
ADATTAR. 

EGYLEVELES NYOMTATVÁNYOK A XVIII. SZÁZADBÓL. 
(Első közlemény.) 

Az egyleveles nyomtatványok1 rendesen alkalmi művek. Külföldön-
a pápai bullák, császári pátensek jelentek meg ily egy levélen. Nálunk 
rendesen születés-, névnap, vagy más személyes jellegű alkalommal láttak 
napvilágot. Különösen Erdélyben volt ez szokásban, hol a kiváló férfiak 
emlékét haláluk alkalmával nagy folio-alakú íven versekkel dicsőítettékr 

s ezeket a templomban kifüggesztették. Különösen gazdag a kolozsvári 
ref. belső templom, hol mintegy tíz ilyen egyleveles nyomtatvány őrizte 
meg több kiváló férfiú emlékét, melyeket Zoványi Jenő ismertetett e 
folyóirat egyik régebbi kötetében. Nálunk az ily egyleveles nyomtatvány 
csak gyéren fordul elő. Egy XVI. századból való magyar nyelvűt a 
budapesti egyetemi könyvtár őriz. Egy XVII. századi latin nyelvű 
brassai egyleveles nyomtatvány a m, t. Akadémia könyvtárában van. 

Alább közlök három ily emlékversezetű nyomtatványt a XVIII. 
századból, melyek magas állású személyek emlékére készültek. Az elsőt 
a kolozsvári ref. collegium növendékei készítették 1718-ban Kemény 
Zsigmondné, szül. gróf Bánffi Krisztina elhalálozása alkalmával. A másik 
kettő a marosvásárhelyi ref. collegium növendékeinek műve. Az egyik 
báró Jósika Imre halálára 1726-ben Íratott, a másik gróf Gyulay Ferencz 
tábornok 1780-ban bekövetkezett halála alkalmával látott napvilágot. 
Az elme e zsengéit a kegyelet és szeretet sugallta, s azért nem is kell 
a mai kor kritikájával tekinteni. Mindazonáltal nem lesz érdektelen ezek 
közlése, már csak azon genealógiai adatok miatt sem, melyek az ily 
alkalmi nyomtatványokban feltalálhatók; másrészt több oly férfiú írói 
munkásságához nyújt adalékot, a kik később más téren működtek. 

I. 

A' külső Embernek Romlásában Épűltt Romolhatatlan Ditsőséges 
Élet. Mellynek tökéletességébe, sok és hoszszas szenvedési után, már lel-
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kére nézve szép tsendesen bé-érkezett, A' Méltóságos Gróf Uri Ifjú Asz-
szony. BANFFI KRISTINA, Tekintetes, Nagyságos Gyerő-Monostori Kemény 
Sigmond Ur ő Nagysága Életének Párja. Kinek a' mint Eletének kez
detében, úgy annak egész folyásában, az Isteni mindeneket bőltsen 
el-rendelő kéz magát szépen ki-mutatá; midón a' mint, mind édes Attyára, 
mind édes Annyára nézve, régi nagy emlékezetű Méltóságos Uri Famí
liákból e' gonoszokkal 's nehézségekkel tellyes Világra való bejövetelét 
rendelé. Ugy hogy hasonló régen virágzó Uri nagy Házakban nevel
tessék, éljen 's Életét-is végezze, böltsen meg-mutatá. Ugyan-is, ez Uri 
Ifjú Aszszony Attyára nézve eredetit vötte; ama' régi, Magyar országban 
sok felső Tisztségeknek viselésével nevezetes Bánok Famíliájából szár
mazott Méltóságos Gróff Losonczi Banffi György Úrtól, Nemes Erdély 
Országának XVI esztendők alatt hűséges Gubernátorától: kinek a' mint 
édes Attya, Méltóságos Losonczi Banffi Dienes Ur, Hazájának igaz Fija; 
úgy maga-is mind végig annak hűséges Dajkája vala. Édes Annyára 
nézve pedig származott, a' régiséggel 's nagy Titulusokkal nevezetes 
Méltóságos Bethlen Famíliából való nagy Gróff Uri Aszszonytól, Méltó
ságos Bethlen Kalára Uri Aszszonytól; kinek a' mint édes Annya Méltó
ságos Thoroczkai Mária Aszszony, úgy moga-is az Aszszonyi rendet 
ékesítő virtusoknak nagy Példája vala. Ez illyen mind két Ágon, nagy 
Uri vérekből való származásához alkalmazttatott lön, mind fel-nevelte 
tése, mind egész élete. Mert noha Életének 12-dik esztendejében édes 
Attyától és Annyától meg-fosztatván, árvaságra marada; mindazáltal 
az Isteni mint jó Atyai gondviselésből, fel-neveltetése lön a' Méltóságos 
Hadadi Vesselényi István Ur ö Nagysága Uri szép Házában, vele egy 
testvér Nénnye Méltóságos Banffi Kata Uri Aszszony ö Nagysága által; 
ki-is hozzá nemtsak igaz Atyafiúi, hanem ugyan kegyes Anyai indulat
tal és szeretettel viseltetvén, az igaz Idvezítő Hitben, kegyességben, Isteni 
félelemben, szép szemérmetességben, az Uri Aszszonyi rendet ékesítő min
den Virtusokban úgy neveié; hogy tsak nevel, nem pedig valósággal 
mondattathatnék Árvának; mindenütt és mindenekben hivséges Tútora 
és ugyan Atyai jó Gondviselője lévén Testvér Báttya, Méltóságos Gróff 
Losonczi Banffi György Ur ő Nagysága; mind addig, míg a' Házassági 
szent Életre alkalmatos szép Ideje el-érkezvén, a' régen virágzó, ez Haza 
szolgalatjában nevezetes első Tisztségeket viselt, Uri nagy Famíliából 
származott Tekint. Nägos Gyerö-Monostori Kemény Sigmond Ur ö Näga 
mellé, Házassági szent szövetség által törvényesen rendeltetnék, és azután 
1714. Mindsz. hav. 2. nap. Lakodalmi szép Pompával Bonczidán Méltt. 
Gróff Losonczi Banffi György Ur ö Näga Uri Házánál adattatnék. Melly-
ben is a' régé tanúit nagy Anya, Tek. Nägos Gyerö Monostori Kemény 
János Ur Árva Özvegye, Mélt. Teleki Anna Aszszony ö Näga által 
nagy kedvesé és örömmel fogadtatván, emiitett Férjével Házassági tiszta 
szent Életet éle. De tsak hamar ennek szintén kezdetiben, Ifjúi szép ide
jének virágjában, el-érkezék hozzá az ötét lassan lassan fogyató sokféle 
nyavalyák között, az Isteni 's Atyai bölts látogató 's tanitó kéz; melly 
e világi külső Életnek erősségére, javára, s nevelésére tartozó dolgokat 
s£ eszközöket, a' mint egyfelől tőle el-foga; úgy azok között, söt ugyan 
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azok által, hogy Lelkét jó eleve Teremtő 's Megváltó Urához, mint 
igaz Jegyeséhez készítené, arra ötét hathatóson egész életében tanítá. 
Mert noha mind Uri Férje Házától, 's abban említett jó nagy Asz-
szonyától, mind kedves Testvér Attyafiaitól megkívántatható mindé szük
séges Eszközök, hoszszas nyavalyája orvoslására, reá való jó gondvise
lésre tartozó hivséges Dajkaságok ki-szolgáltatnának-is; látván mindazáltal 
mint Istentől taníttatott nagy bölts Lélek, mind ezekben 's ezekáltal, az 
Isteni tanitó kéz őtet mire akarja vezérleni, a' szent Apostol mondása 
szerint, a' külső Embernek romlásában, a' belső Embernek éppülését 's 
újúlását, és ama' romolhatatlan ditsöséges Életet; a' Házassági szent 
Életnek nyavalyáji miá bomlásra való készületibé, amaz egyetlen-egy 
Fő Férjéhez a' Kristushoz szorosabban való tökéletes köttetését; rajta 
szánakozó, véle szívesen jól tenni kivánó Attyafiainak keveset használ
ható munkájukban, e' világi életre tartozó minden jóknak majdan el
hagyásában, Istenéhez mint Attyához, és nála le-tött örökségébe való 
bé-jutását a' mint buzgó fohászkodási által kiváná, jó hiti által mun-
kálódá, úgy osztan el-is éré: mert a' mint egyfelől a' külső életre tar
tozó dolgok benne és körülötte fogyatkoztanak, úgy másfelől sokkal 
nagyobb mértékben az igaz Idvezitő Hit (mellyben édes Szüléji 's Gond-
viselőji, és a Krisztus mellette lévő szolgáji által neveltetett) benne erő
södött 's gyökerezett; a' minthogy a Testtől 's minden külső dolgoktól 
meg-válásra való készületiben e' Nemes Lélek maga jeles, szép és szent 
munkájit, mindeneknek a' mint tsudájokra, úgy méltán követhető Pél
dájukra ki-is mutatá; midőn az Isteni szent kegyes életnek valóságos 
gyakorlásában, az Isten beszédének olvasásában, hallgatásában, 's arról 
való szorgalmatos értekezésbe, a buzgó közönséges és magános helyeken 
való Imádkozásokban, szívbéli Istenhez való fohászkodásokban, minden 
maga dolgainak Istene szent kezére való bízásában, Isten Atyai szent 
akaratjában való megnyugvásban, Kristusához, Megváltó édes Urához 
hiti által állhatatos ragaszkodásban, magát szüntelen gyakorolván; és 
ugyan mint erős vitéz minden nehézségeken győzedelmeskedvén; végre 
az Isten hivséges Szolgája 's körülötte lévő Felei előtt istenes szép 
beszédei, és mintegy Confessiója között, szép tsendesen Lelkét, Teremtő 
's Megváltó Urának meg-adá, ez jelenvaló Esztendőben, Sz. Iván hav. 
6-dik napján, reggeli 6 órakor; Életének 22-dik Esztendejében, Hagyván 
keserves Uri Férjének, minekutánna a' Házassági szent életben véle 
együtt 3 • esztendőket és 8 hónapokat élt volna; a szomorú gyászszal 
egybe köttetett nagy kárt, azon Uri Házba való nagy Anyának mint jó 
Aszszonyának keserűséget; az egész Uri Kemény Háznak maga ditséretes 
jó emlékezetit. Nevezetesen pedig ez ö illy véletlen szomorú Halálán 
gyászba borult Uri nagy Bánffi Házban, édes Attya helyén való hivsé
ges Gondviselő Testvér Báttyának, Mél. Gróf Losonczi Bánffi György 
Urnák; és hozzá mindenkor igaz Atyafiúi szeretettel, sőt ugyä Anyai 
indulattal viseltetett Nénnyének, Mélt. Bánffi Kata Uri Aszszonynak, 
úgy Mélt. Bánffi Mária, Kalára, Susanna Uri Aszszonyoknak, véle egy 
testvér kedves Attyafiainak mindenkori ditséretes emlékezetivei elfelejt-
hetetlen nagy szomorúságot. Mindeneknek pedig utolsó végekre való 
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készületekben méltán követhető jó Példát. Arra pedig szomorú Alkal
matosságot, hogy jó Aszszonyahoz, kegyes Pátrónájához, és a meg
keseredett Uri nagy Házakhoz való kötelességét, ez utolsó Tisztesség
tétellel mutassa-meg, a Kolosvári Reformahm Collegium. 

A kilencz Musák Halotti solennitást illenek. 

Melpomene. Szemérmes Szüzei kies Helikonnak, 
Bölts Isten Aszszonyok, vezéri Nimfáknak, 
Tegyünk tisztességet e' nagy Uri Háznak, 
Legyünk kesergöji gyászos' bánatj oknak. 
Gyászomat én gyászszal kész vagyok újítni, 
Halálos esetin veletek bánkódni, 
Koporsója mellett addig keseregni, 
Míg tétetik Teste a' földbe nyugodni. 

Clio. Zöldellő taurusom' én is félre teszem. 
Sárga Tziprus ággal fejemet fedezem, 
Kegyes életéről hogy meg-emlekezem, 

i Méltó dicsérettel Koporsóba teszem. 
Thália. Meg-szünöm illeni szép Komédiákat; 

Bármim járom alá nem hajtják nyákokat, 
Hives forrással sem enyhítik szomjokat, 
Míg sírásban töltök elrendeltt napokat. 

Euterpé. Keserű fűzfára Musikám' függesztem, 
Mások bús elméjét véle nem élesztem ; 
Gyötrő bánatokkal magamat epesztem, 
Keserves jaj szókkal sírjába eresztem. 

Terpsicóré. Hangos Tziterámnak rezei nem zengnek, 
Ifjaknak 's szüzeknek örömök meg-szünnek, 
Mivel kesergője vagyok ez esetnek : 
Nyugalmat kívánok az elesett Testnek 

Érátó. A! szép Éneklésnek vagyok bölts Mestere : 
Méltó ditséretit rendelem versekre; 
Mellyeket úgy bízok éneklő seregre, 
Szomorúan mondják emlekezetire. 

Calliope. Állj-meg Utonjáró ! tekints e' Táblára, 
Reszkető kezemmel rá rajzollt bánatra: 
Itt nyugszik az Urban Gróf Bánffi Kristina ! 
Könvvezvén nellöle térj kezdett utadra. 

Uránia. Én a' fényes Égnek részeit visgálom, 
De állandóságát sehol- nem találom ; 
E' szomorú Házat azért vigasztalom, 
Fonnyasztó bánatját enyhítse, javallom. 

Pólihimnia. Birok Lött-dolgoknak emlekezetivel; 
E' gyászos Pompáról nem felejtkezem-el, 
Fel-jegyzem e napút elmémnek élivel, 
Gyászt illek ez időn Társim seregivel. 

Makai Samuel, Coll. Seniora. 

Testnek a' Lélekkel vagyon 
Mindenkor minn tusakodjon, 
És a' miért ne alkudjon 
Együtt, hanem viszszalkodjon : 

Ezek mert természetekben 
Ellenkeznek az emberben ; 
Még- is sokká egyességben 
Lesznek, 's tesznek embert egyben : 
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De ha lészen meg-oszlások 
Embereknek meg-halássok; 
Esik mindjárt ki-mulások, 
E' Világtól bútsúzások: 

A' pör porrá, mint volt, válik, 
És a' földdel meg-békéllik ; 
De a' lelket meg-frisselik 
A' hit, öröm, 's égbe viszik. 

Hát hol' Bánffi Kristinának 
Testét adták föld gyomrának, 
A' hit 's öröm Jehovának 
Lelkét adta Kristusának : 

Mert hitt, 's hiti jutalmának 
Kellett lenni," és Fijának 
Halálára az Atyának 
Illett nézni, mint Bírónak, 

Kibédi Márton; Coll. Contrascribája. 

Tökéletességnek tiszta eredetit, 
Szentségünknek ékes tzifra öltözetit, 
Igasságnak, örök életnek kútfejit 
A' bün meg-zavarta minden folyomatit: 

Ezért bűneinknek 'sóldja lön a' Halál, 
Világ mezejében ki szüntelen kaszál; 
Szorongató szükség 's bánat ezért talál; 
Nemes erkölts, szépség ez ellen nem használ. 

Ezért meg-oszlatni kivannak a' szentek, 
Hogy romlandóságból fel-épittessenek, 
Kristus igassága légyen öltözetek, 
Amaz el-rejtetett Manna eledelek. 

Ugyan-is az URban meg halók boldogok, 
Kiváltképen kiket e' fontos tsapások 
Nem találnak, mellyel mostan sok országok 
Tsapdostatnak, fekszik rajtok gyalázatok. 

Boldognak mondhatod hát Bánffi Kristina 
Magad' Kemény Sigmond Ur hivséges Társa 
Ki valál, vitettél mert oily kóltsos várba, 
Hol, nem lészen részed semmi változásba. 

S, Pataki Sámuel; Coll. Assessora, 

Sok változásoknak mezeje e' világ; 
Mellynek a' pariagán noha sok szép virág 
Nő, de szépségében nintsen állandóság, 
Ennek ö lépése egy nyomba mert nem hág. 

Ha ma egésséget és nagy kedvességet, 
Mosolygó szépséget, bútól ürességet 
Enged; de holnap hoz ránk kedvetlenséget, 
'S édes örömünkhöz tóid keserű véget. 

Én Bánffi Kristina, világ hivságának 
lm' tüköré vagyok változó sorsának; • 
Ki kevés örömét kóstoltam javának, 
De sokságát láttam bokros gonoszszának : 

Mért utánnam vetett nyavalyák által lest; 
Reám ólálkodni bizony nem-is volt res t ; 
El-is esek hamar ez a' nyavalyás - Test 
Miatta, rút bűzzel melly most koporsót fest. 
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Jól van ! Jésushöz mentt testől megváltt Lélek. 
Ez előtt nem éltem, de már vígan élek; 
Soktól féltem eddig, de immár nem félek; 
Élők ti veletek hát én nem tserélek. ; 

Tatai A. János; Coll. Assessora. 

Sok sóhajtás könyhúllatás im' mindenütt láttatik; 
Tsak jajgatás, panaszkodás, mindenütt hallattatik : 
Vig múlatás, kedv folytatás, nagy fogságban tartatik ; 
Mert meg-válás, szabadulás, haláltól nem adatik. 

Ezt mutatja, bizonyítja e' Megholtnak példája; 
Ezt siratja, és óhajtja, gyászos Udvar Pompája ; 
Mivel tudja, szemmel látja, hogy oda hü Dajkája ; 
Hivek Attya, mert hivatta, 's lett már egek lakója. 

Kegyességgel, szelídséggel, mivel éltében fénlett, 
Emberséggel, szép hűséggel, Férjéhez viseltetett; 
Termetével, erköltsével, mindenütt híresedett; 
Igaz hittel, 's nagy reménnyel, most Istenhez vitetett. 

Meg-ütközött, és meg-győzött, próbás háborúságot; 
Bút el-üzött, le-vetkezett minden nyomorúságot; 
El-költözött, 's fel-öltözött, végetlen boldogságot; 
Mert keresett, 's már meg-szerzett gyöngynél drágább jószágot. 

Gyulai Ferentz, Coll. Assessora. 

Megszólítása a' Megholtnak : Mát. 16 : 24. 

Nem felsőbb Tanítvány édes Mesterénél. 
Kristina! Kristushoz kereszttel eredéi, 
A' nagy Kemény kertbe mikor, helyhezttettél; 
Mert világi jók köztt sok nyavalyát éréi ; 

Valóság, mert neved magával azt hozta ; 
Ki Keresztyén, lenne Mártiromok társa, 
Sok nyavalyák által jutna-is próbákra, 
Kálvária hegyre Kristusnak útára. 

Kristina ! Kristusod három nap' volt halva ; 
Három esztendőt Tés töltél nyavalyákba : 
Kristina! Kristusod osztán fel-támada, 
Hogy halálod után vinne Mennyországba. 

Óhajtás a' Keservesekért: 

Hármas Egy-valóság! az Anna Özvegyet, 
Ki Mára' vizében rég hogy már evezett; 
Özvegy Férji, ki Bánffi Házzal szövetkezett, 
Uj örömmel töltsd-bé, 's e' két Ház Seregei! 

Telegdi P. István; Coll. Assessora. 

Valamíg bujdosnak hívek a' kék égnek 
Alatta, mezején siralom völgyének; 
Terhes gonoszokkal mind addig küszködnek, 
Tsendes nyugodalmok nintsen életeknek. 

Kivan ezek után Világ ólálkodni, 
Titkos hálójába őket keríteni, 
Ezekben Isten-is magát meg-szentelni, 
Szokta, 's tsapásokkal őket látogatni. 
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Méltóságos Aszszony! nagy példa vagy ebben, 
A ki sok fájdalmat viseltél testedben ; 
Sokszor a' Marának keserű vizében 

, Teli töltt pohárod' meg-ittad élttedben : 
De már holtod után Szentek Seregében 

Vagy, Jesus Kristusnak egyesülésében ; 
Hol' az Istent látni, 's tisztelni lélekben 
Nem fáradsz-el, annak buzgó szerelmiben. 

K. Batzoni Gergely; Coll. Al. és Parv. Tanít 
/ 

Nem egyéb e' Világ, hanem egy kalitka, 
Mellybe zárta embert Mennyei Ur t i tka; 

Vígsága hol a' szívnek titka, 
Mert érdekli bűnnek sebes átka. 

Ha víg nevetségre mostan nyílik szája, 
Nem reménltt felhőbe majd borúi ortzája ; 

Ha ma hatja, holnap fordul vakja, 
Inában van gyakor veszély árja. 

Ezért romlik hamar földből való tserép, 
Tüs-gyökerű 's éles-törű Nemesi nép, 

Bár légyen szép mintegy Angyali kép, 
A' Halálnak de révére majd lép. 

Illy változó sorsnak én vagyok példája, 
Kit világnak ráza sok tőrös próbája ; 

Által-jára Halál megvontt íjjá, 
Lelkem' várát mellyel régen víjja. 

El-hunyék éltemnek tündöklő fáklyája ; 
De Lelkem a' magas kék Egeket járja : 

Sir-halmára, koporsó gyalmára, 
Testem juta, 's méné nyugalmára. 

Nem rémít már dölyfös Világnak dagályja, 
Nem fenyeget Halál' haragos szablyája ; 

Mert bástyája, 's magas kősziklája 
Én Lelkemnek az Egek' Királyja. 

Tsepregi T. Ferencz; Coll. Al. és Poét. Tan 

Nints embernek soha .olly friss palotája, 
Avagy téli füsttől kormos kunyhótskája, 
Hova Dánieltől látott Kos példája 
Ne menjen, 's ne légyen annak akadályja : 

Mert hoszszabbik szarva, a' felsőbb rendeket; 
Rövidebbik szegény sorsú embereket, 
Nap nyugot' 's Északon az idős véneket 
Rontja, s Nap-keleten a' kis gyermekeket. 

De, jaj ! nézd, szarvával dühösködik Délre, 
'S ott-is minden erőst öklel ő tsak félre, 
Nem hajtván sem poros, sem a' gyöngyös székre; 
Mint ez Méltóságos Aszszony példa erre. 

No azért, ki a' szép harczát meg-harczolta, 
'S az ő Jegyesének lelkét im' meg-adta, 
Testét ő Annyának földnek ajánlotta, 
Ott már vigadozzék a' hová óhajta. 

Tsétsi M. Mihály; Coll. Al. Thec. és Synt. Tan 
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Uri termet, értek, 's világi ditsőség, 
'S mindent felyül múló mesterség, 's vitézség 

Koronázott, 's szépen fel-ruházott 
Sok Urakat, 's földi Királyokat : 

Ritka szeméremmel, 's drága jó erköltstsel, 
Sok Szűz 's Aszszonyi rend fénlett hirrel nevel, 

Mint Támiris, avagy Sémirámis, 
Vagy a' szép szűz Római Praxédis. 

De ezeket Halál mind bé-zárta sírbe, 
Mondj hát ollyan dolgot, mellyet ne zárjon-be ? 

Hlyen virtus, melly zöld mint a' mirtus, 
Illatozik mint jó szagú tziprus : 

E' virtussal kivánt szépen illatozni 
Gróf BÁNFFI KRISTINA Aszszony zöldelleni; 

Ég tengelyi hát 's föld kerületi 
Míg fenn tártnak, fenn áll ditséreti. 

Détsei László, Coll. Al. és Etym. Tan-

Egyedül magában az Isteni Felség 
Boldog, ezenn kivül hervad minden szépség, 
Mint füst el-enyészik világi ditsőség, 
Szennyes gyászra fordul Királyi ékesség. 

Vigyázz hát, mert meg-tsal, hidd-el, e' rósz világ; 
Meg-romlik, valaki ennek tőribe hág; 
A' veszedelemre vezető útja t ág ; 
Ha kisért, ha mit ád el-ne vedd, mert hivság. 

E' romlandóságnak világos példája, 
Jó emlékezetű Gróf BÁNFFI KRISTINA ; 
Világi éltében virtusnak Leánya, 
E volt, de véletlen lön Halálnak rabja. 

Szathmdri P. Sándor; Coll. Alum... 

Számtalan gonoszink jajjal szaporodnak, 
Gyászos esztendejink ím' nem újulhatnak; 
Nagy Isten ! te tudod okát mind azoknak, 
Diszét miért rontod rongyollott Hazánknak. 

Haragod jeleit hatalmad mutatja, 
Mint e' Méltóságos Ház ezt bizonyítja, 
Midőn illy Aszszonynak szavát nem hallhatja : 
Mondd meg Eccho azt, ki látogattya ? Ecch. Attya : 

Attya, mert ez így szól : Istenem, Szerettem, 
Értté mindeneket tsak semminek véltem, 
'S már fő méltóságra menybe helyhezttettem; 
Jutalmat hát tőle ha szenvedtem; Ecch. vettem. 

B. Szénás Ferentz; Coll. Al. és Rud. Tan

pályám meg-futottä, harczom' meg-harczoltam ; 2. Tim. 4 : 8-
Végig tusakodtam, hitem' meg-tartottam ; 
Jésusomért magam' híven meg-tagadtam, Mát. 16 : 24. 
Testieket bátran értté hátra hagytam. Fii. 3 : 8. 

Tudom, kiben hitte, azért letött kíntsem'. 2.Tim. 1 : 9. 
Meg tartotta nékem, mellyre őriztettem 
Hit által; hát részem vagyon 's kies helyem, 1. Pét. 1 :5 
Nyilván örökségem szép jutott énnékem. Sóit. 16 :6 . 
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Teremtömnek lelkem', földnek adtam testem' 
Mellyböl vétettettem; de bizonnyal hiszem, Préd. 12 :9 . 
Hogy fel-támad testem, mert él én Goelem, Jól. 19 : 25. 
Azzal vitézkedtem, ennél van hát részem. Jel. 3 : 2 1 . 

Gróf BÁNFFí KRISTINA magát így biztatta, 
Méltán-is, Kristusa mert lőtt lelke árra, 1. Pét. 1 : 19. 
Nintsen semmi kára, nem árt pokol zára, Róm. 8 : 1 1 . 
Mert Kristus kővára, kit-is hozzá. vára. Sóit. 18 :8 . 

Dési Fereniz, Coll. Alum. 

A' Megholtnak szavai : 

Jaj melly véletlenül fáklyája kedvemnek 
El-alvék', mert mikor közepit éltemnek 
Élném, hát sujtoló veszszeje Istennek 
Rám szállá, 's Tagaim oszlani kezdenek : 

De a Lélek bátor, semmit-is nem haboz, 
Hartzol a Halállal készülvén útjához, 
Siet ahoz a' ki néki zöld ágat hoz ; 
Nem mulatóz, de fut idvesség Urához : 

El-érkezék, 's ottan Lelkemet el-telé 
Nagy öröm, 's az Urnák bátran ezt feleié; 
Győzedelmeskedtem, ültess jobbod felé, 
Mert véred nékem-is bűneim el-törlé. 

Akkor a' Vőlegény megfáratt lelkemnek 
Jobb-kezet nyújt, 's helyt ád, mint saját hívének, 
Ezt mondván, részese vagy ditsöségemnek, 
Részese mert voltál sok szenvedésimnek. 

Szilágyi P. Mihály; Coll. Alum. 

Romlandó éltünknek valamíg sátorát 
E' földön viseljük, érezzük romlását; 
Isten mert gyakorta haragjának borát 
Mi reánk köszöni, 's itatja poharát. 

Ne tsudáld hát, ha nints itten állandóság; 
lm' mindent elegyít méreggel romlottság, 
Vigságunk' követi gyakran szomorúság, 
Virágát éltünknek hervasztja sárgaság. 

Példa lehet erre Gróf BÁNFFI KRISTINA ; 
Kinek egy idejig délben fénlö Napja 
Homályba borula; de Jésus' markába 
Lelkét ajánlotta, melly volt egy fő tzélja. 

Nem fél e' lelki Szűz e' lelki hartzában, 
Olajjá mert bövön vagyon lámpásában, 
A' Bárányt követte a' lakodalomban ; 
Mellyért ékeskedik már koronájában. 

Erisei N. János; Coll. Alum. 

Ámbár tisztasága tessék mindeneknek, 
A' gazdag Ofirból hozatott ezüstnek, 
Mellyet már hét ízben lángja köztt a' tűznek 
Vas serpenyője meg-frisselt az Ötvösnek. 

Ámbár a' salaktól idegen aranynak 
Tisztaságán szive kapjon a' bányásznak ; 
De ezeknél még-is, a' szent Mennyországnak, 
Kintsét az igazak itélik tisztábbnak : 
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Méltán-is, mert a' ki éltében szert tészen 
A' Mennyei kíntsre, az ollyan egészen 
Hólttakor-is kétség nélkül boldog lészen, 
Mivel öt' pálmája akkor várja készen. 

Te-is, kegyes Aszszony, boldog vagy éltednek 
Végén-is ; mert habján világ tengerének 
Míg úszál, keresed addig a' Mennyégnek 
Kintsét, mellyhez nem fér szennye az időnek. 

Boldog leszsz már Lelked ott-fenn Mennyországban: 
Hiredet-is nálunk addig a' kapukban 
A' te ditsérőjid forgatják szájokban, 
Míg szarvasúi'a ' Hóid havi forgásiban. 

Verestói György; Coll. Alum, és Rhet. Tan. 

Jóllehet embernek itten állapatja 
Boldogságban légyen helyheztetve útja, 
Minden szándékának kivántt foganatja 
Teljék, és szivének ne essék bánatja. 

Mindazáltal végbe kinek-kinek czélja 
Ugy mégyen, a' miként Isten parantsolja; 
Mivel az ő titkát sziv fel-nem találja, 
Sem emberi elme azt ki-nem gondolja. 

Innen némellyekben több jóknak példáját, 
Némellyekben pedig külső ábrázatját 
Adja-ki ; mindenek hogy ö akaratját 
Tanulják, 's ditsérjék mindeneknek Attyát. 

Ennek szép példája ez Uri Aszszonyban 
Bőséggel ki-tetszett BANFFI KRISTINÁBAN, 
Ki helyhezttetve volt külső 's belső jókban; 
De tzélját el-érvén, nyugszik Mennyországban. 

Baló Pál; coll. Alum. 

A' megholtnak szavai. 

Három ellenségem volt míg földön éltem, 
A' Sátán, e' Világ, és a' magam Testem; 
Kikkel meg-harzczoltam, lévén én Vezérem 
Kristusom, 's nyertesen győzedelmeskedtem. 

Már el-végeztetett futásom' pályája ; 
Kezemben van hitem' zöldellő pálmája ; 
Fejemet keríti élet Koronája ; 
Illatozom szépen, mint Sáron rósája : 

Az Éden kertének vagyok már lakója, 
Hol a nagy Istennek hatalmas jobb karja 
Meg-fáratt Lelkemet igasságban birja ; 
Setét bóltotskában tetemim' nyugtatja. 

Szigeti T. István; Coll. Alum. 

A' Bölts Férj fi mondja : jobb minden dolognak 
Vége kezdetinél; jobb napja halálnak 
Születés napjánál, mert ez sok gonosznak 
Kezdete, de ama' vége a' jajoknak. 

Gondold életemet ha én elő hozom, 
Bús esztendejimet hogyha meg-gondolom, 
Kevés volt világon jó izü lakásom ; 
Kereszt, sok nyavalya bántotta vígságom. 

« 
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Már el-érvén végem' vagyon nyugodalmom. 
Melly 'sóiddal tartoztam azt meg-adtam, 's nyugszom, 
Porból fel-kelésem' nagy örömmel várom; 
Tudom kiben biztam, azért nem leszsz károm. 

Radnóifái Sigmond; Coll. Alum. 

Isten Dékrétoma mpg-nem változhatik ; 
Halál által minden világból ki-múlik, 
Valaki a' testi Atyától születik ; 
Tsak föld, azért földbe viszsza téríttetik. 

Magán tapasztalja most ezt a' Bán/fi Ház; 
Mellynek viríuss&i számosbak, mint sok száz ; 
Ereje sem olly volt, mint tserépre kentt máz ; 
Nézd, egy ijjesztö váz illy erőst mint meg-ráz. 

Ezen Uri Háznak egyik élő Ága 
Erre légyen példa, Gróf BÁNFFI KRISTINA ; 
Kit Halál le-vága, de semmit nem árta, 
Mert Kristus által lőtt Istennél váltsága. 

Baróti Miklós; Coll. Alum. 

Thália hárfáját szomorán zendíti, 
Szomorú zengéssel nótáját tetézi; 
Tetézi, mert búknak keserű árjai 
Aradának reánk, mint tenger habjai. 

Hab módra változik termet, pénz, gazdagság, 
Gazdagsággal fénlő királyi méltóság; 
Halál mérge ellen nem lehet orvosság, 
Mert kedvezés nélkül mindeneket le-vág : 

Le-vágá véletlen Gróf BÁNFFI KRIST1NÁT, 
lm' KEMÉNY SIGMOND Ur életének Párját; 
Ki-is ez életben meg-futván pályáját, 
Hitinek el-nyerte zöldelö pálmáját. 

Görgényi Cs. Móses; Coll. Alum. 

A' mi életünknek siető óráji 
Olly gyorsak, mint sebes Aeolus postáji: 
El-futnak embernek mulandó napjai 
Gyorsabban, mint tenger' nyargaló árjai. 

Nem késik utánnunk, 's nem vár-meg bennünket, 
Postán küld utánnunk Isten követeket; 
Szabott kinek-kinek olly határt 's végeket, 
Mellyen senki által nem léphet 's nem mehet. 

Példa erre mostan Gróf BÁNFFI KRISTINA, 
Kit Isten élete' közepin ki-vága ; 
El-szárada ugyan élete virága, 
De Lelkének már van örök boldogsága. 

Losonízi István; Coll. Alumnussa. 

Keresztfán kínomért kínt látott Kristusom, 
Erttem halált kóstoltt Megváltó Jézusom, 

'Ki által lett nékem meg-szabadúlásom, 
'S a' bün alól való fel-óldoztatásom : 

* 
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Hozzád siet Lelkem, veled kivan lenni, 
Szentséges színednek látásával élni; 
Fogd kézen, engedjed országodba menni, 
Kiért életedet sem szántad le-tenni : 

Várván-is vártalak Felséges URamat, 
Hogy vedd füleidbe én imádságomat, 
Minthogy szent véred el-mosta rútságomat, 
Lelki kősziklára állítsd lábaimat. 

Pókai Benjámin; Coll. Alumnussa. 

Ollyan az embernek e' földön élete, 
Mint béres el-futó idejének töltte, 
Mellyben nints boldogság, hanem ennek része 
Munka, és fájdalom 's gyötrődés szélvésze. 

Ne vágyjon hát senki e' Világban élni; 
Hanem igyekezzék ebből ki-költözni, 
Égi jóknak egyik részesévé lenni, 
Szentek seregével együtt Örvendezni. 

Ez Uri Aszszonynak e' vala főtzélja, 
Látván melly sok gonosz világ útát állja, 
Inkább kivánt lenni fényes Ég lakója, 
Mint világ múlandó javának birója. 

Trintséni Pál; Coll. Alumnussa. 

Jajjal jő bé ember Világ pusztájára, 
Jajjal kitsinységből nevekedik nagyra, 
Jajjal életének nagyobb részét birja, 
Jaj viszontag ismét világát el-óltja. 

El-óltatva vagyon Gróf BÁNFFI KRISTINA ; 
Ki, miként tudjátok, éltében volt Mára ; 
Mára, mert nyavalya mint sebes viz árja, 
[Rá tódult] 's rontotta míglen el-oszlatta. 

El-oszlatta bátor, 's koporsóba zárta ; 
De mivel a' Kristus volt néki barátja, 
Nem árthatott semmit nyavalyák fulánkja, 
Hanem ezek által ment a' boldogságba. 

Vittai László; Coll. Alumnussa. 

Aszszonyi diszesség, lelki belső épség, 
Kárbunkulust, sáfirt felyül múló szépség, 
Ez Uri Aszszonyban, szent szemérmetesség, 
Noha találtatott, kegyesség szelidség ; 

De, jaj ! ékessége, tettetés szépsége, 
Romlik, omlik, bomlik, oszlik ékessége; 
Halál mérges szele fú, 's hervad zöldsége ; 
De hiti gyümöltse él jó reménsége. 

Mert noha szent Attya eleve dorgálta, 
Mint gyenge Leányát veszszövel sújtólta, 
Hoszszu türö Lelke de meg nem utálta ; 
Mellyért ditsöséggel URa koronázta. 

Kolosvári P. Samud; Coll. Alumnussa. 
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Megtérésedet ne halaszd vénségre, 
Iffjuságodnak virágát hogy rendre 
Áldozd Istennek, téged a' Bölts erre 

Int félelemre. 
Tudta bizonnyal e' dolgot jó renddel, 
BÁNFFI KRISTINA, ki nagy kegyességgel 
Élt e' világon, 's józan eszességgel, 

'S jámbor élettel: 
Iffjuságának virágát Istennek 
Szentelvén, azért az örök életnek 
Isten-is iffjan tévé részesének, 

'S örökösének. 
Déési K. Jósef; Coll. Alumnussa. 

Életek végéről midőn elmélkednek 
Sok erős Férjfiak, Haláltól rettegnek, 
Illy bajnokkal szembe miként mehessenek, 
Történik hogy sokszor kétségbe essenek. 

De ki bizodalmát a' Kristusban veti, 
Ez Halál erejét mintegy tsak neveti, 
Mert ha eltelnek-is rövid esztendeji, 
De örök boldogság azonnal követi. 

Ez Uri Aszszonyis mivel élt Kristusnak, 
Semmit nem irtózott mérgétől Halálnak; 
Mert halál útja volt nagy boldogságának, 
'S Mennyei Hazába való jutásának. 

Zilahi Dávid; Coll. Alumnussa. 

Sokan hányták azonn régen elméjeket, 
Talám még mostan-is futtatják eszeket 
Némellyek, miképen nyújtsák életeket 
Hoszszára, hogy halál ne érje végeket. 

írják Paracelsus felöl, azt mondotta : 
Hogy ö halál ellen orvosságot tudna, 
Tsetsemöt kezébe tsak valaki adna, 
Ugy nevelné hogy az soha meg-nem halna. 

De igéretinek ö meg-nem állhatott; 
Ö-is mint a' többi, a' földbe dugatott. 
Ugyan-is orvosság más nem találtatott 
Halál ellen, hanem mellyet Kristus mondott ; 

Szent János ötödik része bizonyítja, 
Holott Jésus Kristus beszéde azt tartja : 
Ki Istenben hiszen, 's igéjét hallgatja, 
Az idvezül, örök halál azt nem rontja. 

Gróf BÁNFFI KRISTINA elég példa erre; 
Kit a' testi halál keserűségünkre 
Noha most el-ólta, de nem lőn vesztére, 
Jésus Jegyesével mert már él kedvére. 

Emiitett Néhai Aszszonya Nénnyét szánván, tsekély verseivel 
igy tiszteli Gróf Széki Teleki Mihály, Úrfi; Publicus. 

Elejitől fogva a' serény okosság 
Nem szünt-meg visgálni, miben a' valóság, 
Kiben találtatik-fel a fő boldogság, 
Melly örökké tartna van-é olly gazdagság. 
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Nyilván van mindennél, olly érték és szépség 
Nintsen, 's nem-is lehet olly fénlő tisztesség, 
Betsület, Uraság, sem Tsászári Felség, 
A' mellyért adatnék az örök idvesség; 

Sem, hogy ezek által a' Halál fulánkját 
El-kerülhetné, ki ne látná kapuját: 
Ez emésztő féreg életünk virágját 
Mind addig tsipkedi míg érzi nyers voltát. 

Nem nézi reggeli, sem déli nyílását, 
Sem dél után késő estve virágzását, 
Telly es növésére való el-j utasát, 
Egyaránt le-vágja gyengéjét 's kóróját. 

Imé előttünk van a' világos példa; 
Világ színes javát ki alig kóstolta; 
És mikoron jutna tellyes ki-nyílásra, 
Juta nagy hirtelen sorsa hervadásra. 

Néhai Aszszonya Nénnyét így tiszteli Gróf Széki 
Teleki Ádám Úrfi ; Rhetor. 

Az elmés Sénéka régen tanátsolta: 
Hogy bátran adhassad Lelkedet halálra, 
'S nagy örömmel léphess révének parijára, 
Mikor el-közelget éltednek határa ; 

Elmédet szüntelen függ eszszed reája, 
Forogjon előtted utolsó órája 
Éltednek, hogy mikor érkezik postája, 
Lelked magát bátran kezébe ajánlja. 

El-ment a' halállal nagy lelki készséggel 
Gróf BÁNFFI KRISTINA, ki szép kegyességgel 
Tündöklött éltében, most lelke Örömmel 
Örvend az Angyali ditső szent sereggel. 

Gróf Bethlen Farkas, Úrfi, Syntaxista. 

El-múlandó 's váltózandó e' rósz világ, 
Minden dolga s leg-főbb java olly mint virág, 

Bár szemléld-meg. Hányd-meg, vesd-meg, 
Nintsen benne állandóság, 

így hát mit tészsz, jaj"! hová térsz ha rád talál, 
A' tőrt vető, 's téged leső sárga Halál, 

Ki nv'nd vezért, Gazdát 's 'sellért, 
Ha hol talál el-lekaszál. 

Kegyességhez, szent élethez kell hát nyúlni, 
Erős hittel 's weménséggel kell el-hinni, 

Hogy életet, Idvességet, 
Ama Sáfár kész meg-adni. 

lm' ez Uri Aszszonyt hiti így biztatta, 
Hogy Mennyekbe le-tőtt kintse van meg-tartva ; 

Bizodalma, Meg-nem tsalta, 
Mert van része boldogságba. 

Rédeí József, Úrfi ; Rhetor. 
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Beszéllgetés a' Lélek és a' Test között. 

Jaj ! minemű felleg foga örömemet, 
Melly nagy fekete gyász borítá kedvemet, 
Mert látom hogy mindjárt meg-kérik lelkemet, 
Tovább nem vihetem világon éltemet. 

Felleg 's fekete gyász örömed mért fogja, 
Hogy halál eltedet tovább nem botsátja ? 

Világnak is tovább mert szemem nem látja 
Semmi ditsőségét, 's javait sem adja. 

Múlandó Világnak minden fényessége ; 
Nintsen a' Léleknek benne ditsősége; 
Jóllehet, a' Testnek tetszik édessége, 
De bizony néki-is tsalárd ellensége. 

Ha így ! Miért laknám én ellenségemmel ? 
Jer menjünk, holott nem leszünk félelemmel. 

Nékem-is e' tetszik, oda siessünk-el, 
'S ditsérjük az Istent mi-is több szentekkel. 

Czegei Voss Jósef Úrfi; Rhetor. 

Oh, Halál ! mért hozál illy szomorúságot 
Közinkbe ? mért mutatsz illy mostohaságot 
Hozzánk ? mért viszed-el kegyes Aszszonyunkot ? 
Kérlek ! mért boritasz gyászba mindnyajunkot ? 

A' Halálnak szavai az Udvarhoz. 

Hogy meg-maradhasson valaki életben 
E' földön, épen nem kedvezhetek ebben 
Senkinek; mert minden foganttatik bűnben, 
Bűnnek pedig 'sóldja Halál, tudja minden. 

Azért gyengék, ifjak, értt elméjű vének, 
Nagy urak, közrenden lévők, és szegények, 
Böltsek, tudatlanok, bátrak, erőtlenek, 
Egyszeri halállal tartoznak Istennek. 

Hát ne törődjetek, hogy ezt tselekedtem j 
Mert parantsolatját Istennek követtem, 
Hogy ez arany Ágat le-vágjam, küldettem, 
Le-vágtam 's Istennek elejibe vittem. 

Czegei Vass Miklós Úrfi; Rhetor,, 

Mint virágos kertben szemnek tetsző virág, 
Gyümölts-fákon bővebb gyümöltsöt termett ág 
Le-vágatik, addig míg fene oJ;t nem rág, 
'S urának kertésztül adatik mint újság ; 

Szintén úgy e' szép Ag Gróf Ur Bán/fi Háztól 
Ki-vágatott mostan váratlan Haláltól, 
És el-választatott KEMÉNY SIGMOND Úrtól; 
Azért ki tarthatná magát meg-sirástól ? 

Ág volt ez, mert termett sok szép gyümöltseket, 
A' mennyiben viselt drága erköltseket: 
innen mindenekhez igaz szeretetet 
Mutatott, és viselt engedelmességet. 

Czegei Vass György. Úrfi; Syntaxista. 
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A' Paraditsomba ember tekinteni 
Ne resteld, 's Szüléjink dolgát ott szemlélni, 
Kik a' nékik szabott törvényt által hágni 
Nem féltek, kívánván az almában enni. 

Melly tselekedetért nagy átok követte, 
'S romlandóság alá őket rekesztette; 
Még Maradékit-is, mérge úgy sebhette, 
Hogy ma nékik meg kell halniok érette. 

Miért kívánnád hát Világnak pompáját, 
Gyémánttal tsillagzó drága szép marháját ? 
Mellynek mint árnyéknak látod el-múlását, 
Egy pertzentés alatt semmivé válását. 

Jobb inkább magadnak szerezz barátokat; 
Kik a' szoros útra vezérljék útadat : 
Lámpásodban-ís tarts jó bőven olajat, 
Hogy el-ne tagadják lelki hajlékodat. 

Sztojka Sigmond, Nemes Publicus. 

Nintsen állandó jó ember életében; 
Hervad minden virág Világnak kertében; 
Fák sem mosolyognak mindenkor zöldségben ; 
Gyakran borúi fényünk gondos fellegekben. 

Gróf BÁNFFI KRISTINA példa lehet erre, 
Ki kevés örömet ez életben ére, 
Napjait Lachesis ottan el-metszette, 
Feljebb kivántt napja fénye nem mehete. 

- . Soos Ferentz, Nemes; Poéta. 

Vigyázz Utonjdró! 's eszméld-meg magadat, 
Mért Halál hálója füzte-meg utadat : 
lm' BÁNFFI KRISTINA példázza sorsodat, 
Kit Halál meg-lepe, mint gyenge madarat. 

Minthogy jövevény vagy e' testi sátorban, 
Készítsd Lámpásodat 's Olajt szerezz abban ; 
Lelki Vőlegényhez a' Lakadalomban 
Hogy boldogul utazz a' szent Kánaánban. 

Telcgdi P. Sámuel Nemes, Publicus. 

Kolosváratt, Nyomtatta Telegdi Pap Sámuel, 1718. Esztendőben. 

II. 

Életében És Halálában Győzedelmeskedő Pálmás Oroszlán Méltó
ságos Liber Baro Branitskai J O S I K A IMRE Úr O Nagysága, A' Felséges 
I. Leopoldus, I. Jósef, és VI. Károly Római Tsászároknak egy Lovas 
Regimentének Colonellusa- N. Torda-Vármegyének Fő I spánnya ; &c. etc. 
Ki-is nagy Nevű Uri Torsokból, az Emberi Rendet meg-külőmbőztető Fel
séges Istennek kegyelmességéből, vévén természeti származást ; úgymint, 
•édes At tyától Méltóságos L. B. Josika István Vr tó l ; Jobb At tyától pedig 
ugyan L. B. Jósika István Úrtól, Nemes Erdély Országa akkori Fő Can-

Irodalomtörténeti Közlemények. XVIII. 6 
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celláriusától; kinek-is Édes Attya az-idoben Tömösvári Bánsággal tisz
teltetett; édes Annyától pedig Méltóságos Szalánczi Mária Aszszonytól, 
kinek-is édes Attya akkorban Erdélyi Tanáts-Uraságot viselt. Jóllehet 
Ez Méltóságos Szüléjinek hűséges nevelő kezeik közzül, a' jóra mulatd 
Nemesi és Uri Virtusnak akadályt vető Halál által még gyenge korában 
ki-vétetett légyen; mindazáltal a' nagy Famíliákra szorgalmatos szemek
kel vigyázó nagy Istennek igazgatásából, Fejedelmi irgalmas Tútorság 
alatt, olly híven és jelesen neveltetett, taníttatott, tanúit 's nevekedett,, 
hogy eleven kedni. kivánó gyökerét a' kedvetlen 's nehéz terhek nem 
alább 's meg alább nyomnák, hanem pálmai természettel mind inkább * 
inkább nagyobb tekintetű felsöségre emelnék. És noha Ifjantában huzal-
kodni kivánó Nemes, Pálmájának emelkedését a' sokféle nehéz terhek 
szintén meg-gyözik vala; mindazonáltal a' kisértetek között Vitézkedni 
kezdett Isteni félelem, kegyesség, 's Uri Famíliájának Pálmás Oroszlán 
tzimerére szorgalmatoson tekintgető Nemes elme annyira serénykedtenek 
benne, hogy Uri Törsökének hervadni kezdett Pálmáját Oroszláni jeles 
bátorsággal viszontag meg-elevenítené és zölditené: mellyeknek únhatatlan 
gyakorlási olly renden folytának, hogy Naponként qua Toga, qua Sagó,. 
mind tanátstsal, mind vitézséggel mind inkább inkább tündökölné; és 
ugyan azokra való jeles tekintet mozdította az Uralkodó Felséges Király 
és Fejedelmet, hogy ez Nemes oroszlánnak nyerít Pálmául adná, mind 
a' Colonellusi Méltóságot mind a Tekintetes Nemes Torda Vármegyei 
Fö Ispánságot; melly Méltóságos Hivatalokat úgy igyekezett ékesíteni, 
hogy mind Istenének, mind Felséges jó Urának, mind édes Hazájának, 
használhatna. És noha Ősi Nemes nyertt Pálmáját Oroszláni bátorsággal 
tartotta, 's kezeiből ki-tekértetni és nyerettetni nem engedte légyen egész 
élete folytában; mindazáltal akkor vala leg Nemesebb 's Vitézebb, a.r 

mikor leg-végsö hartzan a' Pokolbéli Oroszlánnak ütközetei 's hartzai 
közzül drága hite Pálmáját győzedelmesen ki-hozá, 's Megváltó Ura 
mellett-is mind halálig hív lön: mellyet-is Vég órája előtt lett idvessé-
ges beszedi, 's Virtussaihoz ragadott emberi botlásaitól nyilván lett Val
lástétele ki-fényesit-nek. Ugyan-is tudta és hitte, hogy az Oroszlánok-is-
meg-halnak, és hogy az hervadhatatlan Pálma a' Győzedelmeseknek a' 
Kristusnál az egekben tartatik. Valóságos gyászba és mély keserűségbe 
borúit, még nem vártt el-estén el-hagyatott igen kedves Párja, Méltóságos 
Bánffi Susánna Gróff Aszszony, a' boldog emlékezetű Gróff Losonczi 
Bánffi György Erdélyi Országi Gubernátor ö Excellentiája édes Leánya: 
Kivel Isten Törvényében parantsoltatott Házassági tiszta életet élt Nyóltz 
Esztendők 's kevés napok el-folyások alatt. Keseregnek, első szerelmes 
Társa néhai Méltóságos Rátz Kristina Aszszonytól, a Néhai Tekintetes 
Nemzetes Rátz Péter Ur édes Leányától, Isteni Jó-akaratból adatott jeles: 
reménségi, Jósika Josef, és Jósika Moses Ifjú Ur Fifai: Mélyen szomor
kodnak Méltóságos Uri két Ágon lévő Attyafiai: Szánakoznak az Ország
nak Nagy Rendéi: Bánatos ortzával kiséri Tekintetes Nemes Torda Vár
megye : 's mint hajdan emlöjin neveltt jó Fiját, azután irgalmas Patro-
nussát e' siralmas Versekkel tiszteli, a' Károly Várból Maros Vásárhelyre 
telepedett, és Isteni kegyelem alatt élö Nemes Collegium. 
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Hullnak az Oszlopok, 's reng az Isten Háza, 
Ingadoz 's hanyatlik, mert a' bűnnek mázza 
Befogta, 's erőssen az ellenség rázza; 
Mivelhogy faíumit nints ki magyarázza. 

E' dolog bizonyos, sok példa tanítja, 
Báró Jósika Ur' vége bizonyítja ; 
Fátuma melly rajta esett azt állítja, 
Ez dolgot kétségtől nyilván szabadítja. 

Volt Ez igaz tagja Erdély Országának, 
Kegyes Patronussa az Isten Házának, 
Attya 's táplálója özvegynek 's árvának, 
Nem volt meg-vonója kintse 's tanátsának. 

Torda Vármegyének volt Ez Fő Ispánnya, 
Urunk Vitézinek Ezres Kapitánnyá : 
El-hiszem, sok özvegy 's árva ma-is szánnya, 
Hogy tovább igazat nem ítélhet, bánnya. 

Már Teste nyugoszik a' földnek gyomrában, 
A' Lelke pediglen örül mennyországban ; 
Mert Mennyei kintset Isten országában 
Szerzett volt magának e földön jártában. 

Besenyeí Márton; Coll. Seniora. 

Az Isteni Felség a' ki mindeneket 
Semmiből ki-hozott, égi 's földieket, Róm. 4 : 17. Heb. 11 : 3. 
Teremtés idején formálván ezeket, 
Határt tett nékiek, hogy tudnak rendeket. 

Ez Királyi Felség az okos embernek, 
A' kit formált vala urává mindennek, Gen. 1 : 28. 

• Díszes Királlyává minden földieknek, 
Hogy vétkezek, vete határt életének. Gen. 3 : 19. 

Melly határt senki-is hatalmasságával 
Él-nem ront, fel-nem bont sok gazdaságával, Job. 14 : 5. 
Ékes termetével, fris ifjúságával, 
Fejedelmi 's Uri nagy Méltóságával. 

Ez hatalmas Urnák meg-változhatatlan, 
Minden rendek iránt meg-oszolhatatlan 
Végezését, mostan melly nem állhatatlan, Job. 42 : 2. 
Nézzetek, itt-is volt meg-másolhatatlan. Sói. 33 : 11. És 14: 27. 

Mert az Uri Háznak egy erős Oszlopját 
Halállal ki-döjté, mint égö fáklyáját: 
Bánattal sebheté sokaknak víg napját, 
Keserű jaj szóval bé-tölté most száját. 

Méltán, mert ez vala az Isten Házának, 
Oszlopa, 's Gyámola, a' Respublicamk, 
Igasságot tévén özvegynek 's árvának; 
Mellyért részese lett égi Koronának. 

Albisi Tamás; Adsessor és Thecarius. 

A' Méghóltt szavai : 

Jaj kegyetlen Halál! Miért hogy még rám találál ? 
Kevéssé hátrább nem állal, Jó szándékomban meg-tsalál, 
Életemnek mezejének Rétén jaj miért kaszálál ? 

Volt még szándékomban, Hogy szolgáljak ez Hazában, 
Az Ur Isten Sionában, Melly vagyon romladozásban, 
Ha Istennek, Teremtömnek, Ugy volna Dékrétomában. 

6* 
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Halál : 

Eleget szolgáltál, Tisztedben híven el-jártál, 
Prófétáknak Attyok voltál, Hazádért sokat izzadtál : 
Már boldog vagy, Jutalmad nagy, Mennyégben mert 

fel-irattál. 
Tudom hogy siratnak, Próféták fijai szánnak; 

Ország Rendéi búsulnak, Eléggé rám haragusznak; 
Abdiások, Jósiások, Tőlem hogy így el-hordatnak. 

De nintsen mit tennem; Énnékem oda kell mennem, 
Valahová küld Istenem : Nem lehet ebben kedveznem : 
Szegény kóldús, Nagy kintsü dús, Király sem állhat ellene. 

Te Istennek éltél, sok szegényekkel jól tettél, 
Prófétákat segítettél, Mennyországba igyekeztél: 
Hát eredj-bé az örömbe! Hová éltedben készültél. 

Viszont a' Megholt szava : 

Nohát tsak el-mégyek ! Kérlek Isten, tijéd legyek! 
Fényes ditsőségbe érjek, Hol_ soha sirást ne tegyek : 
Jésusomtól, Meg-váltómtól, Élet koronáját vegyek ! 

Nemes Erdély .ország, virágozzál, mint pálma á g : 
Kívánom, hogy ne légy tsúfság ; Légyen benned öröm 

's vígság, 
Áldás, bövség, Jó békesség; Ne járjon a' szomorúság. 

El-maratt Feleim, Feleségem, és Gyermekim, 
Több egyéb Jóakarójim ! Noha könyveznek szemeim; 
De az Urnák, Jobb karjának, Hagynak utolsó szavaim. 

Szathmdri M. János; Coll. Assess. 

Ember ez világon minden mesterségét 
Meg-vesse, hogy lelje drága örökségét ; 
Világi kintsekben állandó épséget 
Nem találja, maga örök békességét. 

Mert világi kintsben nintsen állandóság; 
A' fényes gazdagság azon múlandóság ; 
Erö, vagy hatalom, minden halandóság; 
Semmi halandóban nints örök boldogság. 

Mert mind egy órában ezek el-vétetnek, 
Kevés idejiglen itt gyönyörködtetnek, 
Virágzó voltunkban csak minket szeretnek, 
Halál kapujánál tovább nem követnek. 

Örök boldogságot hát itt nem találunk; 
Jézushoz járulunk, tőle el-sem válunk ; 
Kintsnek 's gazdagságnak nem sokat óraiunk; 
A' mint erre példát itt előttünk látunk, 

Gazdagság, Hatalom ez Uri személyben, 
Vitézség, Méltóság, JÓSIKA IMREBEN, 
Egyszóval, sok Virtus, mint a' drága-kőben 
Fénlett, 's hathatósan ki-tündöklött ebben. 

De álló örömét ebben nem találta, 
Minden ékességét háta-megé hagyta ; 
Jésusában nagyobb örömét tartotta, 
A' kinek szerelme ám magához vonta. 

Angyalost K. Sigmond; Coll. Assesor. 



ADATTÁR bő 

Jaj ! az ember melly halandó, '..-.) 
Halál által melly romlandó ! 
Ha ki azt jól meg-gondolja, 
E' világtól magát ójja. 

Ojd hát magad kegyes Lélek 
Világ szerelmétől, kérlek; 
És Istenednek igazán 
Szolgálj, szüntelen vigyázván. 

Mert jól látod, hogy az Halál 
Akárhol mihelyt rád talál; 
Eleted' tőled el-vészi, 
'S tested' föld gyomrába teszi. 

Látod, hogy nints olly Méltóság, 
Szép Virtus, vagy drága Jóság, 
Nints olly kjnts, vagy bölts okosság, 
Melly itt lehetne orvosság, 

lm példa JÓSIKA IMRE, 
Kit az Halál földre vére : 
Nem nézé Kegyes jóságát, 
Sem nagy Uri Méltóságát. 

Kinek noha földben Teste, 
(Mert ezt még Ádám kereste :) 
De lelke Istenhez meg-tért, 
Kitől nyert drága kintset 's bért. 

Csemátfalusi Kis András; Coll. Assesor. 

Az Idvezültt Urnák Árva Párjához való szavai : 

Szövevény e' Világ, melybe a' ki bé-hág, 
Szemlélvén el-látja, éltté nem Uraság 
Míg a' testben vagyon; hanem azon fogság, 
'S ő hazáján kivül való szarándokság. 

Meg-esmértem volt már világ praktikáját, 
Lelkem vesztésére meg-vetett halóját; 
E' végre kívántam Lelkem vádolóját 
El-hagyní, hogy látnám Testem Formálóját. 

El-hiszem ! nem kétlem, hogy nagy keserűség 
Szívbéli gyötrelem, félelem, epeség 
Érdekli szivedet; mert ért véletlenség, 
'S irántam-is, többé nem táplál reménség. 

Ne félj ; ébrezd szived ! van nálad eszesség, 
Gondold-meg; mert hivott a Mennyei Felség: 
Hivott, el-is mentem ; azért a' ditsöség 
Meg-adatván nekem, már követ fényesség. 

Tudom, gondja lészen reád-is Istennek, 
Tsak követője légy a' kegyes életnek : 
El-hiddjed meg-látván sir ját ez életnek, 
Lészen fedezője te árva fejednek, 

Kegyes hűségedért az Isten meg-áldjon, 
Szomorú szívednek vidámságot adjon ; 
Holtod után téged Mennyekbe el-hozzon, 
Hogy itt a' Szentekkel Lelked vigadozzon. 

Létzfalvi Jósef; Coll. Assessor. 

Jaj ! mert Nemzetünkkel az Úr hadakozik; 
Mint erős Óriás, fel-költ, 's vagdalkozik: 
Ki nem retteg azért, vaj 's ki nem irtózik ? 
Vagy, ki az, a' kiben vigaság lakozik? 
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Ordít az Oroszlán ! 's kitsoda ne félne ? 
Haragszik az Isten, hát jót ki reménlne ? 
A' sok bűnök között bátran ma ki élne ? 
Hogy mind ezek után büntetést ne vélne. 

Földünk ellen bizony a' szép ég háborog, 
Mellyért Isten "átka rajtunk igen forog : 
Mint a' sebes essö, szintén úgy ránk tsorog, 
Végső veszedelmünk meg fog, mint az horog. 

Talán az Ur minket egész Nemzetestől ; 
El-akar töfleni épen mindenestől; 
Vagy szép Nemzetünket földből gyökerestől 
Ki irtni akarja egészen tövestől. 

Mert a' mint im látjuk, erős Oszlopait 
Széllyel döjtögetni kezdi Istápait, 
Tövestől szaggatja magas Czédrusait, 
A' kik igazgatják, 's viselik bajait. 

Illy magas Czédrus-fa 's erős Oszlop valál, 
Méltóságos Baro, a' mig meg nem halál, 
Mind addig Hazádnak hasznoson szolgálál; 
Még-is nem kedveze tenéked az Halál. 

Jóllehet nagy Oszlop tőlünk el-távoztál, 
Házadra 's Hazádra nagy» bánatot hoztál : 

,De hired fenn marad mellyel illatoztál, 
Virtusid-is élnek kikkel virágóztál. 

Szokolyai A. István; Coll. Assessor. 

Az Halál hol meg-száll, ott hijjába nem hál, 
Szegényt és gazdagot mind egy rendbe kaszál: 
Nints helye, 's ideje, hol 's mikor kit talál, 
Kar, pais, sem pántzél ennek ellent nem áll. 

Méltóságos Urnák JÓSIKA IMRÉNEK, 
Udvara jól tudja, karjok' erejének 
Nints előtte haszna, fel-indúlt mérgének ; 
Ifjúság és Vénség nem áll mentségének. 

Kitsoda, mitsoda, Isten végezését 
Fordítsa, hárítsa örök rendelését ? 
Ég alatt nints állat, okos el-nézését 
Ki meg-másolhassa ő végbe vivését. 

Ur JÓSIKA IMRE tudta ezt szívében : 
Nints ki meg-másolná, hitte életében; 
Nem volt reménsége karja erejében, 
Sem gazdagságában; hanem Istenében. 

Illy hívnek, kész szívnek Teste föld gyomrában, 
És lelke vitetik Istennek markában, 
Nyugalom helyére Attya Országában, 
Hoíott a' Szenteknek leszsz társaságokban. 

Sárkány Pál; Coll. Assessor. 

Protasis de Tripode. 

Lemma. 
05 aocpisl iravTU)v itpunoK XOUTÜ) Tputooä Bw;. 

Arany széket, nagy szentséget, mellyen Phoebus bélyege, 
Talál nyilván, örvényt járván, Halászoknak serege, 
Kik' szívekre, mindjárt ére, villongások' fellege, 
Kije lenne ? nem érthette, még Böltseknek-is ege. 
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Phoebus osztán feíel, mondván: Azé, ki B'áltsebb lenne! 
Kérdik mindjárt, sokat költ 's járt, itly titulust ki venne ? 
Bölts csak egy nínts. kivel e' kints valóban egyet tenne, 
Kétség nélkül, Phoebus kivül, nintsen-is hová menne. 

Phoebus Templomában vitetik 's tétetik vígadásban, 
Itt nyugodalom lészen, 's Isteni szóra készen. 

Apodosis. 

Programmá: 
BÁRÓ JÓSIKA IMRE 

Anagramma: '. » , 
KÁR A1 SOYOM BÉRI-? 

Más: 
KÁROM-IS BE' YO ÁR ! 

. . ....:, Epigramma; • . ' . . , : ' . 
Kemény hálók, el-nem válók, a' mellyek meg-fogának! 

Isten keze, bennem tetsze, mihelyt hozzám nyulának; 
Böltsek esze, serény keze, környiilöttem forgának, -
Tsak mustráltak, nem használtak, mert BÖLTSEBB 

nem' valának. 
KÁR A' SOYOM BÉRI, vagy sár, özeket látván mondom: 

Egtöl földig, földtől égig, mert nyughatatlan gondom, 
Belől kivül, mind hül 's hevül, ha igy hányattatándom: 
KÁR A' SOYOM BÉRI, mondom, dolgom így ha látán-

dom. 
Ezen jajim, Siralmaim BÖLTSEBB magához vévén, 

Meg-fordulnak, és vidulnak, Templomába bé-vivén : 
KÁROM-IS már BE' nagy YO ÁR Engem bétsessé tévén : 
Fénnyel tellyes, jajtól üres Egek diszszévé lévén. 

Itt vagyon olly nyugalom, mellyet soha nem borít 
álom : 

Itt nintsen unalom, sem bánatos siralom : 
Itt vagyon olly védelem, mellytöl alá nem menő délé: 

Itt nintsen sérelem; sőt ditsöült szerelem. 

Diószegi János,' Coll. Assessor. 

Romlandók 's mulandók Világi sorsaink, 
Sok fárattságokkal folynak bús napjaink, 
Esnek életünkben sok akadályaink, 
Meg-nem lábolhatok mérges nyavalyáink. 

Nyavalyájink esnek, mint tapasztalhattuk 
JÓSIKA IMRÉBEN, mérgeit láthattuk, 
Fúriák munkájit itt fel-találhattuk, 
Ámbár sok virtusit ki-nem számlálhattuk. 

Nem néz a Párkáknak virtust keménysége; 
Jóságot 's szentséget mérges dühössége: 
Adatott Istentől ennek erőssége. 
Le-vág, meg-rág, nem szán békételensége. 

Akadályt vete 's vázt Halál e' jóságnak, 
Ada gyászt és szurkost, mikor igazságnak 
Boritá fordítá napját vigasságnak, 
Módjait el-vonván maradandóságnak.. -
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Maradandóságot nyert immár magának, 
Már látja jutalmát kegyes munkájának; 
Meg-áll e' szent bajnok tenger sok árjának, 
Segídséget látja mert Isten karjának. 

Karjaitól néked adatott boldogság, 
Mennyei nem földi gazdag nagy uraság, 
Hatalmas nagy erö, állandó vígasság, 
Mert fénlik lelkedben mennyei igasság. 

Gróff Teleki László Úrfi; Publicus. 

Mitsoda e' világ! talám szemfény vesztés, 
Vagy éjjeli látástól való ijesztés, 
Vagy mennyei jóktól való el-rekesztés, 
Vagy pediglen épen talám tsak epesztés. 

Mi dolog ? itt nintsen személy válogatás, 
Hanem mind egyaránt vagyon az osztozás, 
Urnák és koldusnak itt sírt me'r a' kapás, 
ítéli hogy sorsa itt az Urnák nem más. 

Ah ! miért születünk Nagyságos nemzetbül ? 
Hogyha gyenge testünk osztán eledelül 
Adatik férgeknek fris kedves étekül, 
A' földben mihelyen a' melegtől meg-hül. 

Baro JÓSIKA Ur e' dolog példája, 
Verseim czéljának köves koronája; 
Kit már változásnak nem terhel igája, 
Mert az Ur Istennek nála grátia\a. 

Már nyugszik a' földben, 's az ítélet napját 
A' szent koronának meg-adattatását 
Várja, a' Szenteknek fel-támaszttatását, 
Isten elejibe való állatását. 

Gróff Bethlen Gábor Úrfi; Poéta, 

\ Az Élő s z ó l : 

Jaj, jaj ! az Istennek haragja ki-omlott, 
Jaj ! az Eklésia Gyámola meg-bomlott, 
Jaj ! mert egy nagy erős Oszlopa le-romlott, 
Jajra méltó bizony, mert törésen állott. 

Állott, és sokakat okos tanátsával 
Tanított, 's sokakat segéllett javával, 
Jól tött az Istennek Eklésiájával, 
És annak érdemes igaz Tagjaival 

Mert nagy hit, reménség, ebben gyökerezett; 
Kegyesség, nagy elme ebbe bé-férkezett, 
Békeséges tűrés ezekhez férkezett, 
Isteni félelem mellyekhez érkezett. 

Ezek idvezült Ur JÓSIKA IMRÉBEN, 
Voltak, mint virtusok igaz tükörében, 
E' Nemes Hazának egy igaz Hívében, 
Mellynek igazgatta ügyét életében. 

Eletében Testét Hazája hasznára, 
De Lelkét Megváltó Jésusa számára 
Szentelte volt, még-is Halál nem sokára 
El-jöve váratlan végső órájára. 
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Ah ah ! sárga Halál, BÁNFFI SUSÁNNÁNAK 
Mért töltél siralmat szivére Párjának ? 
Jaj ! miért nevezed nevét már Marának ? 
Mért irád közibe árvák táborának ? 

A Halál felel: 

így kellett lennie, Isten így akarta, 
Akaratja szerint magához hivatta, 
Hivatván, általam már bé-is iktatta, 
Iktatván mennyégben meg-koronáztatta. 

Azért minden szájtól jaj szó már el-váljon, 
El-váljon, és sirás szivébe ne szálljon, 
Ne szálljon ; sőt inkább nagy kegyesség szálljon, 
Szálljon, mellyel kiki Jésusához álljon. 

Angyalost Balds; Coll. és az idvezult Alum* 

Virtus lelki jóság örökké fenn marad, 
Terhes gondban elme jóllehet el-fárad, 
De ő ditséreti soha el-nem szárad. 
Ágról Ágra marad, 's firól-fira árad. 

Táblája volt ennek Ur JÓSIKA IMRE, 
Régi virtusoknak mint fénlő czímere; •-
Okos tanátsoknak nála volt nagy fészke, 
Jótéteményinek nem lehet mértéke. 

Sir hatsz romlott Haza, mert a' nagy Istennek 
Pori vagyon veled, ült az ítéletnek; 
Számlálja Tsillagid, kire szemid néznek, 
Nagy Házakba száll-bé, példája itt ennek. 

Hol vagytok Jurístdk ? hol vagytok Úrfiak ? 
Tanátsi Fő Rendek, Méltóságos Urak? 
Hol van ítélője nehéz Causákn&k ? 
Halva látjátok itt párját Jiisiinusn&k. 

Azt ítélem vala, hogy Uri Paloták 
Halál 'sóldátitól lehetnek exemták, 
Salvus Conductuss&X ha repelldlhatník, 
Praeceploriumm&\ vagy apellálhatnák. 

De nagy Házakba-is Praesidenset szállít, ..;.. 
Procuraíorokn&k serény vigyázásit, 
Protestatiokked allegatiojit 
Nem tekinti semmi inhibilio')\t 

Nem használ itt semmit Doktorok munkája, 
Pésmás Patikája, 's mézes pilulája, 
Esculápiusmk drága orvossága, 
Sem Gálénus pompás Doktori nagy Háza. 

Többet használ itten Énoknak példája, 
Istennel járása, 's mennyei Hazája ; 
Mert ez nem engedi, hogy Halál fulánkja 
Senkit-is meg-sértsen ; leszsz Oltalmazója. 

Márkosfalvi András; Coll. Alumn. 
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£ ' világ állhatatlan tsalárd változandóságiról. 

Uri Família, Uri nagy Méltóság, 
Uri Tekintetes, nagyságos Uraság ! 
Minden földi hivság, testi romlandóság 
Egy spitzen el-fordúl, nézd-meg ez gyarlóság. 

Jer. 18. Péld. 27. Sirdk. 40 : v. 1. Róma. 7 : v. 24. 
Edipus bölts király midőn észre vette 

Az ember életét, hányván fel-vetette, 
Tsak árnyéknak, szélnek lelte 's tekintette, 
Melly miatt örömét mind el-felejtette. lásd Euripid. 

Ez ember életét tsak dieculdhoz, (a) 
Vagy pedig időnek végső puttciumához, (b) 
Árnyék, vagy folyóvíz, füst, álom, párához, (c) 

• Hasonlítván, szabta mezei virághoz, (d) 
(a) Eurip. (b) Demetr. Phaler^c) Sóit. 102 : és 90 (d) Esa. 40. 

így e' Nemes Haza' betses fényességét, 
E' Méltóságos Ur' Ország ékességét, 
Mint Abnert, Amását, Hadak ditsőségét, 
A' Halál meg-ölte, 's minden díszességét. 

Jaj ! miként e' világ bokros jajjaitól 
Hánykódék gyakorta, jajos árjaitól: 
Mint tengeri sajka árviz habjaitól 
Süllyedezvén, de már mentt nyavalyájitól. 

Ezek régi Pater Nazianzenus szavai. 
Állj tovább, ne katzagd, világ hát sorsomat, 

Ne siess el-tsalni mennyei jussomat! 
Mert el-értem czélom, 's pállya-futásomat, (e) 
'S hittel meg-is fogtam édes Jésusomat. 

(e) í. Tim. 4 : 1 2 . August. 22. Könyv, de Civ. Dei. Cap. 1. 
Sallai István; Coll. Alumn. 

Isten végezése meg-nem változhatik, 
Teremtett állatban gyakoroltathatik, 
Emberben-is akkor ki-nyilatkoztatik, 
Midőn Halál által éltté megfosztatik. 

Példa lehet ide fénlő Uri Ágból 
Fel-neveltt 's nagyra mentt dijadalmi Házból, 
Méltóságos nagy Ur JÓSIKA hogy abból 
Származván, életét folytatta nagy jókból. 

Elmondhatom bízvást, mig élete fénlett, 
Hasonló volt /dfchoz ki élete mellett 
Igasságot tartott mind maga 's más felett, 
Es igy példájával sokaknak tündöklett. 

Bölts volt, mint Salamon, ha jól meg-visgálod; 
Okos volt, mint Dávid, Ez, igazán vallod; 
Ékes, mint Absolon, szent írásból hallod, 
Hallván, magadévá tennie javallod. 

Ámbár sok időt élt igaz okos, 's bölts volt ; 
De az Halál ötét ki-vágta, nem gondolt 
Eletével néki ; ím' látod meg-is hólt; 
Nyugodjék immár ott hol készítteti a' bolt! 

Vajai Samuel; Coll. Alumn. 
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A teremtett dolgok múlandóságának tsekély le-rajzolása. 

, 4 . 
Nosza ébredj-fel! 

Visgáld ember böltseségeddel 
Jól-meg e' világi dolgokat; 's nézd-el 
Mit látsz, és valljon mit találsz azokban ? 

Nem által-menést-e ? a' porban, 
Setét halálban ? 

2. 
Nagy Oczeánnak 

Sok halai ugyan úszkálnak: 
Liget erdők vadai játszodoznak: 
Levegő-égben madarak repdesnek; 

De idővel mind ezek esnek, 
Tsak porrá lesznek. 

3. 
Nints állandóság 

Mező füveiben tartóság, 
Erdők fajiban maradó valóság: 
Teremtett állatoknak állapatja 

Múlandó, okosság láthatja, 
Ezt taníthatja. Róm. 8 : 20. 

4. 
Ez nagyobb lehet: 

Ember azok' ura nem lehet, 
Hogy örök életet, 's hoszszan, nem élhet; 
De Lelkét, ha ötven esztendőt bajjal 

Vagy hatvant, hetvent élt sírással, 
Botsátja kínnal. Sóit. 90 : 10. 

5. 
Például légyen, 

JÓSIKA IMRE Ur, ma tegyen 
Bizonyságot, kit Isten hogy már végyen 
Magához, tetszett. Ez böltseségével 

Nem tartatott kegyességével, 
Drága kintsével. 

6. 
Életben Ez volt 

Tegnap, de ma, látod, im meg-hólt: 
Lakó helyéül lészen a' setét bolt; 
Holott nyugodalmat bádgyadt Testének 

ítéletig végyen, 's Lelkének 
' Akkor adassék. 

Marosi János; Coll. Alumn. 
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1. Miért akarsz király lenni ? 
Titulust sok pénzen venni ? 

Halál tisztet nem esmér. 
2. Birodalmát sok terjeszti, 

Mert Cupido fel-gerjeszti 
Ha meg-hal, kis helyre tér. 

3. Sok sokképen gyűjti pénzét, 
Szaporítja drága kéntsét, 

Mind ezek el-maradnak. 
4. Melly sokan izmos karjokkal 

Országot győznek, karajokkal; 
Halál előtt olvadnak. 

5. Király tsontját koldusétól, 
Köz rendekét Urakétól, 

Ott esmérni nem lehet. 
6. Mert ott semmi külömbséget, 

Mások előtt elsőséget, 
Sem fő sem kints nem tehet. 

7. Kinek testét bibor fedte, 
Halál sirbe ha bé-tette, 

Koldustól nem esméred. 
8. Sok orczák fényesíttetnek; 

Mi haszna, ékesíttetnek ? 
Színek sem leszsz, meg-éred. 

9. Gyöngytől sok tagok nehezek; 
Alá, nem fel-húznak ezek; 

Hol a' szív, azt mutatják. 
10. Gyöngy, pénz, jószág mind el-vesznek, 

Egy órában oda lesznek; 
A' dolgok úgy tanítják. 

11. Ha jól étéi, 's Istent féltél, 
Arra néznek, mit miveltél : 

Ez minden nyereséged. 
12. Ha meg-halsz, mint hü barátid, 

Követnek tselekedetid : 
Tégy jól, leszsz idvességed ! 

Szalhmári Pál; Coll. Alum. 

1. Párkákkal perleni, az halandóknak sír! 
Sem szem, sem serényseg, sem ész vélek nem bir, 

Halálos ír, sérelmet szerző hi r : 
El-fáradnak 
Kezek, meg-száradnak, 

Kikre ez halálos vizek ki-áradnak. 
2. Az élet mitsoda ? álom, étel, árnyék, 

El-kél, megemésztjük, fút, nints fejében fék : 
Itt tsak játék a' gőgös Uri szék; 

El-szaladnak 
Kintsböl ki-tagadnak, 

Fényes ékességid mind másra maradnak. 
3. Kérdd, MIRE A' SlK JO, ha e' SOK JAJ IM ÉR? 

UR JÓSIKA IMRE válaszolni így mér : 
Hozzád jaj fér, a' míg az Eg meg-kér ; 

Itt akadnak 
Az erek, szakadnak, 

ÁROS ROSA szinü orczák el-hervadnak. 
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4 . SOK JAJ MÉRI 's éri a' porból lett házat ; 
Ránczban elegyedik szem tsaló ábrázat; 

Edény mázat, színt, veszt, a' ruházat; 
Derekadnak 
Láncz-szemi fonnyadnak, 

A por felett állnak, mikor fel-támadnak. 
5. Idétlen fijait a' Test akkor szánnya; 

ígyen szól: nem kellök ! magától el-hánnya, 
Nagyon bánja, 's az Eget kivánnya ; 

Bé-fogadnak, 
Szentek köztt helyt adnak, 

Minden kivánságid ha tsak oda vágynak. 
Paksi István; Poéták Praec. 

lm ez Uri Háznak egy fényes Oszlopát, 
Ország egy részének hív kormányozóját, 
El-lövén az Halál méreggel.kent nyilát, 
Sebheti, 's el-üté kezéből zászlóját. 

Mert Világ, mint hajó hánykódó tengerben, 
Hánykódik szüntelen, 's nintsen tsendessegben : 
Ugy hogy valaki ül hajókázni ebben, 
El-merül végtére Vizek mélységében. 

Hol midőn hajósnak törik árbotz-fája, 
Háborús tengerben le-merül sajkája, 
Hol Halálban haboz élete bárkája, 

' Mivel zúgással fúj vitorlák bontója. 
' így ember kezéből életnek zászlója 

Ki-dül, tsak egyet szól Czédrusok Rontója, 
Hol Lelkét el-fogj a kegyes Megváltója, 
Ki volt a Jésusnak hív Zászlótartója. 

Marlonosi György; Coll. Alumn. 

Jaj ! melly szomorúan kezdem Verseimet, 
Mivel nagy bú, bánat fogta-el szívemet, 
Szomorúság árja borítja elmémet, 
Vígaság szellője nem éri testemet, 

Ne tsudáld, az Hívek hogy velem lankadnak, 
Bánat fellegétől minden-nap' nyomatnak, 
Vígaságra okot hogy nem találhatnak; 
Mert Isten Házából az Oszlopok hullnak. 

JÓSIKA IMRE Ur az Isten Házának 
Oszlopa volt, Attya annak Fijainak, 
Volt kegyes Gyámola szenvedő Scholánknak, 
Tanáts adásával használó sokaknak. 

Sok dolgokban forgott, látott, hallott sokat, 
A' mellyből tanátsolt okosan sokakat: 
Hü fárattságával veszélyes dolgokat 
Gátolt; azért lásson, holta után jókat. 

Többet nem szólok-is, ez egy lészen elég 
A' meghóltt díszére : hogyha tudna az Ég 
Virtust, serénységet, eszet nézni; hát míg, 
El-töltt életében nem lett volna most vég. 

De mivel a' Párkák siketek és vakok, 
Könyörületlenek, kemények, és vadok, 
Irgalmasság nélkül valók és szabadok ; 
Azért nem tekintett semmit szörnyű tagok. 
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A' míg életének evezett tengerén, . \ 
Az Urnák ereje viselte tenyerén; 
Végre által kelvén az Halálnak révén, 
Vitetett Mennyégbe ditsőség szekerén. 

Bánhorváti Fereniz; Coll. Alumn. 

Mit mondjak ? mit szóljak kivánságtok szerint ? 
Jajt szaporítsak-é, mint az állapat int? 
Kék Aconitumot Halál közttünk ím' hint: 
Tétovázzak még-is, fessek mitsoda színt ? 

Bizonnyal nem semmi ez Urnák el-este, 
Mert régi Törsöknek idősbjét kereste 
Az halálos féreg, ollyan ágát nyeste, 
Udvarának mellyel díszült egész teste. 

Ez betsület nehéz rögös útját vette - „ 
Magának pályául, s' arról le-nem tette 
Lábait, míg a' mint hiven reménlette 
Fárattsága, méltó gyümöltseit szetté. 

Ez volt sokak felett tellyes áldott észszel, 
Külső avagy belső szolgálatra készszel ; 
Forgatta a' fel-vett dolgokat két kézzel; 
Volt tanáts adása tellyes ízeit mézzel. 

Sok dolgokban forgott látott s' hallott volta, 
Honnan hol tanátsát okossággal szólta, 
Hol hü fárattsággal a' veszélyt gátolta ; 
Méltó azért, meszsze hogy haladjon holta. 

Magában az eszes vénség nem ártalom; 
De Attyok tisztelő Fijakon jutalom: 
Noha nintsen véle a kardos hatalom; 
De követi észnek olly soka, mint halom. 

No tehát egy részént illik tenni sirást! 
Mert Szolgát küldünk-el talentomost 's girást; 
De tudván, hogy ebben nem lehet tenni mást, 
Fordítsunk feléje hűséges halomást. 

Szokolyai Ádám; Coll. Alumn. 

Idegében mérges nyilakat az Halál, 
Az Halál viselvén, harczon, vagy hol valál ? 
Hol valál ? nem kérdi, hanem kit hol talál, 
Kit hol talál ottan sei egébe számlál. 

Seregébe számlál, mert jussa mindenhez, 
Mindenhez jussa van, úgy ahoz mint éhez, 
Sándori felséghez, 's Codrusi szegényhez, 
Szegényhez, akármi rendbéli személyhez. 

Jaj ! e' jussa szerént, JÓSIKA IMRÉRE, 
JÓSIKA IMRÉNEK élete erére 
Lőve mérges nyilat ez Haza fényére, 
Ez Haza fényének igy juta végére. 

Jaj végére juta ! sokan igy könyveznek, 
Könyveznek, mert már-is nehezen eveznek 
E' bajos időben, azért nem kedveznek 
Szemeknek, mert nem vártt terheket éreznek. 

Erezhetnek ! mert nints vélek bátor szíve 
Ez Uri személynek, 's oltalmazó íve : 
JÓSIKA, Jésusnak jól el-készült míve, 
El-készült míve volt, 's hidd-el most is híve. 

Bornemissza János; Coll. Alum, 
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Tekints e' Világra, nézd-meg melly miílandó, 
Mint a1 ki-nyíltt virág hamar el-húllandó; 
Semmi szerentséje soha nem állandó, 
Hanem enyészetre sietve hajlandó. 

Hazug e1 Világnak ö gyönyörűsége; 
Kérlek ! ne hidj néki, meg-tsal ékessége ; 
Meg-szégyenít ennek legjobb reménsége, 
Világnak keserű minden édessége. 

Mert kis öröm után hoz sürü bánatot, 
Lépes mézeiben rejt mérges falatot; 
Ha kit ditsöségnek székében állatott, 
Halálnak porára hirtelen szállatott. 

Imé e' Világnak állhatatlanságát 
Mostan-is szemléljük el-mulandóságát, 
Karika forgású változandóságát, 
Ha idvezültt urat nézzük ö Nagyságát. 

Fokadj-ki mi szemünk sürü siralomra ! 
Mert az Isten hívott szörnyű fájdalomra; 
Fordult vígaságunk vén aggodalomra, 
Mert rakatott Urunk Teste sir halomra. 

Elégeld-meg Isten immár tsapásinkat, 
Ne szedd-el közzülünk Uri gyámolinkat, 
Ne tetézd bánattal megint bánátinkat; 
Mennyei örömre fordítsd siralminkat. 

Szombati Gergely; Coll. Alunu 

Kolosváratt Nyomtatta Telegdi Pap Sámuel. Anno 1726. 

Közli: HELLEBRANT ÁRPÁD. 

A CSOKONAIRA VONATKOZÓ IRODALOM ES A KÉZIRATOK 

I. Csokonai műveinek kiadásai. 

a) Önálló kiadványok. 

Serkentés a nemes Magyarokhoz a mostani országgyűléskor. Can
tata. Pozsony. 1796. (Wéber Simon Péter német eredetijével együtt^ 
Zenéje Tószt Ferencztől). 

Diétái Magyar Múzsa. 1796. (Nov. l-ig összesen 11 száma 
jelent meg és egymaga állította ki részint kész, részint akkori események 
által előidézett iránykölteményekből.) 

A nemes magyarságnak felütésére. T. n. Komárom vármegye 
rendéinek készítette és varbogyai Csepy Zsigmond urnák s hites társá
nak Készely Klára asszonynak segedelmekkel kiadta ápr. 26. 1797. 
Komárom. 

A haza templomának örömnapja. Nagym. gr. Széchényi Ferencz 
ő exjának a ns. Somogy vármegye főispáni székébe jul. 4-én 1798. lett 
beiktatására Bécs. 1798. 


