond, el-vinni. Ezékiás Király meg-halván 
az halálos Sententiát, sírt, nyegett mint a* 
galamb, tsipegett mint a’ Daru, és a* fets-
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te. Sőt az Istennek,Fia, a’ ki önként tette- 
Je életét, az ő testének napjaiban nagy kiál- 
ráfokkal, és könyhullatáfokkal való könyör
géseket vitt annak eleiben, a’ ki ötét meg- 
Éabadithatia vala a’ Haláltól. 'Sic/. V . 7. 
Mindazonáltal ezek ellent nem álván mu- 
tafsuk-meg, hogy lehetnek és vagynak-is 
mind a’ Férjfi, mind az Afifeonyi nemben 
ollyanok kik Örömmel halnak-meg, vagy a’ 
kiknek vagyon okok arra, hogy a’ mi kii- 
lömben el-keriilhetetlen és meg-máfolhatat- 
lan dolog, azt valami örömmel és meg-nyu- 
govással vegyék magokra. A ’ Halált nem 
annak az o terméfcete ; mert az az álomnak 
a leg-nagyobb mértéke, hanem némely kön
nyül álló dolgok téfik igen fromoruvá, mint 
az el aluvást-is nehezittik némely környül- 
állások, p. o.

i fiör Nehezitti az Halált az , ha valaki 
még ioká élhetne a’ terméfetnek rendes fo
lyása ferént , és az emberi életnek azon ki- 
fabotr közönséges harára-éerént, a’ meddig 
az emberek leg-kozönségefebben Éoktanak 
lépni, mely a’ ’Sólrár író prófétának hatá-
rozása-Éerént hetven leg-feilyebb nyoltz-
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van értendők 'Solt. XC. Azonban ezen ha
tár köven innen jóvá.!, es idó előtt meg
kell halni, idd előtt mondom, mert még a’ 
nyoltzvanadik ejtendő igen raeffe vagyon. 
Én azt mondám, úgy mond Dávid, én erős 
Iflenem! ne vígy-el ingemet az. én életemnek 

felén, mind örökkön örökké vágynak a te eß- 
tendeid. ’Sólt. C1I: 1$ . íme Dávid-is az 
emberi életnek egy közönséges határát kép
zelte, azért oÉrotta-fel így z maga életét: 
ne vigy-el éngemet életemnek felén. Életé' 
tiek fele fel téten egy egéÉÉet, és egeß nél
kül felet képzelni és mondani nem-is lehet. 
Már gondollyuk-e! azokat a’ maga meg-bi- 
zott, ép egéfséges alkotmányi! testei bitó ? 
az életnek virágával kérkedő ihú embere
ket, kik még egy hoÉfu pályát képzelnek 
magok előtt, mellyet magok mérnek-ki ma
goknak, mintha az halállal £övettségre lép
tének volna, azt gondolják hogy még a’ ha
lálnak nints’ femmi jufsa hozzájok, meg-u- 
tálják annak az emíékezetit-is, és a’ ki ar
ról tsak €ót téÉen-is, el-pirongatiák magok 
elöl, mint Jeroboám a* halált hirdetó Prófétát^
Ámás, VII: 1 1 ,  íz. Aat gondolják hogy még
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nckielc fok élőket kell ki-hajrani magok előtt 
a’ temetőbe, a’ magok halálokat igen mefi* 
£e vetik, azonban midón az halál ókét vé
letlenül nyakon ragadja, meg fromorodván 
azt mondják, a’ mit az ördög: Jötté l ( oh 
halál) minket gyötreni idő elett. Mát V i l i :  
sy. az illyenek gyötrettetnek idó előtt az 
haláltól; mert még a’ magok tetfcsek , kí
vánságok, képzelődések £erént nem éltek e- 
leget. H át, úgy mondanak azok ®z irigy 
Párkák, miért n értek nékem kurtábban mint 
másnak az élet’ fonalát? hát az irgalmat
lan halál nem talál-é ollyan öregeket, kik
nek már külómben-is ki-függe£tetett fejeket* 
a’ zá£ló az utolsó ütközetre ? hát a’ Gale- 
nusok, Frankok, Braunok, HaJIerek, Richte - 
rek, Loderek, kik hízelkednek azzal, hogy 
a’ pártfogó nélkül £ükölködo emberi nem
zetet védelmezik az halál ellen, tsak enyit 
tehetnek a’ még nem idős eletnek meg
tartásában ? Tsalárd reménység hová lettéi? 
Az élet’ bimbója itt nállam nem régen nyiít- 
kii és már el-hervad, El mondhatom a’ mit 
Károly nevű Sicilliai K irály , élni fém kéz- 
detttem még, ’s már kernelen vagyok meg
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halni. — De nem ~  nem engedek, fel-köl- 
töm minden erőmet, tusakodom az halállal» 
védelmezem magamat a’ végezés e!len-is — 
azonban tsak egy fel-vonás, és azt mond
ják — meg-hólc — keserűséggel, úgy mert 
nem élhetett eleget. Ellenben pedig öröm 
mel mennek a’ halálra , a’ kik mint Ábra- 
hámról iratik, tsak mintegy el fogyatkoz
ván meg-halnak jó vénségben napokkal, vagy 
élettel meg elégedve i Mos. XX V; 8. ök
römmel mondom; mert a’ hoßfeu élet az Is
tennek áldásai közzé feámláltauk , ineüyet 
hogy meg-nyertek, nem lehet, hogy azon 
örömmel el-ne tellyen az ó €ivek. Örö?»- 
mel, mert Ók az egéf életen kereétü) men
tenek, és ennek minden grádítsain, a’ gyer
mekségen, ifjúságon, jókorbeli állapoton, és 
a’ vénségen-is által verekedvén tudjuk hogy 
terméÉet-feerérit nints’ egyéb hátra, hanem 
hogy le-fáliyanak e’ múlandó élet’ rheá- 
trumáról. Örömmel: mert ok leg-terméÉe- 
tibb halállal ha!nak-meg, tsak el-fogyatkoz- 
ván, és ollyanok lévén mint a’ meg-ért ga- 
bona-fálok, meilyeknek farló kell, hogy le- 
arattaísanak, ollyanok mint a’ nap, a’ mely
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mát nyugaton áll, és le-kell menni, ollya- 
nők mint a’ végig le-égett gyertyák , mel- 
lyeknek nints’ többé tápláló nedvefségek , 
ki-kell alunniok. Örömmel még-is; mert né- 
kiek a’ ho££u tapaftalás, és a’ minden dol
goknak meg-probálása eléggé meg mutatta 
ama’ minden történetek homlokára függeé- 
tett írást: HijábanvaJóságoknak híjába nvaló- 
sága, és minden hijábanvalóság. Látták ok 
hogy a’ nap alatt nints’ állandó öröm és 
tökélletes gyönyörűség, látták, hogy az ér
tendők fárnyain el-repülnek, és az idők* fo- 
lyamatjával el-tünnek az életnek minden ö- 
töméi; és végre tsak ez a* kedvetlen nóta 
hangozik az embernek fájából: Ezek nékent 
ttem tettzenek. Préd. XII: 3. Ekkor pedig 
az halál úgy áll elÓ réájok-nézve mint va
lami jóltévó, mely eí-töröl az el-fáradott ö* 
regnek ortzájáról minden könyhullatáfokat, 
bé-vezeti a’ nyugodalomnak tsendes hajlé
kában. £s e’ már az öregnek egy neveze
tes vigaétalása a’ halálban.

i-ßor. Kedvetlen ábrázatban ölrözteti a* 
halált az arra való kéáületlénség. Az, hogy 
némelyeknek mntsen a’ halállal kmmi es
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merettségek, az, hogy a 'd rága  időt cU 
prédáiták annyira, hogy í'emmi ütkozer’ me» 
zeje nem nyög úgy, mint az ö meg-öletetc 
napjaik, a’ kötelességeknek, háziaknak, pol
gáriaknak, vallásbélieknek el-mu!arása , az 
Isteni Felségnek meg-bántása, mellyet foh* 
meg-térésbéli engeütelés nem követett, a‘ 
bűnökkel meg-terhelt, de meg nem könnyeb» 
bittetett Lelki esméret ez élethez Ferfelett 
való ragaÉkodás— ilíyenek töbnyire a’ ke
rületien embernek bélyegei. Pedig a’ leg
bátrabb vitéz-is meg-retten az ütközet me
zején, midőn ötét az ellenség kerületien » 
és fegyver nélkül lepi meg , éerentsétlen 
katona, a’ ki maga adort fegyvert maga el
len az ellenségnek kezében, a' leg jobb ha* 
jósnak meg-Éünik minden öröme, midón a* 
éélvélzek vasmatska nélkül való hajóját vé
letlenül kezdik ostromolni, Ki vagy az a> 
Rationista, a’ ki örömmel álhass elő , mi
dőn kééületlenül vonattaróí támadásra ? Mi 
ezekből az alkaímaztarás ? az, hogy a’ ke- 
Izületien Keteityén az a’ rofc£ katona, a’ ki 
maga adott fegyvert az halálnak kezében,
mert a’ hálái jő a’ bűnösök ellen az ő tu
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Iajdon bűneikkel fel-fegyverkezve, és a’ po
kolnak féregéiről kisértetve. J e l  VI: g. A* 
kerületien Kerefetyén az a’ Hajós, a* ki 
nem fundáka-meg magát az Istenben való 
bizodalomban, és a’ jövendő élet felöl va- 
ló reménységben, mellyet af mi lelkünk’ e- 
rös és bátorságos vasmatskájának nevez az 
Apostol, mely bé-mégyen mind azokig, mel- 
lyek a’ Kárpiton belöl vágynak. 'S<d. VI: 
19. A’ kéfeületlen haldakló az a’ boldogra- 
lan feám-adó, ki már feinten az ítélő-Szék e~ 
lőtt áll, ki már kezdi hallani lelkében a’ Ci- 
tátziót: Adj fámot a te sáfárságodról, nem 
hbetz többé sáfár. Ö pediglen már feinte 
későn az Evangyéliomi sáfárra! verekedik 
magában: mit tsináljak} Az Uramnak fea- 
va: adj fá m  ot, ég tsattanás az én fi leimben 
mivel az ő javaiból,’s réám bízott áldásaiból 
prédát ütöttem. M it tsináljak ? Én abból 
az agyagból, melyből aranyot kéfeirert az i- 
dőnek hofefeu volta, magamnak bálványt e- 
melvén, azt annyira imádtam, hogy a’ 
tnásét-is igazságtalanul el-vectem, de soha 
vifefea nem adtam. Mit tsináljak ? Feleba
rátaimmal mint úti-társaimmal, kik velem egy 

b czél-



czélra igyekeznek, embertelenül bántam,el
lenségeimmé tettem, kikkel az útban meg- 
nem bekéllettem. Mit tsináljak ? Én az 
embert boldogittó Vallást utálatnak tárgyá-' 
vá tettem, Menyor£ág Pokol, álom, és me
se volt előttem , de most már fel-kezd e- 
melkedni Éemeim előtt az a’ kárpit, mel
lyel azok eleiben húzott volt a’ vijág, és 
a’ hitetlen £ív , másként kezdek látni, Mit 
tsináljak? Én Éerentséden a’ gonoÉt £e- 
rettem, a’ jót gyűlöltem, a’ virtusnak ba
rátja íoha nem voltam, mellye'rt most gyöt- 
rettetni kezd az én lelkem, Oh fúriák . Mit 
tsináljak ? Tsak egy két írempillantarok 
vágynak még hátra foháékodni amaz adós 
Éoigával: Uram ! múljék el én ellenem va
ló haragod; de annyi bűneimért, mellyek- 
kel lelkemet meg-terheltem, elég áldozat lé 
£en-é ? Míg, illyen gondolatok reékettetik- 
naeg az ő kételkedő, és hánykodó mejjét, 
el üti a’ leg-utolsót az életnek óra-mivel 
és meg-hal,de meg hal bizonytalanságban, 
és meg-hal keferüséggel. Ellenben pedig mi- 
tsoda örömmel adják-meg lelkeket az élet 
Urának, kiknek kebelekben az a’ Háltzion?
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madár, a' jó Ielkiesméret rakott fé£ket, mely 
annak következése, hogy kötelefségeiket, 
akár férjfiak, akár aÉéonyi állatok, akár Lí
rák, akar kólgák, akár tiÉtvifelók , akár a- 
lat valók, Éóvai, akárminémü rendből és 
állapotból Valók voltának, jól, híven, pon
toson végben vinni törekedtenek. A ’ po
gány a’ ietétségben , a’ ki äz fivangéliomi 
világosságot meg-fetn pillantotta, ezen gon
dolat mellett, kócelefségemet végben vittem; 
gyakran nagy örömmel hólt-meg, mint É- 
paminondás és mások. Sokkal boldogabb 
vagy te Kerektyén Felebarátom, ha akkor, 
midőn azt kell mondani: el végeztetett miit 
den, azt is el-mondhatod a' te Vallásod* 
Fejedelmével: Atyám! Én ditsolle t telek Té
gedet, el-végeztem a munkát, mellyet réánt 
bíztál volt, hogy el-végezzem. Ján X V lí: 4. 
A’ munka, vagy kötelefség, mellyet reánk 
bíztak itt, hogy el-végezzük, háromféle, va
lamint annak tárgyai háromfélék az ISTEN, 
az E m b e r e k ,  én m a g a m ,  az Istenre - 
nézve kentül, az emberekre-nézve igazán, 
magamra-nézve mértékletesen, munkáson, 
az én czélomra, boldogságomra való ígye- 
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kezeit el éltem-é e’ világon? Ezen három 
fő kérdések fordúlnak-meg az Ítélő fék e- 
lótt és a’ lelki efméretnek fórumán, a’ mely
re egyenesen citál az Halál, úgy pedig,hogy 
ott nem lehet hellye a’ N e m  ó na k ;  mert 
igaz az Apostolnak fava, Mimyájun nekünk 
meg-kell jelennünk a Kristus itéló Széki e- 
Jött, hagy kiki el-végye jutalmát annak, a 
mit a testben tselekedett, a' hoz képest d  mit 
tsekkeden, jót avagy gonoßt. 2. Kór. V: 10. 
Boldog ember tehát, a’ ki el-mondhatja; A- 
tyám ! el-végeztem a’ munkát, meliyet ré- 
ám bíztál volt, hogy el-végezzem , es így 
Tégedet dicsőítettelek e’ földön. De oh 
valyon ki mondhatná ezt el igazán s Mel~ 
lyik halandó tellyeűtette minden kötelefsé- 
g.'it oly* tökéletesen, hogy azok közül íokak 
ne tehetnének Ő ellene tanúbizonyságot? 
Oh bizony a’ nap lém tiindökJik minden
kor, abban-is efnek nagy fogyatkozások, es
nek az emberckben-is. A ’ jó Kereftyén te
hát még el-enyéfése előtt egy idvefséges 
magában való fállással, egy a’ Terenuőhöz 
való fel-emelkedéfsel, foháfkodáfsal igyeke
zik meg-nyerni annak kegyelmét, a’ ki élet
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nek és halálnak Ura, a’ jutalomnak és bün
tetéseknek oktogatója, és a’ Jé ’susnak ama’ 
bíztató káváit törekedik meg-ha!lani : Bíz
zál kőig ám, kolgálom, meg-botsáttattak a” 
te bűneid— így hal-meg örömmel.

3 fior: Komor tekintetet ád az Halálnak, 
a’ mely egy komoru melancholiába ejt né- 
mellyeket, a* hitnek gyengesége, vagy ép
pen nem léte. Hogy léken a’ halál után 
más tartósabb élet, ez a’ Kerektyén vallás 
kava. Hifiem az örök életet, ez a’ Kerek- 
tyén ember vallástétele. Ez egyéersmind a’ 
leg-nagyobb vigaktalásnak fundamcntoma 
az halálban. Mert nem lenni többé, ez egy 
a' leg-irtozatofsabb gondolatok közül, mel- 
lyek a’ lélek előtt foroghatnak , és a’ fém- 
mivé való léteinek kívánása ellenkezik az 
emberi termékettel, és iudulatokkal, ha fsak 
ugyan az halál után való létei valaki eláct 
el-nem vektette a’ maga becsit a’ meg-bé- 
lyegzett bűnök, és azokból folyó kétségben 
esés által. Ha a’ tapaktaíások-kerént a’ föl
di élet-is unalomban és utálatban jó a’ két- 
tségben esés által azok elótt, kik magokat 
tneg-gyílkóllyák, tsuda-é, ha az halál urán
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való letelt gyanússá tenni, meg-tapodni L  
gyekeznek azok, kik tsak egy jövendő bol
dogtalanságra tarthatnak ^kámot ? A ’ hói az 
értelem meg-nem romlott, a* hói a’ belső 
ind ufarok terméketi álláíokban vágynak, az 
erköltsök vikka kerezhetetlenül meg-nem 
•yekregetódtenek ,  ott az élet leg-drágább 
leints, leg-féltobb portéka, hogy mi élni kí
vánunk, ’s ha lehetne kakadás nélkül— ez a’ 
termeket3 fcava , és a’ ki meg-elmérte iga
zán az életnek betses vóltár, azt az lilén 
igen meg-keferitené, ha attól örökre meg
fojtani akarná. Mire való bennünk az a’ 
velünk kületett kívánság a’ küntelen tartó 
létei iránt? A ’ Teremtó jádzik-é velünk 
mint a’ gyermekekkel ? ollyan ceheterlen-é? 
hogy tételünket a’ sirhalmon túl-is meg-ne 
tarthatná , olfyan irigy, hogy komjuságun- 
kar, meílyet maga plántált belénk, ki-nem 
elégítené ? Qh mely képen meg-egyez ezen 
velünk kületett kívánsággal a’ Vallás, mely 
azt tanítja , hogy mikor ezer ’s meg ezer ek- 
tendós kó-kálak porrá léének, mikor minde
nek ama’ közönséges tűzben meg-égnek, mi 
még akkor-is, sót annakutánna is lékünk lel
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keink raeg-nem halnak testeinknek porai egy 
kor ismét ineg elevenednek. Meg-alatsonit- 
ja a’ Léleknek Méltóságát , a’ ki azt tsak 
párának nevezi, a’ mely az halálnak lehel
jeiével el enyééik, minden velünk kületett 
indulat magát az ellen fe!-emeli. Még az- 
is hogy némely ember úgy belé bolondul 
e’ földi életben , mint a’ Spanyol a’ maga 
Hazájában,- hogy egy öreg ember-is, kinek 
már fél. lába a’ koporsóban vagyon , háza
kat kerteket épitt, hogy egy vén afifony , 
egy Hekuba , kinek már homloka rántzai- 
ban jól lehet látni hány eftendos légyen , 
most is magát fesregervén vakít máíókat, és 
minden nap meg-ifiadni akar a’ Kárminnak 
fejedelmével , — ezek-is meg eróíirik a* 
fellyebb elé adott tudományt, tsak hogy e“ 
zek bolond vifefa élések ama’ belső fózat-* 
tál, a* mely fakadás nélkül való életünket 
sugalja. N em  l e n n i  t ö b b é  — ha ez 
egy igen kedvetlen gondolat mind azok e- 
lotr, kik érden e-éerént tudják betsülni az 
életet, így a’ ki a’ Vallással, és a’ belső c- 
redeti indulatok kai meg-egyező hitben és
reménységben hal-meg, az örömmel hal-meg,
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mivel a* halált teák úgy nézi mint egy kg* 
rövidebb által-útat más felségesebb életre » 
és mintegy által változást rothadandóság* 
ból rothadatlanságra, múlandóságból örök
ké valóságra , tökélletlen és fok változálok 
között fqllyó életből változhatatlan, egy for
ma és boldog életre. Annyival-is inkább 
örömmel hal-meg, a’ ki így hal-meg.

4 -ßer: Ha itt a’ földön halálig a* maga 
dolgaiban boldogult , és kívánt véget ért. 
Az az Atya, an ya , ki a’ maga gyermekeit 
fel nevelte, és azoknak ^árnyakat adhatott* 
mellyekkel már magokra repülhetnek, az a* 
gazda kire nem illik a’ példa-beféd. Ez az 
ember el-kezdette az építést, de el~nem végez
hette. Luk. X IV . 30. Az a’ Polgár, k i a* 
Társaságban tehettségeihez, talentumaihoz 
mérsékelt hivatalt, egyet vagy többeket v i. 
seit, tzélt értenek, ha tsak ugyan valaki 
köz katonából éppen a’ thronusig nem akar 
hágni, ha a’ fsúnyog az Elefántal nem a- - 
kar mérekezni, vagy a’ béka egy mese £e- 
rént az ökör nagyságára nem akarja magát 
a’ meg-hafadásig fel-fúní. Ha £inte nem 
lehet-is minden ember Monreolfir ki az o
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gázzal, vagy tüzes könnyű levegővel töl
tőre hajójával az égben hajókáz , és úgy fel
emelkedik hogy a’ fellegeket mint valami 
hidakat lábai alatt fem íéli, ha nem lehet-» 
nek is mindenek N ewtonok, ki az egeknek 
határt éabotr, ha netn lehet-is minden em
ber Severus, a’ ki köz-katonából végre fm- 
peráioirá lett, de a’ ki a* maga állapottyá. 
val melyben helyheztette etet a’ Gondvi- 
felés, és tehettségeiveí, meilyeket nyert, a- 
rányos tökélletefséget é rt, a’ kivánt véget 
ért. Az ember Éüntelen tökélletesedheto ál
lat, de tsak az ö tehetrségei üerént, és az 
itt való tökélletességeknck az emberek kü
lönbsége ferént kül >mbözo gráditsai vágy
nak , nem minden ember érkezhet-el a’ ma 
gossan járó Kánt, Kaestner, Euler, Fichte 
után, nem minden Atya nevelhet gyerme
keiből Urakat , Királyokat , nem minden
nek adatott a’ páfitori paraft botot Királyi 
pákzával fel-tserélni, mint Dávidnak— de 
azért a’ ki azon grádíts fogán á hat az elő
menetelnek, a’ tökéllerességnek, mely az é  
tehettségeiveí, és forgalmatos munkás igye
kezetével arányuságban vagyon, a’ boldog.
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és örömmel halhat meg. Ellenben kedvet- 
lenül halnak meg, kik tzéljokról még igen 
meÉt'e vágynak, mint egy embernek mikor 
az Orvos meg jelentette volna, hogy meg- 
hal, fel-kiáltott: istenem ! pedig mennyi dol
gaim volnának még el-igazítani valók. Más 
azt mondotta; be nagy kár, hogy néki ak
kor kell meg halni midén már eée kezdett 
volna lenni. Hány tengeri Kereskedők vágy
nak, kik hajótörése Éenvednek , minekelót- 
te az aranyat termo Ofirba ki köthetné
nek , vagy minekelotte az ott meg-terhek 
hajóikkal hazájokba érkezhetnének? Magok 
Jcééitnek magoknak éerentsétlenséget, az ha
lálban való el-merüléskor kétségben esést, 
kik azt a’ hajót mely viéi ókét az örökké
valóságra tsak arannyal, toldi jókkal, vilá
gi ditsólséggel, gyönyörűséggel, nem vir- 
tufokkal igyekeznek meg-teihelni, mitsoda 
bánat, kétségben esés követi ókét akkor, mi
dőn hirtelen ettol-is, amazoktól-is el-ma- 
radnak ? J a j . 'á gv mond az ídvezitó, a’ ne
hézkeseknek és a papiatoknak azokon a napo
kon. Már XXIV: 19. Kik ezek a’ nehézke
sek ? Azok, kiknek elméjek akarat/ok nagy
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plánumokka’, fel-tételekkel terhesek, de et» 
nem félhetik , vagy ha el-füiik-is, még tsak 
koptatják, tel nem nevelhetik , tokélle- 
tességre nem vihetik , m:nt az a’ gazdag, 
ki így befél vala magában: Az én gabonás 
t Híreimet el-rontom, nagyobbakat építek, és a- 
Zukba takaró >n az én jo fingomnak minden haß“ 
nát és az én jcvaimot. Ez a’ nehézkes mi» 
tsoda rémüléssc’ l hallotta gondolhatjátok, a“ 
nu fomo u fózatot; Bolond! az éjtzaka meg
kérik a te lelkedet. Luk. X lí. Egy más ha. 
fonlólag fokát élni, és még a’ hamis mam- 
jnonból-is bé-'sebeíni kívánó gazdag meg- 
kerestetvén az halál' postáitól, maga eleibe 
vitette arany és ezüst pénzeit, nézte köa- 
nyes femekkel, kérdezte magában: kire roav 
radnak ? hová téfik ? hogy koltik-el? Ki
nek a’ pénz, vagy akárki azt felelte, a’ ki
re maradna? gondja lef réájok, hogy a’ mit 
te fokáig gyüjröttél, ne légyen fokáig rakás
ban . kotzka , kártya , musika ezt hamar 
félyel fórja Oh váratlan és keserű halál! 
A koporso az a’ határ kó, a’ hói meg-állit- 
tatnak az embereknek minden fándekaik , 
ott nints’ többé nyereség, nínts’ projectura.
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Telhetetlen nagyra vágyó emberek! futhat* 
tak mind addig, de ott meg keli állani, s ez 
a' kedvetlen dolog azok előtt, kik fokkal to
vább akartak futni. Boldog ember, a ki nem 
azokat az aranyos, pompás, és fényes híjá
ban valóságokat , melyek a* léleknek leg na
gyobb gyötrelmeit következtetik az utolsó 
hajótörésben, hanem az emberhez illő rö- 
kéíletefséget, az igaz boldogságot, és ezek
re vezető foglalatofságokat tette magának 
ízéiül, és ak mennyire lehetett igyekezett 
jó tzéljait végre hajtani , mint a* munkás 
ember minekutánna napi munkáját fierersé- 
sen el-végezte ; estve csendesen el-alu£ik, 
úgy alu£ik-ei amaz-is a” halálban— öröm
mel.

5-ßer Utoljára. Bánattal múlnak-ki a’ v i
lágból az ollyan atyák és anyák, kik azt 
mondhatják gyermekeikről, a’ mit Augus
tus mondott volt az Övéiről, hogy azok fe
nék és tál y a gok az ő testében. Szere ntsét- 
Jen atya, és anya! nem elég, hogy az ha
lálnak kötelei fojtogatnak az utolsó terhes 
órákban, hanem a* mellett az ilyen daga-
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dáfok-is bé-öntik halálos mérgeket a’ té ki
vedben. Egy fő rangú embert kérdett volt 
egy Fejedelem, vagynak-é gyermekei ? A- 
ma gondolkodott, és femmit nem felelt a' 
kérdésre. Tehát azt gondolván hogy kér
dése nem vétetett éízre, ismét kérdette, hány 
gyermeke vagyon ? ekkor amaz mintegy 
álomból fel-efimélkedvén, finte azt mond
hatnám, úgy mond, hogy nintsen eg y-is , 
bátor vagyon három, de az első igen okos. 
nak tettzik maga e lő tt, pedig a’ feje egy 
darab gomba , oly’ goromba , a’ máfödik 
egy rendkívül nagy g á la , tettzik magának 
képzelt ízépségével, pedig a’ Görög Ther- 
siies kevéssel lehetett rútabb nállánál, az 
harmadik nagy vitéz, minden ellenséget le- 
aprít fzá/javai, holott ollyan korhel , hogy 
magát a’ restséget még restebbé tehetné. 
Ezekre-nézve úgy tartom, mintha egy gyér 
mekem fém volna, én sírva mégyek a’ ko
porsóban. Ellenben örömmel költöznek-ki 
az élők közül azok az atyák és anyák, kik 
jól nevelt, okos, fenn nem héjazó, jóra tö
rekedő, engedelmes, füléit tifztelő magzato
kat hagynak magok után, kikben a’ vallás
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á’ maga tiftelóir ,. a’ virtus bárányait, a* 
társaság’ jó Polgárjait, Polgárnéjit látja , kik 
nek ereikben az a’ jó vér tsergedez, mely 
a’ nemzőkében, kiknek ábrázatjok’ vonásiban, 
bé-nyomva látják a’ magok formájokat, kik 
azon ió erköltsi karakterrel bírnak, mellyék
kel ők bírtanak, vagy annál is jobbal , kik 
nem nemtelenittik az Ó neveket és familiá- 
jokat hanem még em elik, ékefnik -  óh az 
iliyen magzatoknak fülói nem halnak-íneg ; 
hanem, újjá fületnek az ó gyermekeikben , 
élnek azokban az halál után-is. Szerentsés 
el-változás, és olyan , a’ mely nagy kön
nyebbséggel élik, mert a’ jó magzatok meg* 
könnyebbünk füleiknek halálos ágyakat, 
türhetóbbekké téfik kinnyjaikat, csendet! tö 
feréket töltenek jelenlétekkel- azoknak lel- 
keikben. És nevezetesen ezen okra-néz* 
ve mondotta Jákób-is a’ Letzkében immár 
örömmel halok meg. A ’ több okoknak-is , 
hogy t. i. jó vénségec ért, hogy az halált 
kerülettel várta, hogy egy dicső reménység 
jeikeíitette ama’ jövendő élet felöl, hogy a’ 
tokélletességre igyekezett — mind heliyek
volt 6 benne, de kivált, hogy meghallot
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ta ama* fereümes gyermekének a* Józsefnek 
életét, ez’ adta fájábun ez igen gyönyörű
séges fókát: Immár örömmel balok meg.

Sz Halg. Akarjátok-é meg-édefitení a’ ha 
Iáinak keserűségeit ? akartok-é tifta Öröm
mel meg-halni Annak a’ módját vagy az 
arra való kerületnek valamely darabos fes
tésit érthettétek eddig való befédembol. 
Első mód elettel meg-elégedve, jó vénség- 
ben halni meg: Oh de a’ _nem rajtunk áll 
azt mondjátok. Ha nem, találtok más mó
dot, ezen fogyatkozásnak ki-potolására; mert 
eleget élt az, a* ki jól élt, a’ fáz eftend/s 
életnek mértéke fsak az az id$, a’ mely em
berhez illő cselekedetekben foglaltatott, a* 
többi boros arithmetika-ferént ki-vonatca- 
tik az élet' napjainak fámából, és e’ ferént 
vágynak fáz eftendos gyermekek, elenben, 
vágynak gyermek emberekben meg-ért idós 
emberek. Azomban az-is igaz, hogy fok- 
for rajtunk állana terméfeti hoffu életet 
élni, vénségec érni, mert hányán nintsenek 
kik azt az életet, mely a’ termefetnek inté- 
zete-ferént hoffura fabatott volt , ki-tsa- 
poiigáiaik, fesiecségek, mértékletlenségek, a’
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teil! és Jelki erőknek idd előtt való el-pré« 
dálások által magok oftromóllyák err'tlcnit- 
tik, és ido-előtt ki is óltyák. Kíméljetek 
meg tehát az életet. Tellyeíitsétek be kő- 
telefségeiteker, mellyeket a’ Vallás, a’ Házi 
és Polgári Tárfaság élőtökben ír, hogy ne 
találjon az halál kéfületlenul, e’ rajtatok áll. 
TŐlletek függ hinni az Evangéliomnak, és 
a’ belső gózar fugdosásainak, hogy az em
ber életre teremtetett, nem arra, hogy egy 
koporsó bé-fogja mind azt , a’ mi az em
berben embernek, vagy £'»-nek neveztetik. 
Tölletek függ , hogy a’ jó fel tételekben , 
mellyek az emberi tökélletefséger tárgyáz- 
zák, ne légyerek fokáig gondolkodó Fábiu- 
sok, az halál ugyan mindenkor ketté vág
hatja a’ Ieg-jobb igyekezetéi " embernek.-is 
tándékát, de a’ ki ezt rudja, a’ mit ma el
végezhet nem tanítja holnapra, kevés idő a- 
latt-is lehet fok dolgokat végben vinni ha 
a’ betses életet nem akarjuk tsak mulatsá
gokra, idŐ-toltéfekre kárhoztatni, a’ Kávé
házaknak , a’ kártyáknak, és több illyenek- 
nek alázatos feoígálójáúl le-kötelezni. T i pe
diglen, kik atyáknak és anyáknak neveztet*,
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tek, neveljétek úgy a’ ti "fiaitokat, és leá
nyaitokat, hogy azoknak a’ roß nevelésből 
Éármazott hibáik, az ö fonákul tordúlt éle
tek ne légyen tinéktek fecnire való hányás 
az utolsó feeinpillantatokban, azoknak tsfe- 
teíséges állapotjok légyen nyugoétaiástok- 
ra , azoknak apolgató kezeik között öröm
mel tehefsécek le az utolsó lehelletet. E- 
zek valának a* nevezetes módok várni az 
halált örömmel, ’s tneg-halni tsendesen.

*  *  *  *

Sz. Ha lg. A’ mit egy öreg Pátriárka a’ 
régi időben magáról mondott, azt egy mái 
időben élt öreg, és tißtes Mátriárkára én is 
Éabhatom halontó tekintetben. Ne mond- 
hacnám-é,'hogjt-ama’ Néhai Fifteletes T u
dós Férjfinak Pákei Púkéi János Umak , a’ 
Kolo’svári Nemes Unitária Ekklé’ sia volt 
érdemes Lelki Páfctorának Tißteletes Almá
st Judith  Aßßonytol feületett Leánya, ,Né* 
hai T i fete letes és Tudós Fejérvári Sámuel 
Urnák, a’ Koio'svári Lfnitária Nemes Eklé- 
’sia nagy erdemü Lelki T aníttójanak, ’s egy 
ßersmimi az ide való Nemes Unkánum

, Kol-c



Kollegium egy fáradhatatlan Profefsorának 
29 eftendeig élete pária, 26-ig pedig gyá- 
£os Özvegye Tivteles PÁK.E1 JU D IT  A6- 
£ony, moftani fiomoru tiételetünknek tár
gya örömmel halharott-meg ? Ugyan-is Ó 
el jutott volt már az emberi életnek közön
séges határkövéig , nyoltzvaoadik évrendé
ig ugyan nem, de a’ hetvenediket öt ér
tendővel meg-haladta, egy érés és fokát 
győző termévertel, az éltető állatoknak o- 
ílromait fokáig ki-álló mértéklettel volt meg» 
áldoctatva. Bátor az a f főnyi Nem gyenge 
Nemnek neveztetik, még-is fok fór eröfsehb 
az élet benne mmt a’ Férjfiakban, az Apos
tol az Alkonyokat különös hafonlarosság- 
gal erőtlen tserép edényeknek nevezi 1 Pét. 
III: 4. még-is az a tserép PÄKFI  JU D IT  
tarrósbb volt a’ vas ofelopnál , így nevez
tetnek a’ Lelki Tanitrók J t r .  I 18. Ériem 
az ó Néhai boldog emlékezetű Férjét, A z 
a’ hetven-ötbcl álló eStendo sór, mellyek 
közzül miudeniknek 3<j 5 napjai vágynak, 
mellycket úgy nézhetünk mint valami el
lenséges truppokat, egyenként mindenik 0« 
ftromolta életét, kivált 26 ektendeig tar

tott



Cott özvegysége eléggé meg próbálhatta o- 
ter, de azr az életerőt, mely hozzá volt ra
gadva, iemmi ki nem oltotta , mig végre 
tsak el-fogyarkozott mint a’ lámpás, mely
ben nincs’ többé olaj Vaíyon hát lett vól- 
na-é miért teprenkedni látván el közelitté 
véget ? nem mondhatta; még nints ideje, lu
nem inkább azt mondhatta Illyéssel: Elég
immár óh Uram ez én életem.

Örömmel halhatott-meg; mert hifem meg
holt egy boldog életnek örvendeztető, és 
vigaírtaló reménységével, azt a’ hitet terte- 
je a' Jé'sus lábai előtt, mellyet akár méh ik 
igaz Keretevén. Ki kételkedik ebben már 
tsak abból a’ pontból nézvén is ötét, hogy 
a ’ mint Ároni házból vette léteiét és re
ménységét, úgy Aroni házban plánráltatott 
bé a’ Szent Házasság által is, úgg hogy a 
Szent Vallásnak kezei közórt fralctett, ne- 
vekedetr, és élr, annak vigaÉtalásivai tel* 
Jyes lehetett az ő lelke haiálaban-is.

Még egy tekintetet veísijnk ö réá;a mint 
Aßfiony Anyára. Három pontból tekint
vén oter mint Feleséget, mint GazdátSonyt*
és mint Anyát ,  úgy terzik hogy egyik el

len isC 3.
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len is nem lehet fundamentomos ellenvetés* 
és tzáfoló eröfség, hogy a2 aíTonyi tökéi- 
letefséget el-ne ette volna, kivált az utol* 
só tekintetben; mer kellenek é kiilso és 
Járható bizonyságok egy jó Anyának meg
mutatására ? A ’ hói maga a’ dolog bizo
nyít , nints’ ott lók fóva iükség. Három 
életben levó leányoknak betses élete, min
den jók előtt való kedvessége három éió 
tanúbizonyság, ’s ha a’ folyamról a’ kút-fo- 
re, a’ kertnek iépen nevekedett plántáiról 
a’ kertéinek iorgalmatos gondviielésérp, a’ 
pallérozott jól kéiitett mivróJ, a' M üvei
nek okosságára hellyesen tófűnk ite'letet, 
azt kell mondanunk, hogy Néhai Tiiteletes 
PAKEí JU D IT  afefony tökéletes anya volt 
a’ maga nemében. Oh mely nagy örömmel 
haihatotr-meg , midón ilyen tsemetéket ha
gyott a’ fent tör sokból. Gyümölrs nélkül az 
lófa, a’ mezó virág nélkül, a* iölJö gerezd 
nélkül, a’ Házofság magzatok nélkül egy 
forma látás, és már tsak az az ok-is, ha az 
emberi élófa gyümöltsrelen, elég némelyek
nek a’ kedvetlenségre , mint Ábrahám az
Istennek fokféle Ígéretei között-is azt mond
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ja vala zúgolódva: Uram mit adhatnál én- 
nékem holott én magzat nélkül élek. i Mos* 
XV: 2. Ellenben az Idvezitonek éava fecrént: 
Az aßßonyi állatnak mikor ß ü lfájdalma va
gyon , de minekutánna ßült el-felejtVezik fá j
dalmáról, és örül hogy embert ßült A világra• 
Ján X V I: 2. Örül, de az az öröm akkormé- 
gyen tökélletefségre, mikor az anya látja 
hogy a’ kiket Éviit, azok jól nevekednek , 
azokat tifcrefséges, és ollyan állapotban lát
ja, mellyel meg-vagyon elégedve. Hlyen 
anya volt a’ mi Néhai Halottunk Éép ál
lapotú magzatok’ édes annya. Leányok e- 
zek, de oiiyanok mint a’ Templomnak ki- 
metzett kövei, a’ Dávid ílilussában Leány 
magzatok, de oiiyanok, kik nemeknek nem 
gyalázarjára, hanem dífeére vágynak, Leány 
magzatok, és azért nem éppen ollyan for
ma lehetett öröme bennek mint Jákobnak 
Fiú gyermekeiben, de oiiyanok, a’ kik után 
nyert vala magának három stft négy érde
mes Férjfiakat, mint annyi fiakat. Ugyan-is 
kedves fU L IA N Á ja  után nyerte Méltósá- 
gos Ítélő Meiler, Enlaki S a l a  M i h á l y  
Urat. Nemkülömben Veretett KLAllAja  u-
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tán Serenfsesirtctett Tekintetes Prolrurá'or 
iSóloni S i k ó  I s t v á n  Urrai , kikkel e- 
gyütt lakván több aíkalmatofsáea lehetett 
ezekben, és ezeknek hozzá aikaimatolság ée- 
rént mutatott indulatjokban gyönyörűséget 
találni. Harmadik, és kifsebbik Leánya t. í 
kedves A N  N  Aj  « után meg-örvendeztet- 
Cetett Theíaurariális Cancellista Tekintetes 
Köpetzi N a g y  f o  f e f  UrraJ sót egy ne
vezetes Unokája HALA J  U L I A  N  \  Aj  a 
urán nyerte magának Tekintetes Szent lyá
nyt, S z.e n t - / v  á n y i S á n d o r , Urat , 
kit éppen úgy nézett, Veretett, mint o  
gyet tulajdon méhének gyürnö tsei közül, 
és ettél-is úgy ßeretterett mint édes anya. 
K e llé  fcámlálnoro tíz fiámból álló unokáit?

Kedves L éán yi, érdemes Úri Vejei ! ki
ket elő éámláltam , áld ja n meg az Úr tite
ket azzal az áldással, mellyel meg-aldetta 
volt a’ ti Anyátokat, hogy kófloJhaisátok 
azt az édes gyönyörűséget fiaitokban, leá
nyaitokban , melfyec Ö érzett mindenkor 
bennetek. Tellyefedjen-bé rajtatok jobnak 
gava: Az Istenfélő ol/yan, mint a’ böv ned-
'üfffségu élő-fa a nap előtt, melynek gyenge <j -
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gai az ö kertiben ki-terjefbednek, melynek 
gyökerei nagy sünien öfive fonódnak, és az Ö 
Urának palotájában bé-nez. Jób. V ili: 16, i 7. 
Moíoiyogjanak ti réátok is gyermekeitekről 
® Grátziák, és a’ telid erkoltsók mint s Z 
ágakról a'leg-dragább gyüruöltsók , terjedje
nek ki belesen a’ Nemzetiség fájának ágai.

En pedig már el balgátok , és heiiyet 3,  
dók az után na m fel-állandó Tifeteletes T u 
dós Orátornak, rsak ez egyet emlicem-még, 
hogy m:» kezdődik a’ meleg Nyár, mellyel 
a’ nappal leg- hotetabb, az éjtzaka ]eg rovi- 
debb lett. Ellenkezőleg Pa K E I J U D I T  
Abbony moílanság kezdette-el azt a’ ieg- 
hobbabb éjezakát, a’ mely tart mind a’ bol

dog fel támadásig , e ’ hobbu éjtzaká- 
bán, nyugodjanak az 6 tetemei csen

desen, mig meg-jelenik, és fel
támad a’ mennyei világos

ság a’ halál éjszakájának 
elűzésére. Ámen.
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et találék a gyengébe ; — 's oft 
mofi vészem észre, hogy a 

leg-sikeresebbnek látfott erösség-is csak gyen
geség! Számszon ama' híres Hérosz mezec 
talál a’ keserűben; én keserűt, ’s mézet-is 
az egy emberben; mert az egész ember áll 
merő azon ellentételekből, ’s a’ mi tsndá- 
latosb, azon ellentételeknek gyengéiben lát
óik erősség ! — bllencétel a* miből lett, — ez 
a’ természet; — ellentétel a’ miket tett, ez 
az erkoltsi világ — az emberi cselekedetek
nek summája; — ellentétel a’ mi lettrfés a’ 
mi tselekedett — az ember — ’s mindenütt 
a’ gyenge félben látszik erősség 1

Vedd-fel eredetét ! — A ’ nagy termé
szet az ő szülő Anyja ; lélek és test az cíive- 
jött alkotó-részek; ezeknek csudálatos d e . 
gyedése ember. ’S mitsoda ellentételeket: 
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demnek vitatja ezt: Tóredékeny edények az 
Aszszonyok; a’ második, keres erősítőt az « 
gyengeségek ellen*

E L S ö  R É S  Z„

Tóredékeny edények az Aszszonyokf

A Születés, nővés, nevelés, életnem-. 
választás, s azután az ezektől meg-nyug„ 
vas, — tehát az egész élet mind gyenge
ség ,, vagy legalább, a’ gyengeség funda
mentuma ezekben vagyon.— ’S ezeknek egy 
része nagy részint természeti: neveli pe
dig azt a’ mi fájdalmasabb, a’ mesterség és 
vélekedés. Lássuk mindeniket, által kisér
vén egy aszszonyt a’ böltsőtől a’ koporsóig.

A ’ Születés természeti terhét nem zo
kogom elő .- ez köz a’ férfiakkal is; és tud
va van mind a’ két nem előtt. Nem von
hat le ebből a’ Mesterség tsak leg-kisseb- 
bet-is, de nem-is adhat ehez.. — Nem erőt
lenebb a’ sátorozó szeretsenuének csecse
mője, mint az a’ kis emberi állat, melyben 
az új. vendéget ágyú-ropégások t 's a vára

kozó



léll ott és itten a’ dagályos szívet, — ’s kí
vül az ábrázaton örömvonásokat húz a’ poli
tika ; a’ kénnyére rartott test, az el-hatal- 
mazott ke'vánságok, a* zabolátlan indulatok* 
rajta rohannak dühösön az emberre t a' fel
hagyatott gyenge okofság ellentáll!— Erős
séget találéh ti gyengében ! — De oh ja j  / 
most veszem észre hogy a leg-sikeresebbnek 
látszott erösség-ís; f sak gyengeség (

Rab az erősnek látszott lélek — mert 
az igazán eróss felyűl emelkedett a’ válto- 
zondóságokan — a’ test pedig ez a’ pórfe
dél , Ú r és tulajdonos ! — de tsak nyomo
rult mint a’ tehetetlen nagy vezér, mindé-, 
nik addig az, míg semmi ostromát nem keli 
ki állani. Jgy  az eredeti részekben gyen-? 
geseg a’ látszott erősség!

’S hát tú elegyedések, így nevezem az 
embereket —Tii nem bem ezt múrattyárok é 
a’ cselekedetekben.'? — Ezer gyenge kéz plán— 
tálá a thronusz mellé a’ gyászos Kupresz- 
szust — ’s azon Kupreßszussaf más ezer 
Kuprcßszus’ — csemetét neveltete, egy több. 
elmével bíró mint az az ezer — ’s éppen.
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annak az ezernek kába fejéhez ulretendöt. 
Nem ezt mutatod*é ember magadban.? — 
A ’ gyenge okoíság cl’entáll a’ kényére tar
tott testnek —, de hogy annál kényesebb 
kényt szerezhessen annak, trutzól a’ kéván- 
ságokon egy ideig , de hogy azután annál 
nagyobb meg-elégedéssel áldozzon azoknak: 
viszsza veri a’ dühös indulatokat, hogy tá- 
gosabb mezeje légyen, de nem a’ viadalra» 
hanem a’ meg-szaladaara. — Erősséget talál
tam vala a’ gyengében: de oh ja j ! észre ve- 
vém> hogy d  leg-szükeresebbnek látszott erös- 
ségi< tsak gyengeség ! sót az egész ember, 
az egész emberi Nem erőtlenség ! —

Ezt akarom nézetni veletek. M . R, 
É. H. — de nem egészszen. N em ! mert 
nem én tanítok — én a’ tanítást tsak befél- 
lem. Egy T isz. Aíszony, egy embertani- 
toné, az Áróni házból — éltében híven foly
tatott hivatalához az ember — az A ffony- 
ember tanításhoz hív’ marad halálában-is. 
Afszony tanit tehát — ’s ez egész Nemet 
nem taníthat; mert éttel a’ férjfi góg meg. 
fosztotta az aszszonyi gyengeséget.— Asz.
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szonyokat, igen-is azokat, Nemem* sorsós- 
sit akarom tanítani, így susognak füleimbe 
N. N. porai, hogy a* kik erősségeikkel meg 
esmérkedtek, tanúlják-meg gyengeségeiket-is 
azért, hogy az utolsónak szemlélése őrizze 
éket az elsővel való íel-fúva Ikodástól; mert 
valóban ha sok tekintetekben eróssek, de 
más ezerben tsak: Törcdékeny edények az
Aszszouyok l

Jól vagyon áldott porai, N é h a i  Tifit. 
Aszszonyomnak ! — susogjatok, ’s én azt 
elő beszéljem minden Rend Érd. Halgató- 
imnak. — Fele résznek, hogy gyengeségét 
meg-ésmérvén, azt erosítteniis tanúlja-meg. — 
A ’ más félnek azért, hogy ha eross eiösit- 
tse az erőtlent, vagy legalább neterhelje. — 

Áldandó hamvak / súgaljatok most, ’s azután 
nyugodjatok rsendesen! — Minden Rend 
Érd. Halgatóim, hozzátok oh áldocr porok, 
hozzátok méltó figyelmet Ígérnek, — a* 
méljen meg-sebhetert szívú Keservesek vi 
gasztalást, és enyhülést reménylenek. Én 
pedig a’ tü sugailástokat tisztelettel rebe- 
gém ily ’ formán, hogy első részé Beszé- 
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demnek vitatja ezt: Tóredékeny edények az 
Aszszonyok; a’ második, keres érv utat az 0 
gyengeségek ellem

E L S ö  R É SZ„

Töredékeny edények az Aszszonyok t

A ' Születés, novés, nevelés, életnem- 
választás, ’s azután az ezekről meg-nyug
vás, —- tehát az egész élet mind gyenge- 
sé g , vagy legalább, a’ gyengeség funda
mentuma ezekben, vagyon. — ’S ezeknek egy 
része nagy részint természeti: neveli pe
dig azt a’ mi fájdalmasabb, a’ mesterség és, 
vélekedés. Lássuk mindeniket, által kísér
tén  egy aszszonyt a5 böltsótól a’ koporsóig.

A ’ Születés, természeti terhét nem zo
kogom elő ez köz a’ férfiakkal is ; és tud
va van mind a’ két nem előtt.. Nem von
hat le ebből a’ Mesterség tsak Ieg-kisseb- 
bet-is* de nem-is adhat ebez. —■ Nem erőt
lenebb a’ sátorozó szeretsenuének csecse
mője, mint az a’ kis emberi állat, melyben 
az új vendéget ágyú-ropogások ,  ’s d  vára
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hozó Nép', öröm uiiongstásai köszöntik; de 
elég erő télén mindenik : mert mindenik ma» 
gával jóltehetetlen l ’$. valyon inkább-é a’ 
második Nem' új vendége, mint az elsö-é? 
a’ vélekedés a z ; mert mit jelent egyebet 
a’ Léány gyermek’ születésekor, az a’ szo- 
motú hangzatú ki-fejezés ;  Tsak d  mit Is
ten adott ?

A’ növés’ terhe az Aszszonyokba kü- 
lömhöz a’ Férjfiakétól. — ’s ez már a’ ter
mészettel. — Az emberi testbe elterjedett 
egy felséges életerő : ’s ez az ero, a’ be
vett eledelből, ’s a’ bé-szívutt levegőből 
tápláló nedvességet ’s erőt gyűjtögetvén, 
elegyíti a’ vérrel, ’s ez azt kerültében le
rakja a’ test’ részecskéihez ; a’ mely test
ben ez az életerő nagy maszszát gyűjtöget, 
’s nagyot [észen le a’ részekhez, az a’ teil 
nagyobb, izmosabb, kövérebb, eróssebb, 
mint az ellenkező esetben. — Kitsiny a’ 
gyűjtött maßsza, ’s tehát a’ íetétel-is az 
aszszonyi testben — ezért ők rendkerént kie
sebb termetúek, inaik vékonyobbak — de 
hogy érzékenyebbek-is legyenek,, tagjaik.
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puhán nőttek, ’s erőtlenek — hogy keveset 
hordozhassanak-el; agyvelejik híg, és ke- 
véísé tömött; mert az agy velőre kevesebb 
maszsza vitetik, mint a’ hajszálakra, innen 
öle a’ példabeszéd szerént; hoszszú hajjuak •— 
’s több illyenek!

Nem, nem, nem ! így kiáltoznak, va
lami módi leánykák. Nem ! ezek a’ subtilisz 
kezek, ezek á’ vékonyka derekok, ezek a’ 
sáppadt ajakok, ezek a’ vánnyadt ábrázatok — 
N em ! nem jelei a’ gyengeségnek — ezek 
ízlés, módi és gustus ! — Légyen leánykák 
nektek meg engedhető.

Dajkáló Szüléitek feleljenek, miért ne
velik a’ növésből jött természeti erőtlen
séget még mesterséggel-is ? — mert módi• 
igen rövid a’ felelet,’s igen igaz — módi! de 
nyavalyás — mert betegséget nevez szüló- 
annyának. Egy 18. Esztendős leányka tit
kos fájdalmakat szenvedvén, elhalóványúl- 
tak ortzaró’sái; — okát kérdező leánybaráci 
előtt titkolván nyavalyáját, szinlett okát 
adta halóványúlásának mondván: Ez módi 
a külföldi nagy városokban. Ez módi zen
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gett a’ város, ’s azonnal az egész leányt- 
sereg maga halóványitatásán studirozott. — 
így lettek módivá a’ szubtilisz kezek, a’ 
vékonyka derekok, a’ vánnyadr, és sáppadt 
ábrázatok. -  Mesterséges gyengülés! mert 
a’ kik a betegségtől vagy a’ természettől 
nyerték ezeket az annyira szeretett tulaj
donságokat, azokról nem szóllok; sorsokat 
egyaránt kesciűlrm ; ’s miért ? vannak oka- 
im: mert az illyenekkel mutattok okot a’ 
világnak oh! asszonyok, hogy tüteket g yen
gébbeknek véljen, mint sem vagytok. — Sze- 
rentsétek az hogy a’ homályos száradok 
elhunytak, ’s ollyanok támadtak azok’ he
lyébe , , melyek meg-tanitótták a’ világot, 
mint kémélje a’ töredékeny tserép edényt !

Hajdon mikor még a ’ természetet kö
vették az életben; mikor a’ piros ortza nap 
sütött barna színnel ; mikor a’ munkától 
szépült kezek — most durvúltnak nevezik — 
mikor a’ gyakorlásban erősödött tagok, ép 
és egefséges testnek voltak jelei az Afeéony- 
banis, ’s kedvesen fogadtattak: Ekkor az 
az egy ok, hogy az Aszszonyok kissebb
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termctuek, ’s crorelenebbek, mint a’ férfi
ak, — ez az egy ok azon balvélekedésre vit
te a’ barbarusz férfiakat : hogy ók nemesebb 
e-redetiiek volnának amazoknál, azért min
den kegyetlenséget elkövettek azokon : sze- 
rentsétek hogy elmúlt az a’ szerentsétlen 
Hajdotiy és ólján időben gyengítitek maga
tokat, mikor a’ világ tudgya kémélleni, a 

itördekeny cserép edényt!

Visgálódgyunk tovább a* nevelésben! — 
A’ növésben gondoskodni, dajkálkodás, ez a* 
testre tartózik : a’ lelket ’s a’ szabad tsele- 
kedeteket kipallérozni — nevelés.— A* mi 
természetes a’ nevelésben az igen kevés, ’s 
többire köz a’ férfiakkalis: az tsak kezdet; — 
a’ mesterség viszi azt tökélletességre, vagy 
az hibázza-el, hogy okot adgyon a’ jó> 
'a g y  rósz vélekedésre. — Egy vélekedés ofc- 
tán szül sokakat— ’s ezek közzvil minde- 
nik ezer-ezer vélekedésre szolgáltat okát. — 
A ’ Fiú gyermek, azon vélekedésből, hogy 
majd5 Atya ’s Anya-gyámól, familia’ disz, 
köz terhen könnyebíto polgár, haza védel
mező bállya, sót ország atya iéjend, ezen
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vélekedésből, de fsak vélekedésből a’ Szü
lék’ gondoisága által, még a’ dadogással kez
di az A. B. C-ét. — A ’ 24. betű tanulásában, 
14  egész esztendőt tőltel, ’s az alatt semmi 
fáradság, semmi költség nem kiméltetik.— 
’S a Leány gyermek ?

Ez fe l  7/0 a padaUlt-is ? — ez arról a’ 
veszedelmes vélekedés; ’s azért ez tsak ne
velődik, nem neveltetik — Nem! nem! nem! 
ellenmondásokat hallok; — Nem padalatt 
nőttünk mü, mű neveltetünk. — így mond- 
nak újra a’ leányok ’s az aszszonyok közül 
a’ moítaniak. -  ín  pedig kérdem: ha nem 
$acl alatt, hol nőttetek ? — iskolákba kez
dettük, ez a felelet, ’s lássuk mit mivelte- 
tek ott? —Betii, Szám szó tanulás, írás, o l
vasás, mú’sika, tántz, ezek valának tökéle
tesedésünk szerentsés eszközei; szerentsések, 
mert már tudunk gondolni, ’s írni akármi
lyen foglalatú levelet — még titkostis : tu
dunk értelemmel által olvasni akármilyen 
szép könyvet — de a’ veszedelmes románó- 
katis; tudjuk írantziáúl szó!.tani a korulet- 
tiink hízelkedő monsieursket— ’s talám oló-
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szulís mulattatni az amantijjímó — dulctfjtmou 
Jól vagyon ! Nem padalarc nottiink mii ! -  
Hol nettetek ? -  Ki-kelvén az iskolákból 
az öltözködő szobában a’ tükör elc’ tt. — Ott 
veregettük magunkról az oskolapórt > ott’ 
szorongattuk derekainkat, ott’ egyengettük 
lépéseinket, ott fodritgattuk haj-fürtyeinket, 
mind módira — ’s ezekben tsak három órát 
töltöttünk naponként. Jól vagyon! -  Nem 
padalatt nőttünk múl hol nőttetek?— A’ 
fel-öltözkodés után dolgoztunk; hol? az 
ablakba ; mit ? — a’ módi munkát, kötoget- 
tünk ! — hogy gyenge kezeink szépen ma. 
radgyansk: ’s hogy ez’ munka mellett sze- 
meinknekís vehefsük valami hasznát. Jó l va
gyon '• — De látryátok-é éppen ezek adnak 
okot a’ világnak á’ vélekedésre: mintha tü 
rósz gazdaszszonyok álhatatlan feleségek, e's 
gondatlan Anyák -  vagy ezeknek va!ók vol
nátok, ’s osztán ezt m ondgyák: tehát eró- 
telen teremtések, töredékeny edények vagytok! 
De hogy többet mondjak :

7 ’alám éppen ezért kell lennetek az 
Erőtlenek rubrikájában az élet Nem válasz-
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fásra nézveis. — Hogy a’ férfi-magzat élet’ 
nemet válaszszon, abban a’ természet, a ’ 
szokás, ’s a’ vélekedés m egegyeznek— és 
a’ jó pólitzia parontsoljais: Innen a’ méh*- 
városban nem láttatnak seregelni a’ piatzon 
a’ tíz tizenkét ’s több eszrendös fiú gyer
mekek, nem haliatik azaiam i’sna kérés az ur. 

I szákon nem érzékenyeik az általmenéket 
j a’ szegeleteken a’ csonkák és hennák ; ’s 

nem tsalják magokat és embertársaíkatis a* 
felserdültek, a megélemcdettek, sót a' Vének- 
is, a’ Kávé, biliárd, és bordély házakban — 
jele annak, hogy a’ pólitzia jó. Nem arra vi
sel gondot, ’s nem azt fitatja fel, hol esik 
büntetésre méltó, vagy annak Játszó tseleke- 
der, hogy ott’ vonhasson ’s maga gazda. 
godhassék: hanem arra vigyáz, hogy ne le
gyenek büntetendők; azért mindennek jó ne
velést ád, mindennek kell lenni tiszteséges 
élet nemének; nem engedi, hogy valakiről 
mondathassak, a’ mi Vatia S’zerviliuszról: ez, 
noha Praetorságot viselt, mindazáltal, nem 
egyébbról, mint henyélésről es in ere cs vc- 
nult-meg: azért a’ mellette elmenók még él

tében ezt mondották rólla : itt nyugszik Va



ti a Szervi HúszI -  Ezt nem engedi mondatni; 
mert mindennek dolgozni kell; arra vigyáz, 
hogy még a’ csonkák ’s bénnákis magok érde- 
meljék-meg magoknak a’ kenyeret. — ’S  miért 
mm lehet igy a leány magzattülis ? maga a’ 
Természet és az okosság kérdi ezt. — A ’ vé
lekedés nem engedi, mert erőiden! néki 
mástól kell várni a’ boldogulást, ’s ha el
marad a’ boldogító, úgy Ó boldogtalan, mert 
néki azt felkeresni nem fabad, újra a’ véle- 
kedés szerént; boldogtalan, mert nincs élet’ 
neme, minthogy erőt élen !

Üjra amott a’ keritő vén szüle *s itten 
á’ módi leányka, ellentmondanak Cselekede
tekkel : mii választottunk élet’ nemet! Én 
munkát kéritek i — én kimiveiem ! — ’s a' 
fizetésből ketten élünk ! — Szép életnem ! 
hogy magatok kerten éleidhefsetek ~  ezere* 
két öltök-meg ! — Ezis erőtlenséggel való 
küszködés, még pedig nagy !

De eljött valahára a’ boldogító! — ’s< va- 
lyon az-é boldogító, nem boldogító, azután 
nem lehetett visgálódni — meg esett a'torvé- 
nyes párosodás, ’s már közeiítis a’ fzulésterhe.

A’ szü-



A’ Születés köz a’ két N em m el; nem  
a’ szülés; — ez az a iszony i Nemnek prae* 
rogátivája, — vagy inkább gyengesége-é 3 — 
nein tudom melyiknek nevezzem? — min’' 
dcnik tatám 1 — nézzük mii fsak az utolsót, 
és ezt valójában nézhetyük keserűséggel és 
fájdalommal, noha milyennel kellene, mii 
ezt nem próbáltak, még tsak nemis képzel*» 
hetjük; ellehet erről mondani, a’ mit a’ 
Mennyei ditsóségről: Emberik’ gondolat]®b& 
soha tsak nemis férkezhetett!  — Azodnbaii 
képzelhetünk eleger, a’ látottból, mely ez t 
a pirosló ortza ró’sák hirtelen elhalóványúí* 
nak, le buli z ’ kellemgyöngy az ajakakrói, 
a’ szemek’ igéző tüze homályai borítatik-bé* 
a’ nyelv’ szaporán forgó kereke meglafsudik, 
a’ virgnotz lábak’ sebefsége késedelmez, lan* 
kad a’ test, és minden rész fogyatkozik ere
jében, sőt sokßor a ’ halálba szál-le a’ kínlódó 
Anya, hogy élve hozhassa elő óhajtott méhe? 
gyümölcsét. — Noha ez utolsó ritkábban tör
ténik; meg-marad az as vénségig: ’s mire ma* 
rá d ? -  talam nyugodalomra3 — Születés, nö
vi*, nevelés, életnem’ választás, és szülés“ fáj
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dalmaitóí’s terheitől való megnyúgovásnak,— 
’s tehát nyűgöd alomnak nevezém e’ részét az 
életnek- ’s oh talám minden inkább mint nyu
godalom! — kivált ha Özvegységre marad az.

A ’ ki felebarátnéjának Özvegységet kí
vánna — az annak a’ leg-kinosabb nyomorú
ságát óhajtaná ; — nemis tctÉik-ki sohúlr úgy 
az aészonyi Nem’ erőtlensége, mint az Öz- 
vegységbe ; mellyet így szoktak kifejezni« 
reá keservesebben fú  még d  szé/is! — Én pe
dig ezt így változtatom, mert érdeklóbb 
fájdalmat akarok jelenteni: Az. Özvegyre nem 
keservesen, hanem dühösön rohan a mord fe l, 
és talám d  kellemet es Zéfir fú  reá keservesen!

Dühösön rohan d  mord sz é l !— Tizen
két sarkalatos szelek feámláltarnak , a’ mint 
tudjátok. — Három-három kerekedik fel a* 
világnak négy sarkain. Neveiket nem £ám- 
lálom ; Karaktereik e z : Az Északiak mord 
szeleknek tartanak a régiektől ; mert hide
get okoznak, ’s fagygyal térink be a’ földet. 
A ’ nap-keletiek es a’ Déli N’otusz engedel
mesebbnek, a Napnyűgoti Zeíir pedig kel- 
lemetesnek mondatott. Mais milyenek tud
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játok.----Tudjátok meg aztis, hogy mikor
ezek néhányan együtt fúnak, semminek nem 
kedvező félvész, és mindeneket felforgató 
Zűrzavar uralkodik a’ természetben >• ’s ha 
néha itt és amott ártatlan jövések marad
hatnak dühös fúvások után, azt köszönhetni 
a’ kelleinetcs Fávórinusznak, és még annak, 
hogy Eolus a’ felek’ Atya ottan-ottan meny* 
dörgő szózatokat hallat közöttok. — Dühösön 
rohan az Északi mord széli Mely annál ve
szedelmesebb, hogy jobbját Grácia sz, balját 
Aquiló foglalják. — Gráüász köfönetet mond
ván a’ tő sarkalatos szélnek, hogy hagyott 
még valamit a’ rontásra , gratias! gratias > 
’s prédái jobbja felőli.*-Ez pedig t. i. Aqub 
ló egy betűt változtatván — aquila — a’ szár
nyas állatok között tsak nem a* leg raga
dozóbb, ez nem szín-alatt, de az egész lé i 
nemzet előtt nyilvános, ront, bont ragadoz, 
a’ közbetső mellett, ’s a’ többi között.

Gyenge teremtmény ! töredékeny nád* 
szál! gyámoltói meg fosztatott földön tsusz- 
káló szölörő ! — tői ? tűtöket érdek, tu elha
gyatott Özvegyek! illyen felek fúvállanak-e 

e a reatok-



reátokis ? — Nem keservesen fának ezek, el ne 
hidjétek 3 — ezek dühösön rohannak ellenetek !

Az istentelen u’sorás, a’ hiteszegett hi
telező, az engedetlen és háládatlan gyer% 
mekek, a' halálos ellenségnél hétgerte go
noszabb atyafi , % kártékony szomszéd, a’ 
hamisan itélö, az igazságtalan tanácsos, értek 
olyanokat, kiknek bőrökkel Cambizesz Ítélő 
izéket vonatna, ha találtatnának 3 szóval, 
mindenféle kart és állapotot undokító em
bertelen emberek, mint valamely mord £éJ 
rajtatok rohannak dühösön ) mert nints vé
delmező gyám. “  Nints fül leg érzékenyebb 
panaszaitok’ meg-halgatására; — igazságos 
a’ leg-kifsebb gyermek tiőrtis igazságos ü- 
gyeitek elforditatnak; leg-szembe tünőbb 
jufsaitok sértetni engedtetnek : Dühösön ro
han rajtatok az É£aki mord fél i -  De falam 
engedelmesebben fú a’ Déli Notusz. Ez feile«, 
geket készít a’ levegőbe,ez nem ollyan mord. 
*& hogy-is fúna ez társaival keservesen ? — 
HiÉem ezek azok a’ Barátok, gomszédoks 
és atyafiak, kik férjeitek’ tanácsával sokkor
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eltek, ’s nektek barátságot esküdtek; azok a’ 
£lien$ek, kik férjeitek nélkül azon helytől, 
hol most diszeskednek, nehány lépéfsel tá
vol volnának ; — ezek fúharnának-é keser* 
vesen ? — Felel Lucrétz: fen dördülő keleti 
Vuíturn, ’s menykövekkel, mint öldöklő dár

dákkal rakodott Notusz, jajt, halált terjeszt- 
nek-el a’ természetben. — Ezek a’ tü embe
reitek — ’s oh ! annál veszedelmesebb, hogy 
a’ tű embereitek, mivel ezektől őrizkedni 
sem tudtatok!

Méltán el-mondhatjátok a’ ' Dáviddal: 
Nem az ellenség illetett engem* szidalom
mal, mert el Éenvcdném ; nem az én gyű
lölöm emelte fel magát ellenem, mert el
rejtettem volna magamat az előtt r hanem 
tu , mö hozzánk hasonló emberek, mü ba
rátink ; tű kikben bízunk vala, kik kenye
reinket evétek, tű emeíétek sarkat ellenünk — 
’s nekünk meg kell némúlnunk! — Gyenge
ség az Özvegység ! — Születés, növés, neve
lés, életnem-választás, ’s ezektől meg nyug
vás, vagyis a’ fájdalmas Özvegységre bagya- 
tá s : mind ezek azt bizonyítják; hogy, Tore- 
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dékmy edények az aßßonyok! ’S valyon tellyes 
lehetetlené a’ segítség ? -  nem gondolom. 
Próbát tészek hát Asszonyok, ha segíthet
nék gyengeségteken. Azért Beszédem’

M Á S O D I K  R É S Z É B E N .

E r ő s í t ő t  k e r e s e k ;  -  és pedig 
a’ fii természeti gyengeségtek-ellen keresem 
azt a’ természetben: ha nem kaphatok, leg
alább a mit a’ mefierség adott ahoz, mes
terség által választóméi; és a’ vélekedésbe- 
lit eloszlatom !

A ’ Születés terhén nem változtatha
tunk mefterséggel, semmi módon nem te
hetjük azt, hogy az új vendég hozzánk mint 
egy érés Paliász, úgy köszöntsön-bé. Egy 
van a’ minn jobbíthatunk ,* mert eloszlatha- 
tyuk a’ bal vélekedést; — hogy az aßszonyi 
új vendég gyengébb volna a’ férfi Nembé- 
lin el; — ’ s azzal legottan nevezetes válto
zások esnek ama’ szomorú hangzani kifeje— 
zéseim; 'fsak a mit Ifién adott; mert elsőb
ben ez a’ meg nem elégedést jelentő Sótska 
tsak , el-marad, ’s azután a’ fomorú hang
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örvendetesre változik által, és az Atya lát
ván az ótet majd Atyjoknak nevezőket, a’ 
panafkodó mondásból, háládó ditséretet for
mál , és a’ fiú gyermekért mint a’ leányért 
fohászkodva mondja: Hálá ! hálál mert min- 
denik az, a mit Ißen adott! — Óhajtott ál
tal változás, és szerentsés kezdet az afiszo- 
nyi Nem’ erosítetésében ! -  De hogy esik 
e’ változás, ’s hogy oszlatjuk-el a’ véleke
dést ? — Nem eshetik ez meg okokkal, 
’s kivált m a; mert ma afiszony« példa tanít. 
Ez pedig férfiakat nem taníthat — annyival 
inkább nem okokkal ; mivel okoskodni e- 
gyedül a’ férfiak’ tulajdona. — Az Asszo
nyok, így mond a’ Férfi Nem, nem okos
kodnak, mert nem lathalnak ok olyan va
lamit, a’ miből a’ nem lattottat meg esmér«, 
tethecnék másokkal; nem gazdagították em
lékezeteket olyan ezer szókkal, melyeknek 
semmi értelmek nintsen, ’s tehát illyenekkel 
sem hangoskodhatnak, hogy győzzenek; — 
nem elégségesek a’ fejért feketének képzel
ni, ’s másokkalis azt annak képzeltetni nem 
tudjak, ’s nemis akarják ; — Képzelődések nem 
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eleven » azért elmétek egy tárgyról a* más 
Scülömbözőre minden lántz-szera nélkül nem 
£ókd6sik, '* mást sem ragadel; lehetetlen 
éket meg győzni arról, hogy a’ forró nya
valya betegének minden beszédjei nem fán- 
tazirózás, úgy hogy ha egéfségestői hallanák 
azokat, eszelósködni, ’s bolondozni vélvén, 
íninc félénkek elfutnának — ezeket sem tehe
tik tehát í — Ök nem okoskodnak, — okoskod
ni a’ férfiak tulajdona! — (Szép okoskodás! )

Példával tanknak az afiszonyok, ’s az- 
*al bizonyitnafe. De valyon mitsoda példá
val taníthat erőfségct az a* gyengéded új 
vendég? — vedd-fel azért ügyét a’ kis ártat
lannak, példát mutatható minden rend Asz- 
szonyi állat, ’s védelmezd*! — Mútassátok- 
meg a’ Férfiaknak, hogy erossekis tudnak 
lenni az Asszonyok ! mútaíson minden Asz- 
szony a* maga személyében Férje előtt egy 
Virtuózát; ’s nem egy Szemirámiszt, a* ki 
tsak egy napra hizelkedé-el férjétől a’ Ki
rályi páltzár, ’s az alatt az erőtlenéit K i
rályt meg ö leté : Nem egy igéző Cleópát-
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rát, a’ i i  az ifjú  Antonimt Haza-árulás’ véé* 
kével undokitá; mert ki tsalógatá Róma ke
beléből, hogy maga buja karjai között ölel
gethetné i — Nem városokat el pusztittaró 
Tháidiszti nem ezeket! Mutassatok egy 
Penthézílaát, a’ ki Királyné létire nem pu
haságba, de szüntelen munkába, gyakorolja 
vala magát; — Egy Judith  Asszonyt ! — Ez 
kötökosárral rnégyen az ellenségre, ’s azon 
irtozatós pusztítónak fejét, a’ ki elöli a’ férfi 
vitézek a’ város’  kő-falai közé rejteznek; 
ezen irtozatós fő t, a’ meg rettent város e-  
leibe, mint gyözedelem jelét, Kotókosárbá 
'viszi. — Sokéor tuis többet tehettek, hanem 
a’ Hazában legalább házatokban, a’ Kötő
kosárral, orsó ’s matóllávaí — gazda£szonyj 
szorgalmatossággal, mint ha ellenséget ver
nétek , pedig igyis azt vertek , mert ama’ 
házit, a* legénységet uzitek-el. — Melyet lát
ván okos Férjeitek, a’ többiről nints szó, 
leánykáitok ihletésekor, azokban hozzátok 
hasonló jó asszonyokat remélvén, ezt mond. 
ják : Örvendek az e'n szivemben, mert ked. 
Vés ajándék e z : a* mit Isten adott! — Sze- 
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rentsés az erősítő keresetben az első lépés! — 
’S ha el találhatjuk a' nővésbéli hibák el- 
távóztatásának módját — az lesz’ a’ második.

A ’ természet meg tészi a’ magáét, a’ 
mennyit tehet, a’ nővésbenis. ’S a mikor 
nem érheti czélját, a’ hiba nem benne, de 
a’ mesterkélésbe vagyon; —abban, mert ad
dig mesterkednek, míg módira nőhetnek. 
’S óly ’ kedves-é hát az ? — Jól van Asszo
nyok ! el találám gyengébb oldalatokat! — 
Meg próbálom azért; ’s bé színelek valami 
jót a’ kévánatos módi n e v é v e l h á t  ha 
o ly ’ közönséges lesz’ az a’ jó , mint most 
trupjai a’ rósz módinak ? -  Üsmérek egy 
Nemzetet, a’ melynél Módi, kevéssel meg
elégedni, a’ súgártermet megÉerezhetésenek 
kedvéért: Nem kévántok tüis sokat étel, 
ital álomban úgy tudom; örömest bévészi- 
tek tehát e’ módit ! — Meg tanúitok kevés
sel meg-elégedni, módiból ugyan, de a’ ter
mészettelis meg egyezéíeg ; mivel ezis ke
véssel meg elégszik. Látyátok Asszonyok! 
itt’ a’ mi módi természetes, ’s a’ mi termé
szetes módi i — Meg engedetek ezt! — Tsak

egyet



egyet nyerjek*meg még tolietek, r. i. tsak 
e’ következtetésemet; tehác minden a’ mi 
természetes szép módi, tsak ezt az egyet ne 
tagadjátok— nyertes lesz perem elotretek 
’s érettetek ! — ’S tudom mégis engeditek ezt 
]ó szível ; mert meg famíliátok tű szépek ! 
Nints semmi ektelen a” természetben ! — 
Minden a’ mi természetes szép módi! — 
nyertes a’ per! mert természetes a’ piros or- 
tza , noha nem festve , ’s nem mázolva ; —* 
természetesek a’ munkában szépült kezek, 
természetesek a’ tömött tetemek, és gyakor. 
lásban erősödött tagok; vegyétek bé ezeket 
módiba ’s ez’ szép de természetes módival 
nyertek, mert erősödtek !

Egy más erőtlenségnek fundamentuma 
vagyon a' nevelésben!, a’ nevelésben keres

sünk tehát az ellen erősítőt / — Fel-nö a 
pad alattis a leány gyermek ! ezt mondják! — 
Én ellentmondók ! Sem pad alatt, sem pad 

felett nem nőhet az. Pad alatt nó, ha nem ne
veltetik , pad felett, ha roszszúl $ — egyik 
sem lehet!— mert osztán a’ hol amaz hely
telenül szemértnetes, ez szemtelen : —’S imr
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neu, hegy példátis említsek, midén amaz tit
kon, ez nyílván lesz’ — tsak kimondom m i? 
részeges afszony, ’s egyébis — a’ hol amaz 
ronda együgyuséget mutat az Öltözetben: ez 
nevetséges változásokkal esmérteti magát, 
A ’ hétköznapi köz leányból tud vasárnapi 
Kis aszszonnyá általváltozni öltözettel.* — 
mert hétköznap úgy viszsza ereszkedik a’ 
természethez , hogy mezítláb jár, de tsak 
azért, hogy vasárnap paputsoson jelenhes- 
sék-meg, nem a* templomban, hanem a’ fo
gadóban ! A ’ hétköznapi nem tudom mi alóli, 
vigánóba búvik vasárnapra ,* ’s jó köntös i 
mondgya magába? — minden szegénysége
met elfedezi! — jó köntös! mert a* vtlág-te- 
remtésin egyébb semmi sem kell az anya
szülte leánykára , mint három darabotska : 
Strinfii, paputSi vigánó I ’s kész’ as Kis-asz- 
szony ! — mert ezt így látta azoktólis a’ ki
ket majmol. — Pillangó terme £etii leányka! — 
Változásaidban követed az t, érdemeidben 
nem éred-el, sokszor az utálatos hernyóból 
lesz’ czifra pillangó — ezt követed ' — de 
hogy azt maga szőtte házából hozza ki az

ősz-



ösztön czífra lepleivel! ezt te nem teszed. — 
.AJcarjátok-é továbbis szemlélni ezeket? Te
kintsetek bé a’ nyári bálokba — majd kez
dődnek ! — Itt’ azokat a’ leányokat, kik vi
gyázó nélkül jelennek meg, úgy nézhetitek, 
mint pásztor nélkül a’ bárányokat, és pedig 
a’ farkasak között; — ’s hogy nem szaggat- 
tatnak el, de csuda esik, mert farkas bárán
nyal meg egyez: tsak annak következése, 
mivel az ollyanok pad alart, vagy a’ felett 
nőttek, az az, vagy éppen nem, vagy rosz- 
szúl neveltettek!

De nézzetek meg már egy nem pad- 
aiatc, sem a’ felett nőtt, hanem jól nevelte
tett Leánykát, ’s oftán abból lett a££onyt! — 
Csinoson ö lt ö z k ö d ik  e z ,  azomban a’ rang’ 
é s  k a ra k te r ’ k i szabott határait soha se lépi 
által: ha karakteres nem találtatik szolgáló 
köntös alatt; — ’s ha köz rendből való hét
köznap, tudja hogy vasárnaprais az marad; 
azért rangot , a’ mi nints, éltözettel nem 
akar mutatni; — beszédje okos , magavise
leté csendes, azért társaságai? kévánaros,
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s mind ezek tetzés-kévánás nélkül házi 
dolgaiban gondos és szorgalmatos, azérr nem 
kevesíti a’ házi vagyont, cje sík kirsinytis 
nagyra szaporít; mindenek felett pedig er- 
költse fedhetetlen J

Válasszatok már Férfiak e’ három köz- 
z íil! — Neveket familiájokat külső szépsége
ket, ’s a’ mi hathatósb határozó rúgó a’ válafi- 
tásra — vagyonjokat nem mondom meg; mert 
félek, hogy interefsálódtok.^- VálaSfiatok, eze
ket nem tudva ! ------- Nó tu ! kik a’ két el
sőt választátok-el, maradjatok még rovább-is 
avult vélekedéstek mellett: Fel nö a pad- 
alattis d  leány gyermek ! de bírjátokis tsak 
az ott’ nóttet, ’s bajlódjatok azzal!

Néktek pedig jobb ízlésúek ! kik előtt 
a5 harmadik kedvesebb teremtés, ha olyant 
nyertetek, vagy nyeréndetek, hogy tüis má
soknak hasonlókkal kedveskedhessetek, meg 
mondom azt a’ titkot: hogy lé szén ez? lesz 
jó nevelés által J tsak rövideden mondám, 
mert ma arra egész ki terjedésében meg nem 
taníthatlak titeket: a nekem ki-szabotc üdő
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nem engedi; — azomban nem álhatom meg 
hogy abból némely vonásokat ne említsek. — 
A’ mit ma közönségesen nevelésnek nevez
nek, tegyétek meg azt, ’s a’ külső színit meg
kezdettétek. Tsak szín az többire, a’ mit 
Mester tan it: tsak szépet ád. Több kell pe
dig ennél: azért aztis végezzétek el, a’ mi 
valóság a’ nevelésben : Azokra tanítsátok 
kiváltképpen, melyek segéd részei a’ házas
társi, anyai és gazdaÉszonyi kötelességek
nek; azokra, a’ miknek hasznát vehetik, ’s 
mikkel másoknakis hab'nálhatnak. Ekkor lesz' 
a szép erösis. Ekkor nem tsak versezó Szaf- 
fókiit, nem tsak ékesen-szólió, ’s nyeiveket- 
tudó Zénobiákat, nem tsak szép énekli) ’s 
mu sikáló Látniákat, nem tsak érzékenyító 
járékú, ’s az a érbe tántzoló Mipiákat, csu- 
dálunk o kennek ; — hanem férjeiknek min
den tcrhekben segítő Hipszikrátéákat, azok
ért meg halniis kész Áleesztiszeket, és Mau- 
soleutnokat emelő Ártémiziákat, úgy gyerme
keikére epekedó Thomiriszeketis tikteiünk ő 
bennek. Sőt olyanokat, hogy még az avult 
szokás, és vasjárommal kínzó veiexedesis 
semmit eló nem hozhat eilende.

.



’S már most mondom-is nektek meg- 
stvúlt £okás, jármoddal kiriozó vélekedés ! Ha 
az erótelen aßßonvnak élet’ncmét válaétani 
nem engeditek, okkal rselekszitek} —• de mi
kor az eróssnek sem ' vagytok oktalan ti- 
rannnszok í — ízre pórrá törjék vas-járma- 
tok i — ha nem ? úgyis nyakunkról le ráz
ván azt, *  mái nap lesz’ Izabadulásunk’ nap
ja. — Jertek AÉÉonyok ! tű tegyétek meg e* 
méress lépést! Emelkedjetek felyül a véle- 
kedésekem ’s azzal szabadok vagytok! Ne 
kéfsctck már kábád AfeÉonyok ; jertek vá- 
laéÉatokis éler’nemét: Ú j Czéhot formálja
tok, melynek neve légyen e z ; Kiki magú. 
n ak! — fonjon, feőjjön, szabjon, várjon, hí
mezzen kiki majának ! — ’s látyátok ! nem 
volt soha Éükségesebb e’ Czéh fel ájlittása, 
mint a’ mái időben, a’ midőn egy két hó* 
nap , egy két hét, egy két nap— ’s már 
változott a’  köntösforma ! — Szerentse, ha 
magatok tudgyátok változtatni ! ’s még na
gyobb ha magatok tudjátok meg kééiteni 
újból, ma, & midőn a”. Meíler-ember annyit 
vétet két darabnak, hogy ki-tdhessek egy
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harmadik a’ maradékból. Fonjon,  sz-ojjön, 
szabjon, várjon, hímezzen kiki magának!-* 
Ekkor nem várva várjátok a’ boldogítót : 
de tízenként koldulják kezeiteket azok, kik 
általatok kévánnak bóldogitatru. -  Ekkor 
nem marad annyi nóceien ifjú legény a’ tár
saság’ kárával, mert nem félnek ama’ paran- 
tsoló aészonyi hangról: Tartson, ruházzon 
pompára; módira, czifraságra, házi barátok 
vendéglesére mindent ki-szólgálrasson, ha 
bátorkodott el-házasitani; nem félnek e* pa
ra ntsolat tói,» mivel a’ Kiki magának Czéhá-  

bán bé állott asszony azokra nem érkezik 
a’ munkától; de elégséges-is el-tartani egy 
asszonyt —> ’s több nem;s kell: — Nem ma
rad annyi notelen ifjú legény — ’s tehát 
nem lesz annyi férj nélkül vénült anyátzaís.

De boldogítják egymást, ’s a’ társa ág
nak lefizetik az adólságot, adván annak ,ó 
polgárokat ’s pólgárnekat, ha fájdalommal 
fiuliis az Anya azokat, mert ezen a’ terhenn 
nem változtathatunk. Ha úgy nem mint ne- 
meljek : fiántszándékkal nem lesznek anyák
k á !— de ez vétkes könnyítés a’ terme t erén í 
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Még egy gyengeséget kellene erősíteni: 
az Özvégységbelit! Ezt a* mord felek ter- 
hcsitik, Kerefsiink hát ezek dien menedé- 
k c t ! -  Emeljetek fél-falakat özvegyek ! — 
igazság, egyenesség, embertársaitok meg sér
tésének elkerülése, okofság, fehdség, ’s má
sok meg betsűllése : légyenek őriző falaitok 
a’ mord szelek ellesi! 'S ha ta’ám a’ felveszi 
és zűrzavar öfsze ontaná falaitokat, akkor 
a’ kelkmetcs Fávóniusz lengedezzen enyhü
lést ! — Akkor a’ jól nevelt magzarok, fiák, 
leányok, és unokák töroljék-le oítzátokról 
azon könnyeket, melyeket az erőszak saj- 
tó ltk i! — Akkor a’ jó barátok és igaz atya
fiak könnyebitsék azon terheiteket, mellyek- 
kel vállaltokat a’ gonoszság terhelte! Akkor 
elfordított igaz ügyeiteket és meg sértetett 
juísaitokat oltalmazzák az igazság és ártat
lanság ’ pártfogói — az egyenes lelkű Bírák, 
kik el mondhatják : Semmiben nem vádól en
gem et az én leikeni! Mindenek felett pedig 
mindenkor helyhezreisétek reménységteket, 
nem Étim ba a’ kelek’ anyában : hanem a’ 
Mindenek Gondviselőjében, a’ ki azt mon
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dotta : Az Özvegyet is Árvát meg ne kese
rítsétek ! — Ez ?neg dorgálja az rátok rohanó 
szeleket! így emelkedtek felyül az erctlen- 
segenn Özvegyek . — így erősödik az asz- 
főnyi Nem — annyira hogy többé nem t'ó- 
redékifjy cserép edény!— Ezt tanítja n é h a i  
Tiszt. P. País-Eí JU D IT H  Asszonynak 
egész élete i

*  *  *

Jertek Asszonyok, esmérjétek-meg. ki», 
tői tanúlátok, meg érdemli hogy emléke
zetben tartsátok ! — Késérjük-által az éle- 
tenn ! — láfsuk mitsoda. kezek tették a* ből- 
tsőbe, kik formálták, kit boldogított, kiket 
nevelt, ’s utoljára micsoda kezek tevék a’ 
koporsóba ; és nézzétek miként emelkedett 
felyül az erőt/enségenn, egész életében! —- 
Én az eh'.mben írt hiteles bizonyságok Le
róni , élete’ Hisztériáját fel-olvasom :

A’ Szülésben, a* a’ vélekedés*, hogy az 
Aszszonyi új vendég, gyengébb vóina a* 
férfi-Nembelinél , nem terhclé P á k e i  
Pa KEI JU D IT H  AfSonytj mert édes Aryjt* 
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Néhai Tiszteletes P á k c i  PÁKEJ JÁNOS 
U r, itten akkor Unitárius Pap, szeretett 
házasrársához Néhai TiÉtcletes alm ási judith 

Asszonyhoz, Leánykájában hasonló jó Asz- 
szonyt remélvén, ezt mondá annak születé
sekor: Örvendek én, mert kedves ajándék 
ez^ a mit Isten adutt! Nem gyengítette a’ 
növés* és nevelés’ terheis; mert noha néki 
életet adván az élettel meg-fosztatékis édes 
Annya, mindazáltal jó Nagy Annyának, né
hai Fő Tisztelendő Superintendens ALMÁSl 
G E R G E L Y  Úr élre* párjának Anyai vigyá- 
zása alatt nevekedvén a* móditól nem gyen
gítetett, ’s pad alatt nőni nem hagyatott; 
mert igazán jól neveltetett. Élet-Nemetis vá
lasztott vala, mivel már leánykorában volt 
fáradhatatlan Gazdafeszony ; azért elis jőve 
önként a’ boldogító! — N é h a i  Tiszteletes 
Tudós F E JÉ R  VARI SÁMUEL Úr, az itteni 
Nemes Unitárium Köllégyomban, míg éle fá
radhatatlan Profefsor, és egyfer’smind Ér
demes Leíki-Taniró, ezen Anya Ekklé’siá- 
ban. Ez vala,kivel egymást bóldogíták a’ há
zassági életben huÉonkilentz ektendők alatt*

Ekkor



Ekkor meg fosztatván szeretett ’s nsztelt: 
férjétől, huszonhat esztendei Özvegysége 
alattis védelmezte magát, a’ keservesen-fúvó 
felek ellen, jámborság , szelídség, okosság, 
mások’ meg-betsúilése, és más atyafi virtu
sok által. — Kiváltképpen pedig étet szerető, 
tisztelő, dajkáló ’s mostan halálán szívből 
kesergő, jól-nevelt három Leányai könnyebi- 
tettek az o terhei 1; Te JU L IÁ N  A, Méltóságos 
Irélé Melker Énlaki Sala Mihály Ur’ élre’ pár
ja ; KLÁRA , Tekintetes Prokurátor Böloni 
Síhó István Úr’ Házas Társa, és AN N A, 
Theíáurarialis Cancelliira, Tekintetes Kópetzi 
Nagy Jó 'sé f  Ür Hitvesse; T'u könnyebíté- 
tek az ó terheit; Tii érdemes Vek, tü sze
retett unokák; mindenkor pedig bizakadott 
az Özvegyek Gondviselőjében utolsó pihe
néséig, mikoris úgy mint e’ folyó Hónap’ 
tizedikén, éltének hetvenötódik eftendejében 
Lelkét a’ Mindenek’ Attyának ajánlván, tes
tét a’ tíi dajkáló kezeitekre bízá, hogy meg 
adnátok azt Annyának a’ földnek.

Tii otet ti feló Leányok, Juliána , Klára 
és Anna. Emlegetnek olyan három leányo- 
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Jcat, kiknek egy femek lévén, azt rendre bír
ták : A ’ tü édes Anyátok vala a’ tű szeme- 
tek/fénnye : soha-se hagyátok el ótet maga
tokrój* egyik a’ másnak adta által a’ daj
ka Jást. -  De cdes Anyátokis tökéiJetes ölö
met, nagy engedelmességet és Anyához vón- 
szó forró szeretet, ’s tiszt ele e érzett beiir 
tietek: Legyetek tűis hasonló boldog Anyak» 
érezzétek a’ tü magzataitokban azt az édes 
örömet, a’ mit érzett o bennetek; az egek
ben pedig vegyérek bővebb jutalmát: Te 
különösön K l á r a , kinek több alkalmatossá
god vala megmutatni a’ dajkálkodást édes 
Anyád körűi utolsó súlyosabb esztendeiben; 
Az  Ürtól vészed jutalmát!

Szeretett Vök, érdemes Fok !— Méltóságé® 
ítélő-M. Énlaki Sala Ahbály  ̂Tekintetes Próku 
rátör, Bölóni Siló István, és Tekintetes, Can~ 
cellista íföpetzi Nágy J ó  Vf/Úrak !— A ’ nyo
morúságokban el-álélt Job  megfofetatik gyer- 
mekeitólis : de másokat nyer azok’ helyébe, 
mert meg nyúgfiik az Ú r’ akaraty ári. Meg. foé- 
tarék fiairól Pákei PAKEI J U D 1TH  A f feonyis:

' de azok’ helyébe nyere tűtöket fiák gyanánt
az ür-



az Úrtól, a* tu fiúi tifiteletetek meg-jutalmaz- 
tátik a tú gyermekeitekben, meg az egekben.

Szeretett Unokák ! Ju li imájának kedves 
gyermekei: Sala Sámuel, az Erdélyi Nagy 
FejedelemséghéJi íó -  igazgató Tanáts Fro- 
tokolluma mellett Adjunctus ; — Sala Juliana* 
Tekintetes Sepsi Sz-Iváni, Szem-Ivánt Sándor 
Urnák kedves élete párja,—sót te Sz:-Iváni 
Sándor kedve« Unoka, mert úgy tisztelted 
étet, mint fiú ’s ó téged’ anyai Veretette! 
ölelt. Ifjabb Sala Mihály Protonotáriális Pro- 
tokollista', There'sia Kis Afiszony, Lajos és 
Elek tanúló Ifja k .-S á ra  Özvegységében fiat 
nyer ’s örvendez : Oh mint örvendezett a' tu 
fieretett Nagy-Anyátokis bennetek, mert 
valátok tisztelő Unokák: Örvendezhessetek 
tiiis a’ ró Unokáitokban !

Szeretett Unokák Klárijápak kedves 
gyermekei ! Siló István Gubernialis Cancel- 
lista, Judith Kis -A iszony, és Klára növen
dék! Bárom egyes Leány) vaianak a’ tu 
édes Nagy-Anyátoknak1 harmati vagytok 
tiiis szereti) teftverekj a hármas kötél nehe
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zen szakadd ; legyetek egyesek, szerefsétek, 
tiszteljétek édes Szüléiteket, mint tisztele
tek Nagy-Anyátokat, ’s tűis meg tisztel- 
tettek Unokáitoktól ! —

Szeretett Unoka, Annájának egyetlen 
egy szerelmetes Magzatja kis Köpetzi Nagy 
Sándor! — Sokat igér a’ Neved; — ne győzz 
világokat; tsak édes Szüléidet örvendeztesd 
meg tellyesen és pótóld-ki Szüléidtől el sira
tott kitsiny testvéreid hellyétis. Benned Szü
léid örvendezzenek, ’s te s valaha légy egy 
Nagy famíliának Nagy Atyja, Nagy Sándor!—

Egy A tyátó l, de külómbözo Anyától 
való Testvérének, Néhai Tekintetes Pakei 
Fákéi J ó 'e f  Úrnak maradéki : Kolo’svári Se
nator Tekintetes Pákei Fákéi János Úr, sze
relmes házastársaddal, ’s magzatotokkal, Né
hat T i fete letes Rector Professor Pakei Fákéi 
J o 'séf Ú r Özvegyekét árváiddal; néhai Fá' 
kei Hedviga, Hegedűs Jó'sefné két árvái, Te
kintetes Pákei Borbár a Asszony , Er’sébetb, 
városi Királyi Elarmintzados Kontrallor, Te- 
kinteres Szeles Lázár Úr párja; és néhai Fá
kéi ’Sasán»a, Nemes Adóm, Pázmány Jfivánné7
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iéc gyermekei, Ádám, Rázmány Ifiván, és Bá
but ; -  szerető Atyafiak ! az Ú r szeressen 
tútóket-is !

Az Anyai Ágon, 7 ’ekintetes Almási 
Mária asszony, néhai Tekintetes Betze M i
hály Űr Özvegye, ’s gyermekei ; néhai T e 
kintetes Almási Barbára, néhai Tekintetes 
Hunyadi Ferentz Úr Hitvessének két Unó- 
k ái; néhai Tekinteres Almási Éva Affiony^ 
Tekintetes Huszár Petemé, kedves fia, Hu
szár Benedek Uram, és Néhai Tekintetes 
Húszár Anna, Tekintetes Ugrai Andrásné 
két gyermekei, Tekintetes Ugrai Klára Ifjú 
Asszony , 7 ekintetes Késmárki Péter Ú r 
kedves élete-párja, ’s Királyi Provincialis 
Ingenieur, Tekinteres Ugrai László Ú r : 
Örvendezzetek egymás’ atyafiságiban; ör
vendezzetek az Urban ! —

Kedves Atyafiak Néhai Férje linéáján, 
^éhai Tekintetes Orvos Doctor, Hévízi Li- 
terati Jó 's é f  Ur’ Özvegye, gyermekeivel,- 
Kolosvári Unitárius Pap és Professor Ti£e. 
Márhos György \Jr, és .élete párja Fejérvári 
Mária Afeszony, M agzatiakkal» nem kü-
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lömben, Gubernialis Cancelllsta Tekintetes 
Aranyas Rákosi Csipkéi János Ur Feleségé
vel, Fejérvári Ágnes Aßszonynyal ’s kisde
deitekkel, jóságtok ne légyen el felejtve az 
Ur előtt!

Közelebb ; ’s távolabbi minden Atya
fiak ; Barátok, Látogatók, vigasztalók -  vi
gadhassatok meg a’ viga£taIások’ Atyjától I

Meg tisztelő halotti Gyülekezet ! lé
gyen néktekis hasonló tisztelet mind élte
tekben, mind halálatokban ! Tü pedig Asz- 
szonyok, tanuljatok példájából felyűl emel
kedni az Afezonyi erőtlenségeken !

És Tu hideg tetemek nyugodjatok tsen- 
desen míg a’ világ elmúlik. — Áldott ernlé 
kezeted, és tanító példád fenn marad tisz
teletűnkben ' mind addig, míg bennunk-is 
egyen-cgyén- eev-egy kis világnak lesz1

óhajtott










