
HALOTTAS BESZÉD
MELLYBEN

' A ’ NAGY MÉLTÓSÁGÚ GÁLÁNTHAI

G R Ó FE S Z T E R H Á Z YKÁROLYNAK,
FRAKNÓ VÁRA ÖRÖKÖS URÁNAK,

A Z

EGRI MEGYE PÜSPÖKI FÖ-PÁSZTORÁNAK, T . N.
HEVES, ÉS KULSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYÉK ÖRÖKÖS FŐ

ISPÁN NYAKA K , TSÁSZÁRI, APOSTOLI KIRÁLYI 

FELSÉG TITKOS BELSŐ TANÁTSOSSÁNAK.

&c. &c.

M I D Ő N

P A P A  V A R O S Á B A N
KÖZELEBB - LÉVŐ Fo - MÉLTÓSÁGÚ VÉREITÜL

HARMADNAPI SZOMORÚ GYÁSZOS EGYHÁZI 
POMPÁVAL TISZTF.LTETNH

DITSÖ EMLÉKEZETÉT FOGLALTA, ÉS ÉLÓ
NYELVEL HIRDETTE

S O M O G Y  L E O P O L D
GYŐRI KANONOK , ÉS GYŐR VÁROSÁNAK PLÉBÁNOSA, 

iS z in t  hiány havának io -d ik  napján.
179 9 -d ik  efztendoben. ^
G Y Ö R B E N ,

S T R E I B I G  J Ó ’S E F  B E T Ű I V E L ,

___





Similem illum fecit in gloria Sanctorum. Eccl. 45. 2» 

Hafonlóvá tette ötét a’ Szentekhez a’ ditsoségben.

E zen rövid, de fontos Szókban foglallya a’ Szent 
Lélek Moyfes ditséretét, bizonyságot tévén felöle, 
hogy ama régi Szent Pátriárkákhoz, Abraham, I* 
faac, és Jákobhoz nem tsak életének tekélletefsé- 
ge által, hanem a’ tekélletes erkóltsökct kővető 
ditsöfségben is hafonlóva tétetett. Színre ezen fzók 
ütköztek elmémben, mikor a’ fzomorú hír Nagy 
Méltóságú Gálánthai Gróf Efzterház Károlynak , 
Fraknó Vára Örökös Urának, az Egri Tartomány 
Püspöki Fó Pásztorának, Tekintetes Nemes He
ves, és Külső Szolnok Vármegyék Örökös FŐIs- 
pánnyának , ésTsáfzári, Apoftoli Királyi Felség 
Titkos belső Tanátsofsának, a’ múlt Böjt más ha
vának 15-dik napján e’ világbúi történt ki múlását 
mindenfelől jelentette, bízónyitotta.

Boldog lilén! tsak egynéhány holnapok fo
lyása. alatt melly ifzonyu pufztitást okozott az ir
galmatlan halál e’ Magyar Anya Szent Egyházban!
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Nem általlotta a’ Libanon Cedrus fáira terjefzteni 
pufztító kafzáját! Már három nagy érdemű FÖ- 
Papot ki fzóllitván, amaz Erdélyi, Csanádi, és 
Szombathelyi nevezetes Püspöki Székeket keferves 
árvaságra juttatta. Gondolhattuk volna, hogy ta
lán meg elégedett olly jeles ragadományokkal, hogy 
talán enged a’ népek foháfzkodásának, hogy fent 
hagyja azt a’ nagy ofzlopot, melíyre olly erofsen 
támafzkodott még a’ mi reménységünk, hogy még 
olly hamar végét nem fzakafztya az Egri Püspök 
drága életének. De hafzcntalanok voltak minden 
foháfzkodások. Akár mint féltettük is, ugyantsak 
meg fofztattunk tőle, és az Ö halála minden Re
ligio - fzereto, igyenes - fzívű, és jó-lelkű embert 
fájdalommal bé töltött; de főképpen, egy felől 
ugyan mefzfze terjedő árva Püspöki Megyéjét, an
nak fő, és al renden lévő Egyházi Tagjait; más 
felől pedig Nagy Méltóságú Grófi Nemzetségét, 
Tzímmeres Rokkonságát keferveíTen érdeklette, 
mély fzomorúsággal el burította.

Ez a gyáfzos fzomoní pompa tehát, melly e- 
lőttetek vagyon Bőtsös Halgatóim! nem egyébb, 
hanem az a’ végső Til'ztefség, mellyel Iftenben 
el nyugodott Károly Püspöknek az ő Méltóságos 
Vérei illetődött, és tsak a múlt napokban új tsa- 
páftól febesittetett fzívvel *) adóznak. E ’ fzomo- 
rú pompára tekintve, valamint az hírnek első hal-

lá-

*) Ama nagy Méltóságú, és nagy erkoltsu Gróf Efzter- 
ház Jánosnénak, fzületett Gróf Pálffi Annának Ö Ex- 
cellentiájának, Szent Ivány havának iáik napján tör
tént halála által.



lására , a’ mint mondám , elmémben ütköztek, 
úgy most is előttem forognak a’ Jéfus Sirákfiának 
azon fzavai: Hafonlóvá tette etet a Szentekhez 
a ditsofséghen. Sótt ugyan ezt a Szent Lélek mon
dását válafztottam jelenlévő befzédemnek tárgyá
vá. Igaz, hogy tudván, ’s érezvén tsekély tehet
ségemet, látván ellenben a’ boldogult Fő-Papnak 
foha illendőképpen meg nem magyarázható nagy 
érdemit, tsak félve, és rettegve vállaltam fel e- 
zen hivatalt, melly fzerint halottas emlékezetét 
béfzédben foglalni, és élőtökbe terjefzteni már 
kéntelenittetem. Bátorít mindazonáltal a’ ti kegyes 
békefséges tűrésre kéfz fzívetek HH. Bátorít a z , 
hogy azon kévűl tudva vannak előttetek az ő nagy 
Tettei, mellyeket femmi ékes fzóllás fel nem ér
het. Bátorít el végre az, hogy akár melly alá való 
az én tehetségem, de maga a’ Szent Lélek Károly 
Püspöknek ditséretét mintegy előre az emlétett 
fzókban foglalta, és intézte.

A’ minek világosabb értésére fontollyuk meg 
azt a’ különös környűi állást, hogy a’ mi boldo
gult Fő-Papunk Borromaeus Szent Károly, és Sa- 
lefius Szent Ferentz Püspökökhez mindenkor ki
váltképpen való nagy tifztelettel vifeltetett. Tud
va vagyon, hogy e’ két Szent Püspököt, kiket Is
ten a’ közelebb múlt Századokban tsak azért tá- 
mafztott, hogy az ő Apoftoli Buzgóságok, és tsu- 
dálatos nagy Adakozáífok által az Anya Szent Egy- 
házot támogatnák, ékesítenék; hogy, mondám, 
e’ két Szent Püspököt nem tsak Patronusinak vá
lasztotta , hanem például is vette; hogy az ó te- 
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kélletcíségekhcz igyekezett fzabni, egéfz Püspöki 
életét, munkálkodását. De nem tsak igyekezett, 
hanem valósággal is olly fzerentséfen nyomozta a’ 
nevezett Szent Borromaeus, és Salefius Szent Fe- 
rentz példáit, hogy ezek a’ nagy Szent Püspökök 
ö benne mint egy fel éledni, és fel támadni lá- 
tzattak. lm’ azért e’ jelenlévő, nagy Méltósága 
Gróf Eízterház Károly boldogult Egri Püspöknek 
halottas emlékezetére, ’s tifztcletére fzenteltetett 
befzédemnek egéfz fummája. Meg mutatom, mint 
támogatta, mint ékesítette e’ Magyar Anya Szent 
Egyházét az ó nagy Buzgósága, és Bőkezűsége ál
tal. Olly fzámofak, olly jelesek egyfzersmint az 
ó nagy Tselekedeti, hogy nem másképpen hanem 
fzent álmélkodáífal fzemlélhettyük példás életének 
egéfz folyását. E zt fzemem előtt tartván, elöfzör 
az Ö Apoftoli nagy Buzgóságát, máfodfzor az 6 
Püspöki nagy Bőkezűségét meg bizonyítom. Azok
ból, a’ miket mind a’ két réízben mondandók, nyil
ván való, hogy Similem illum fecit in gloria San- 
Ei orum hafonlóvá tette Iften Efzterház Károly Fa 
Papot ama régi nagy, és Szent Püspökökhez. A’ 
mig folytatom, kegyes figyelmetefségteket el várom.

melly buzgóságnak dupla leikével bírt régen-
ten Illyés Próféta, meily azután Tanitvánnyára 

Elifaeusra fzállott, elöljáró példája volt azon bűz- 
góság lelkének, mellyel fzerelmes Idvezitönk meny
be menetele után bé töltötte a’ Tanítványokat. E z

E l s ő  R é s z .
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a’ dupla buzgóság Lelke, mellyet Pünkösd napján 
tüzes nyelvekben vettek az Apoftolok, réfz fze- 
rint a leg tekélletesebb erköltsök gyakorlására, 
réfz fzerínt pedig a’ népek, és nemzetek idvefse- 
géért fáradhatatlan munkálkodásra indította őket. 
Az erköltsök gyakorlása nélkül gyümöltstelen lett 
volna az Ö predikállálfok, de vifzontag, ámbátor 
tellyesek lévén is minden tekélletefséggel, ha tsak 
nem fáradoztak volna a’ Lelkek idvefségéért, az 
Apoftoli hivatalt, mellyre el válafztattak, bé nem 
teljesítették volna. így tehát, tsak ez a’ kettős 
Buzgóság, tudniillik, az erköltsök gyakorlásában, 
és a’ Lelkek idvefségének keresésében való Bűz. 
góság volt mindjárt elejétől fogva az Apoftolok- 
nak, és Apoftoli Férjfiaknak tulaidona. Ez a ket
tős Buzgóság az az Iftennek különös nagy malafz- 
tya , mellyre nézve Szent Pál olly fzorgalmatofan 
inti kedves Tanítvánnyát Timotheust, ut refusci- 
tes gratiam Dei *) hogy azt önnön magában fel 
gerjefzteni el ne mulafla. Ez a’ kettős Buzgóság az, 
mellyel az Apoftolok idejétől fogva a nagy érde
mű Szent Püspökök mindenkor fényeskedtek. Fé- 
nyeskcdett valóban a’ mi bóldogúlt Károly Püs
pökünk is ; az ő életét visgálván , első tekintetre 
meg kell esmérniink azt a nagy indúlatu Buzgósá- 
got, mellyel mint tulaidon lelkét a leg tekéllete
sebb erköltsök követéfe által meg fzentelte, mint 
pedig fok egyébb lelkek idvefségére is minden igye
kezetét , gondoskodását, és munkáját terjefztette*

A 4 Szo-
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Szokása az Illeni Malafztnak, hogy, a’ kié 
jeles tekélletefségre, és nagy élet Szentségére el 
válafztott, abban idein korán, és, úgy fzólván, 
az anya tejel együtt az Evangcliomi Jóságoknak 
magvát el hintse, melly még a’ gyermeki efzten- 
dokbcn ki tsirázván  ̂a’ liendo gyiimóltsnek elöl járó 
jelensége légyen,  ̂ így a’ kisded Sámuel azon gyen
ge korában, az Ur félelmét, és az igaz jámborsá
got oily híven követte, hogy már akkor meg te- 
tzett, melly buzgó Prófétája az Mennek liendene 
iidövel. A ’ mibül éfzre vefzitek HH. hogy az Úr
ban el nyugodott Fö Papunknak ízínte gyermeki 
efztendeit akarom eniléteni« Úgy vagyon: éld bi
zonyságok találtatnak még most is , hogy már a- 
son első gyermekségében a’ benne munkálkodó 
mennyei malafztnak esmértetö jeleit mutatta. Po- 
fony Városában a’ közönséges oskolákat járván, 
ama fzelidséget, mindenekhez való kedvefséget, 
és tsendes mérséklést olly ájtatofsággal, és Iftcn- 
félő jámborsággal foglalta Öfzve, hogy Tanító Me
ilen ötét rendelték, kitol a’ többi tanúló Ifjúság 
példát venne. Tudom, hogy az Iílenes nevelésnek 
volt ez gyümöltse. Amaz áldott Szülői, a’ nagy 
Méltóságú Gróf Tárnok-Meíler Efzterház Ferentz, 
és Gróf Pálffy Sidonia Afzfzony, nem külömben, 
mint régenten Tobias, és Anna az ifjú Tóbiást, 
úgy Károlyt, ezen kedves Magzattyokat ab infan
tia timere Deum docuit *) Kisdedségétül fogva 
az Ifteni félelemre vezérlették* Óh ha a’ moftani

üdók-
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űdókben is hafonló bctse volna a’ jámbor Kerefz- 
tény nevelésnek! Ha a’ Kerefztény Atyák, és A- 
nyák, ha kiváltképpen a’ FŐ renden, és nagy nem- 
bűi való Szülők mindenek előtt arra fordítanák 
gondoskodáfsokat, hogy az Ő kedves Magza- 
tyaik, leg ottan hogy gyenge értelmek fel kezd 
derülni, az hit dolgaiban oktattaflanak, hogy a* 
vétkek meg utálására, és a’ jóságos erkőltsök gya
korlására hathatófan indíttaífanak, hogy az igaz 
ájtatofságra vezéreltedének, melly hamar, melly 
nagy hafznát tapasztalnánk az illyetin nevelésnek! 
Melly gyönyőrüségefen virágozna a’ mi Szent Hi
tünk! Melly fok áldomásokkal telnének meg a’ Fa
míliák, az Orfzág, az Anya Szent Egyház! Mind
azonáltal a’ kisded Efzterház Károlynak ritka áj- 
tatofsága, és jámborsága nem egyedül a’ Szőlőitől 
vett nevelésnek volt gyümőltse, munkája volt egy- 
fzersmint annak a’ különös mennyei malafztnak, 
melly őtet az Egyházi életre, a’ Papi hivatalra el 
válafztotta. A ’ minthogy nem ez a’ mennyei ma- 
lafzt munkálkodott e’ benne, midőn meg értvén 
az őtet hívó Kriftus Szavát, tüstént, az Apofto- 
Ick példája Szerint reli&is omnibus mindeneket el
hagyván , azaz: minden világi Felséget, és Mél
tóságot, az Orfzágnak első Tifztvifeléseit, mel- 
lyekre réSz Szerint a’ nagy nemű vérség, réfz Sze
rint pedig elméjének éleSsége tágos utat mutatote 
vala , félre tévén , és Semminek állitván , engedel
mes Szívvel, és kéSz indulattal a’ Papi Szolgálatot 
követte? Nem ez a’ mennyei malafzt munkáikon 
dott e’ benne, midőn tizenhat efztendős korában ,

A 5 1741-
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1741-dik efztendoben ama nagy érdemű Efzterház 
Imre Érseknek Szárnyai alatt az Egyházi rendre 
való első fel fzenteltetést olly fzívbéli ájtatofság- 
gal fogadta, hogy a’ körül állók, sött maga a’ 
fzentelő Püspök *) is álmélkodva kérdezkedni lá- 
tzattak Quis putas puer ifié erit? **) Vallyon, 
melly nagy tekélíetefségre menend az Anya Szent 
Egyháznak e’ nevendékje, holott Egyházi életé
nek ezen első zsengéjében illy nagy buzgóságot 
mutat? Nem is a’ tsupaálmélkodás mellett marad
tak Károlynak méltó BetsülŐi: A ’ Ráthóti Pre- 
poftság, mellyel nem fokára ***) Hertzeg Efzter
ház Antaltól meg tifzteltetett, nem annyira a’ vér- 
ség indúlattyának volt ajándékja, mintfem, a mint 
maga az Hertzeg bizonyította, az Károlytúl már 
akkor tett érdemeknek jutalma. De nem a’ mennyei 
malafzt munkálkodott e’ benne, midőn az egéíz 
kerefzténységnek ama Fő-Városában fő-oskoláit 
végezvén, nem tsak a’ Szent Apollináristól nevez
tetett nevendék Papok házát, hanem magát is az 
egéfz Róma Városát az Egyházi Tudományok ta
nulásában való fzorgalmatofságának, elméje ferény- 
ségének és még inkább erkőltsös Jámborságának, áj- 
tatosságának drága jó illattyával bé töltötte? Midőn 
a’ Papi rendre nem hamarjában, és egyfzersmint 
kívánt fel fzenteltetni, hanem az Anya Szent Egy
háztól rendeltetett köz-iidök meg tartásával, tsak

hofz-

*) Méltóságos Báró Máithényi Ádám, Efztergomi A1- 
Püspök.

“ ) Luc. i. 66.
***) 1744-dik efztendoben.
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hofzfzas nagy kéfzület után lépett ej méltóságra? 
Midón el végre 1^48-dikban első Aldozattyat a’ 
leg fzentebb indulatok között, a’ leg-tifztább lel
ki örömmel bé mutatta ?

Innen-túl nem egyebet, hanem egy az Ür fzi- 
ve fzerint való, és a’ leg jelesebb erkoltsökkel tel- 
lyes Apoíloii Férjfiat Szemlélünk Károly Püfpökünk- 
ben. Volt é tsak egy is ama nevezetes Evangé- 
liomi jóságok közzűl, mellynek gyakorlására nagy 
buzgósággal nem indult volna? Es ha Szent Pál 
a’ Zfidókhoz irt Levelében ama régi Szenteket em- 
létvén, attól fél, hogy azüdóból ki ne fogygyon, 
ha azok tekélletefségeit rend fzerint le rajzolni i- 
gyekezik, Tempus deficiet enarrantem *) bátor
kodjam é én boldogult Fö Papunk erkóltsös életé
nek rajzolattyához fogni, kiben mind azokat egy- 
gyiit, és egybe foglalva fajdítom? Oh ne várjatok 
HH, hogy lajiftrom fzerint mindeneket élőtökbe 
terjefzfzek, ez a’ Szabott iidőnek határit, és az én 
tehetségemet fellyül haladná, Tsak azokról tefzek 
emlékezetet, mellyeket, ha én halgatnék is, a do
lognak nyilván valósága hirdetne. Leg elsőben is 
Szemembe tűnik az a’Kriftus Urunktól olly hathatós, 
és gyakor intésekkel ajánlott alázatofság. Ez ké
tség kívül minden tekélletefségnck fenék köve: c- 
7en a’ fundamentomon épült mindenkor az Apó- 
ftoli Férjfiak életének Szentsége, Nem ok nélkül 
tehát, hogy Károly Püfpök első, és főbb buzgó- 
ságát ennek gyakorlására fordította. De vallyon;

a’

*) Hebr, 11. 32.



a’ nagy Méltóságú Eredet, a leg főbb hivatalokban 
lévő Véreinek, mint Orfzág Öfzlopinak tekintete 
öfzve férhetett é az Evangéliomi alázatofsággal ? 
Igen is egybe foglalta a’ mi buzgó Püfpökünk, cs 
tsak erre nézve is annál betsesebb , és érdemesebb 
volt Iften előtt ezen tekélletes fzép erkőltse. Leg 
ottan, hogy vifzíza érkezett Róma Városából, mi- 
tscda mély maga meg átázásával mentette magát 
az Efztergomi FŐ Káptalanban való bé iktattatás- 
tó l, mellyel az akkori boldog emlékezetű Érsek 
Csáki Miklós Nemzetségének fényefségét meg be- 
tsíilni, és az ő érdemit jutalmazni kívánta. Melly 
ritka alázatofság! midőn az Érsekkel egygyütt min- 
jájan, kik tsak hírét hallották is, már akkor a’ leg 
nagyobb Egyházi Méltóságokra érdemesnek ítélték, 
tsak ő maga el rejtvén a’ maga fzemei előtt tulaj
don dirséretes tselekedetit, alávaló ítélettel méltat
lannak valíya magát az ajánlott Tifztefségre ! Nem 
maga az a’ nagy Érsek bizonyság é e’ dologban? 
Levelében *) nem de világos fzókkal emiéti, sőt 
mintegy tsudálkozva ditséri, és magafztallya ezt e’ 
nagy alázatofságot? De még utóbb fém áíitozott 
a’ fő poltzok után Károly- A ’ leg hitelesebb Ta
núk bizonyíttyák, hogy foha éltében tsak egy Egy
házi Tifztért nem könyörgött, nem is kerefte. Tsak 
az Érseknek fzoros parantsolattya bírta arra, hogy 
i j e d i k  efztendőben ugyantsak a’ Főkáptalanban bé 
fzerkefztctni engedte magát. Tsak annak az által 
ható ízemmel minden érdemeket böltsen meg vá-

lafz-

*) Ez 1750, 27dik Januariusban költ Collationalis Levele 
az Érseknek.
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lafztó nagy Fejedelemnek, az el felejthetetlen Má
ria Thercfiának akarattya indította, hogy'»1755^ "  
ben a Felséges Helytartó Tanátsban való Tifzt- 
viselést, i759 ^ b en  a’ Vátzi Megyének Püfpöki 
Székét, 1 7 6 0 ^ bán a Titkos belső Tanátsofságot, 
és 1762 '̂Jtben a jeles Egri Tartománynak FŐ-Páfz- 
torságát fel vállalta. Ugyannyira távul volt min
den Méltóság kivánáftól, hogy fokkal inkább utób
bi időkben a’ Szent litván Rendének nagy Kereiz- 
tyével meg kináltatván, azt alázatos állhatatofság
gal magától el mellőzte. Némullyanak el tehát amaz 
agyarkodók, kik azt a Püfpöki Méltóságot, mel- 
lyet külső maga viselésében mindenkor fent-tartott, 
bizonyos fel fuvalkodásra magyarázni nem általlot- 
ták. Eléggé meg tetfzik bizonnyára, hogy Károly 
Püspök a’ FŐ-Páfztori Hivatalt illető Méltósággal 
tekélietesen egybe kaptsolta a’ fzívnek alázatofsá- 
gát; egy pontomig bé tellyesítvén a’ Piifpökök 
Mederének Szent Pál Apollóinak azon intését: 
obfecro, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati 
efiis, cum omni humilitate, &  manfvetudine *)  
kérlek, hogy hivataltok fzerint méltán járjatok, 
minden alázatofsággal, és fzelídséggel.

Hlyen fundamentoma lévén a’ Boldogult Fo* 
Papunk tekélletefségének, tsudálkozhatunk é már, 
h°gy egéfz élete a’ leg nagyobb erköltsökkel fé- 
nyeskedett? Az az Angyali Erkőlts, a’ tedi, és 
lelki tifztaság, mclly példás, melly nyilván való é- 
kefsége volt az ő papi életének! Nem mondhat
juk é bizodalmasan, hogy ellenkező motsok foha

nem
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nem homályosította Lelkének ezen ékefségét? 
Nem ezt bizonyíttya é az a’ nagy fzorgalmatoíság, 
mellyel gyermekségétől fogva az efféle gonofznak 
még tak árnyékát is távoztatta? Mérélzlett é vala
ki tsak egy illetlen fzót is ejteni előtte ? Az ő Püs
pöki Palotáj’a nem a’ tifzta életű Jámboroknak volt 
é mindenkor Lakóhelye ? Az a’ Fő-Pap, *j) kinek ha
lálán nem régen ez előtt Erdély Orfzág firánko- 
zott, és a’ kit Efzterház Károly Timotheusának 
méltán nevezhetünk, nem a’ mi boldogult Püspö
künk Udvarában vetette é fundamentomát annak a’ 
tifzta életű tekélletefségnek, mellyel a' Magyar, és 
Erdély Anyafzent Egy házat ékesítette? Nem bi
zonyos é egy általlyában, hogy Károly Püspök
nek tsak azok találták kedvét, tsak azok betsül- 
tcttek nagyobbra tőle, tsak azok réfzesültek bő
vebb kegyefségében, kik a’ feddhetetlen, tifzta, 
és jámbor Egyházi életet példásabban követték ? 
—  De mit? Az a’ Szent gondoskodás, mellyel az 
apróbb fogyatkozásokat olly gyakran, olly töre
delmes fzívvel meg gyónván, a’ mennyei malafz- 
toknak Kútforráfiból bőven meríteni igyekezett; 
azok a’ fokfzor, majd harmad, majd nyóltzad na
pi magánofságban végzett Szent elmélkedések, és 
lelki gyakorlások; azok a’ teíli íanyargatások, a- 
zok a’ kemény böjtölések, mellyektől nyavalyás ál- 
lapottyában, sőt még utolsó beteg ágyában fém 
állott el, nem arra tzéloztak é, hogy ezen lelki efzkö- 
zök által azt az Angyali erkóltsöt a’ Tifztasigot 
minden sérelem nélkül meg Őrizze, meg tartsa?

Szük-

')  Gróf Batthyány Ignátz boldogult Erdélyi Püspök·.
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Szükséges léfzen é, még azt a’ különös nagy 
ájtatofságot is emlétenem, mellyel Károly Püspök 
az Oltári Szentségnek imádását gyakorlottá ? Múlt 
é tsak egy nap is el, mellyben mint regvei fel kelte 
után, mint pedig eftve a le nyugovás előtt Püfpöki 
Kápolnájában térdre borulva a’ Kenyér fzíne alatt 
el rejtetett IdvezítÓt az élő hitnek, és gyulladozó 
fzeretetnek indulati között ne imádta volna ? Va
lamikor útra indúlt, valamikor utazásából vifzíza 
tért, nem a’ leg nagyobb gondja volté, ugyan azon 
mély imádáíTal magát a’ Páfztorok Pafztorának 
Kriftus Jéfusnak bé ajánlani ? A ’ mig nyavalyás ál- 
lapottya engedte, nem naponkint mutatta e be a’ 
Mindenhatónak a’ Szent Mise-Áldozatját? Ki ma
gyarázhatná meg ezen felséges gyakorlás között ízi
vének fzent gerjedezéseit! Mit mondjak még az 
Iften Annyához Máriához való nagy tifzteletéről ? 
Tekintsük a’ Máriának fzenteltetett Templomokat, 
mellyeket épített, ékesítet. Tekintsük az Olvasót, 
ezt az idvefséges, és a’ mi régi Eleinktől olly nagy 
betsületben tartatott, olly fzerentsésen gyakorlott 
imádságot, mellyet Károly Fő-Papunk nem tsak tu
lajdon Püfpöki Kápolnájában egéfz házi népével 
minden nap fönn fzóval, és illendő ájtatofsággal 
el mondatott; hanem, hogy Szombatnapokon, és 
a’ Boldog Szűz Inncpjein a nagy Templomban is, 
sőt egéfz Püfpöki Megyéjében a’ Templomokban 
nyilván imádkoztafsék, rendelte, parantsolta: c' 
végre még 177^dik efztendőben különös bútsut 
ízerezvén Ő Szentségétől. Tekintsük azt a’ nagy 
buzgóságot, mellyel az Mária tiszteletét minden

kor



kor védelmezni, terjcfzteni, és az hívek Szíveiben 
bé óltani igyekezett. Tekintsük Nagy Attyának 
Teftvérjét Hertzeg Efzterház Pált. Tekintsük édes 
Attyának is Teftvérjét, az Orfzág Biráját Gróf 
Efzterház Jó’sefet. . . .  Oh melly nagy Neveket 
emlétek HH! De melly nagy Tifztelöi voltak ezek 
az líten Annyanak Máriának! Ezeknek nyomdokit 
követvén Karoly, nem tsak Píifpöki Megyéjére, 
hanem Meltosagos famíliájára is a’ mennyei áldo
másokat vonta. Merem is mondani, hogy mind 
addig fent marad e Nagy Háznak fényefsége, míg 
az Mária Tifzteletére nézve a’ Pálok, Jó’sefek, 
és Károlyok fel találtatnak benne.

Elő hozzam e’ még az Urban el nyugodott 
Püspökünknek a’ Római Szent Székhez való külö
nös nagy hajlandóságát? Emlékezzetek*meg B. H. 
arról az időről, mellyben Ő Szentsége Béts Váro
sát ízemélyes jelenlétével fzerentséltetni, és egyné
hány hétig való mulatozását a leg fontolTabb dol
gokról való tanátskozásokban, rendelésekben, és 
végezetekben tölteni méltóztatott. Melly híven 
tartózkodott akkor az egéfz Anya-Szent Egyház
nak Fő Páfztora mellett Károly Püfpök! Melly 
gyakor, melly hofzfzas volt e’ két tekéllctes FŐ 
Papnak egygyütt való befzélgetése! Melly bolts 
Ί anáts-adásokkal támogatták, vigafztalták Egymást! 
És úgy látfzik, hogy, valamint régenten Ötödik 
Szent Pius Pápának ama Szent Borromreus, úgy a’ 
mi Karoly Püfpökünk Hatodik nagy Szívű, és nagy 
Lelkű Piusnak ki mondhatatlan nagy vigafztalására 
volt. K i magyarázhaffa meg boldogult Püspökünk

nek
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nck nagy Szive-fájdalmát amaz üldözésekre, meg 
aláztatásokra, és fzenvedésekre nézve, mellyek kö· 
zött ez a’ Nagy Pápa a’ múlt efztendőben Székét 
oda hagyni, és rab módon Tartományból Tarto
mányba költözni kénfzerítetett ? Bízvást gondol- 
hattyuk, hogy ez a’ fájdalom mindennél inkább fo
lyósította utolsó nyavalyáját.

Mennyit mondhatnék még, Károly Püspök
nek Apoftoli nagy állhatatofságáról, és Erőfségé- 
ről, mellyel magát az Anyafzent Egyház ellenségei, 
az hitetlen Világosítók igyekezeti ellen, mint vala- 
melly mozdíthatatlan KÖfziklát, és erős báftyác 
elien vetette! Mennyit, az ő nagy, és a’ leg ne
hezebb dolgokban Iftenhez tartott bizodalmáról! 
Mennyit, az Orfzág Gyüléfíben, a’ Nemes Várme
gye Kormányozásában olly nyilván bizonyított ha
zafiúi igaz Szivéről, Fejedelméhez való hívségéről, 
és nagy Igazság fzeretetéról! Mennyit, a’ Köfz- 
vénynek, ennek az hofzfzas, és fájdalmas nyavalyá
nak fzenvedéscben álmélkodásra méltó inagy békes- 
séges tűréséről! Mennyit mondhatnék . . * De 
nagy térséget látok még előttem azon Apoftoli 
Buzgóságában, mellyel nem tsak a’ leg nagyobb er- 
költsök gyakorlása által, hanem a’ Lelkek idvefsé- 
géért való fáradozások által is hasonlóvá lett ama 
régi Nagy, és Szent Püfpökökhcz.

Ugyan is, a’ midőn Salefius fzent Ferentzet 
tekintem, miképpen hirdeti Geneva Városában, és 
annak Vidékjeiben az Evangéliomi Tudományt; 
melly nagy fáratsággal járja meg azon hegyes vöi- 
gyes Tartományokat, hogy a’ bűnösöket fzívbéli

B tö-
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töredelmcfségre indítván, a’ Penitentzia tartás Sa- 
cramentomában Iftennel meg békékéire, hogy a’ 
Szentségeket fzolgáltafla, az Igazakat a’ Jóban e- 
rósitse, a Betegeket vigafztallya, és halálhoz ké- 
fzitse, hogy az Anya Szent Egyháztúl el fzakadt 
tévelygőket az igaz hitre, és ugyan azon Anya 
Szent Egyház Aklába vifzfza térítse; úgy látzik, 
mintha ezen nagy buzgóságu Szent Püspöknek ele* 
ven képét találnám a’ mi bóldogúlt FŐ - Papunk
ban. Jeles, és nevezetes Pápa Várofa! melly ma 
Néki, mint haidan Földes Uradnak az halottas em
lékezetnek utolsó tifzteletével adózói, Te voltál 
régenten az ő első Apoftoli Buzgóságának, az Ő 
első munkáinak, és fáradozásinak tzéllya, ’s bi
zonysága! Leg ottan, hogy Csáky Miklós Érsek
nek engedelmével, ’s áldásával 1748-dik efztendo- 
ben itten a’ Lelki Páfztori hivatalt kezdette vifel- 
n i, melly nagy Illeni, és felebaráti fzeretettel 
munkálkodott az Ur Szőlőjében! Melly állhatato- 
fan tartotta fzemei előtt az Evángeliomi Jó Páfz- 
tornak fzentséges példáját! Melly buzgón foháfz- 
kodott fel Szent Pál ApoRollal: Ego autem li- 
bentijjime impendam, £f fuper impendar ipfe pro 
animabus veßris *) Oh kedves Lakosi ezen Vá
rosnak, és Vidékjének! ti ugyan fzületésemre, nem
zetségemre nézve jobbágyi hívse'ggel tartoztok én- 
nékem, de íme én vifzontag örömest, tellyes fzí- 
vembűl fzolgálok néktek lelkiképpen, és annak fö
lötte fel is áldozom magamat a’ ti Leikeitekért!

Nem

*) 2. Cor. 12. 15.



Nem tsupa ízók ezek B. H. nem az ékes fzollás- 
nak mefterséges képzelései. Ezen fzíve fzándékját 
tselekedettel meg is bizonyította Károly. Az Iften 
Igéjét melly buzgón, az Híveknek melly nagy lel
ki épülésével hirdette! Melly fzorgalmatofan ok
tatta az tudatlanokat, és kisdedeket! Holott pe
dig némellyeket az ö világi nagy eredetének, ’s 
nemzetségének tekintete, az innen fzármazó mély 
tifztelet, és némünémü félelem tartóztatott, melly 
kegyefen bíztatta okét: Sinite parvulos ad me ve
nire bízvást jöjenek, közelítsenek hozzám a’ leg 
alább való fzegények, és kisdedek, hadd törjem 
meg nékik a’ Kerefztényi Tudománynak, az örök 
életnek kenyerét! A ’ gyóntató Székben, melly áll- 
hatatofan tartózkodott, melly idvefséges intéfek- 
kel, buzditáfokkal indította a’ bűnösöket f/ívbé- 
li, fokfzor nyilván való könnyekkel ki jelentett 
töredelmefségre ! A ’ Izentséges Sacramentomokat 
melly nagy tifztességgel, minő ájtatofsággal , és 
fzívének a’ mennyeikre gerjedező indúlattyával fzol- 
gáltatta! A ’ betegekhez melly jó tévő gondvifeléi- 
sel vólt! Mint ízorgalmatoskodott, hogy lelkikép
pen a’ boldog ki múlásra el kéfzittetvén, tértikép
pen is fzükséges orvofság nélkül, enyhítő eledel, 
és fzolgálat nélkül ne fzükölködnének! Melly gya- 
kor, és kegyes látogatásokkal vigafztalta Őket! 
Melly hathatófan indította a’ békefséges tűrésre , 
a’ mulandók meg vetésére, és a' mennyeieknek 
tekélletes kívánására! Hányfzor fzakafztotta félbe 
édes álmát, hányfzor gyalogolt a’ fzomfzéd hely
ségbe , hogy az efféle betegeknek a’ kívánt fzolgá-

B ä la-

19



20

latot meg tenné! A z idegeny vallások követőit 
mitsoda nagy fzeretettel iparkodott az igaz Anya 
Szent Egyháznak meg nyerni! Minden igyekezetét, 
éjeli, és nappali tanulását, az Iften Igéjének fárad
hatatlan hirdetését, a’ közönséges, és magános 
oktatásokat, a’ kegyes, és fzívbe ható intéseket; 
egy fzóval: Apoftoli munkáinak nagyobb réfzét 
nem arra intézte é , hogy vélek a’ Romai Katoli- 
ka Szent Hitnek igazságát meg esmérteífe , és úgy 
okét ezen igaz H itre, mellytűl az 6 Eleik fzeren- 
tsétlenűl el-távoztak, vifzfza hozza? Jól tudván 
mindazonáltal, hogy , fém a’ ki plántál, fém a’ 
ki öntöz , nem elégséges a’ fzíveknek indítására, 
meily fok, melly indulatos foháfzkodásokat küldött 
a’ világofság Attyához az Égben, hogy világo
sítsa meg az ö értelmeket, gcrjefzfze fel az 6 fzí- 
veiket, és hathatós malafztyával ö maga vezeífe 
vifzfza ókét az idvefségnek igaz uttyára!

De azt vélitek talán B. H. hogy mind eze
ket tsak hízelkedő ditséret kedvéért hoztam elő? 
Óh! ha kétségeskedtek az én fzavaimon, olvafsá- 
tok annak a’ nagy Érseknek előbb emlétett Leve
lét, melly olly nyilván való fzókkal téízen bizony
ságot. Ha kétségeskedtek az én fzavaimon, ál- 
lyatiak elő ezen Városnak, és a’ fzomfzéd helysé
geknek meg éllemedett vénei, kik fiatal, vagy 
gyermek korokban fzemeikkel látták, füleikkel hal
lották , és tapafztalva tapafztalták Károlynak tsu- 
dálatos Buzgóságát, Allyanak elő, kik vagy ma
gok az ő idvefséges intésinek engedvén az Anya- 

. Szent Egyház kebelébe vifzfza jöttek, vagy Szü
lőik-



léiknek, Attyokfiainak meg térését Boldogult Efz- 
terház Károlynak háláadó fzívvel köfzónik. Al- 
lyanak elő, kik az öregekkel való befzélgetések 
között fokfzor álmélkodva értették, miket te tt , 
mennyit fáradott a’ Lelkekért. Allyanak elő , és 
tegyenek bizonyságot, ha nem úgy tekintette e’ Ő- 
tet Pápa Várofa, és ennek Vidékje, mint az Úr 
Angyalát, ki az ő idvefségekért küldetett Iften- 
tűi? Oh melly méltán mondhatta a’ mi el nyugo
dott Püspökünk Szent Pál Apoftollal: Evangeliuum 
nofirum non fu it ad vos in fermone tantum, fed  
c f in virtute, &  Spiritu S. &  in plenitudine mul
ta *) Az én Lelki Páfztorságom ti-nálatok nem 
tsak befzédben v o lt , hanem erőben, és a’ Szent 
Lélekben, és nagy tekélletefségben.

Vagy azt gondollyuk e’, hogy ez a’ buzgóság 
tsak ama fiatalságból és az akkori első hevefségből 
fzármazott, hogy idővel meg tsükkent, el enyél'zett? 
Távulrul fe juífon ez efzünkbe HH. sött neveke- 
dett mindenkor az Egyházi Méltóságoknak garádi- 
tsa fzerint. Szerentsés Egri Megye, melly harmincz 
hét eíztendeig Károly Püfpöködnek ritka buzgósá- 
ga által az örök életre vezéreltetvén, ama mennyei 
Jérusálemet fok ezer Lelkekkel bé töltötted? Te 
hallottad azokat a’ lelki erővel tellyes befzédeket, 
mellyekkel olly gyakran, még az utolsó efztendök- 
ben, még nyavalyás állapottyában is, a’ jelesebb In- 
nepeken, az Adventi, és Böyti üdoben az Iften I- 
géjét hirdette, Híveit a’ vétkek távoztatására , a’
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jó erköltsök követésére intette, íbrefztette. Min- + 
jájan, kik halgatták, mint eröfíttettck meg az hitben, 
mint indultak igaz penitentzia'tartásra, mint vafta- 
godtak a’ Jóban, és kerefztényi tekélletefségben! 
Ita fortiter crefcebat Verbum Dei, &  confirma
batur. *  Te fzemlélted fzerentsés Egri Megye! azt 
a’ meg nem mondható nagy békefséges tűrést, 
mellyel Károly F ö  Papod az húsvéti kötelefség' 
nek üdéjén, és egyébb aránt is a’ nagyobb ünnepe
ken, fokfzor még az ünnepet meg előző Vetsernyé- 
töl fogva egéfz eílvélig, és magán az ünnepen reg·* 
veitől fogva délig a’ gyóntató Székben tartózko
dott. Minő fok, és töredelmes meg térések men
tek ott véghez , mellyeken az Angyalok örültek, 
és vigadoztak! Te áimélkodtál Szerentsés Egri 
Megye! azon a’ nagy fzereteten, mellyel buzgó 
Püfpököd még a’ köz renden lévő betegeket is , 
nem tekintvén fokfzor a’ nyavalyának ragadófságác, 
vagy a’ beteg háznak alkalmatlan bűzét, gőzölgé
seit, kegyesen látogatni, vigafztalni fzokta: örven
dezvén , mikor egy ollyan haldaklónak az utolsó 
foháfzkodásokat fzivében olthatta, nyelvére rakhat
ta, és az örökké valóságba költöző lelkét Kriílus 
Jéfusnak által adhatta. Melly boldog ki múlások 
történtek ekképpen, és melly mélyen hatott bé a 
körűi állók fzivében is e’ nagy fzeretetnek, és ke- 
gyefségnek példája ! Te tapasztattad fzerentsés Egri 
Megye! azt a’ nagy lelki hafznot, melly azon gon
dos, és Károly Püfpöködtül több Ízben véghez vitt

Me-
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Megyei látogatásokba reád áradott. Oh ha itten 
élőtökbe terjefzhetném mind azokat a’ bölts rende
léseket, azokat az atyai gondviselései tellyes inté
zeteket, azokat az Apoftoli Lélekkel költ végezé- 
seket, mellyekkel a’ Lelki Páfztorokat hivatallyok- 
nak ferény tellyefitésére , az Híveket ellenben a- 
zok fzavának halgatására, az Evangéliomi Törvény
nek, és a’ Páfztorok Páfztorának Kriftus Jéfusnak 
hiv követésére vezérlettel Oh ha méltóképpen le 
rajzolhatnám azon gondviselését, mellyel mefzfze 
terjedő Megyéjének minden Egyházi, és Szerzetes 
Papjait fzemélyesen esmérni, kinek kinek igaz érde
mit külömböztetni, a’ példás életüeket kegyelmivel 
inkább buzdítani, az ellenkezőket pedig, ha kik vol
tak , hol kegyes intésekkel, hol keményebb efzkö- 
zökkel is az igaz útra hozni igyekezett! Orfzág fze- 
rint tudva vagyon az is HH. melly buzgón viselte 
gondját a nevendék Papságnak. Ennek fzámára 
melly vigyázó ízemmel kerefte ki az Igazgató Egy
házi Elöljárókat, és Egyházi Tanítókat, tsak azo
kat rendelvén, kiknek a’ Tudományban, és erköl- 
tsos életben különös érdemit esmérte : De még így 
is mint vigyázott, hogy a’ moftani fzabad véleke
déseknek, és a’ rofz Könyveknek fokasága között 
valahogy vefzedelem ne érje azon ifjúságot! Azok
ban az üdékben, mellyekben a’ nevedékeny Papok 
két nemzeti közönséges Házakban foglaltattak, men
nyit fáradozott, tsak hogy Megyéjének Nevendék- 
jeit Püfpöki fzemei előtt meg tarthatná! Oh ha e- 
zek után illendő módon meg magyarázhatnám Bol
dogult FÖ Papunknak azon lelki fzomjuságát, mel-
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Jyel az ídegeny Vallásokon lévöknek meg térését 
kívánta, fzomjuhozta! Meg vallom, elégtelen va
gyok ezen különös buzgóságának le raizolására. 
Tsak azt mondom ;ezerekre mégyen azoknak fzáma, 
kiket Iften az Ö foháfzkodáfínak, imádságinak, és 
munkáinak jutalmazására meg világofított: azt mon
dom, hogy az általa rendeltetett házokbul foha ki 
nem fogyván az igaz Hitnek Nevendékjei, vélek 
mint egy dajkálkodott, és főbb gondját reájok for
dította, Szent Agoftonnal gyakran mondani látzat- 
ván : Examen pium , germen novellum, flo s  no- 

flr i honoris, &  Jrucius laboris , gaudium, co
rona m ea.*) AJtatos Nevendékség, uj tsirája,.gyö
nyörűséges virágja Püfpöki buzgóságomnak, kívánt 
gyümöltse fáradozáíimnak, az én örömem, és Ko
ronám vagytok T i. Oh ha még elő adhatnám a- 
zokat a’ gyakor intéseket, befzédeket, és mennyei 
Tudománnyal tellyes leveleket, mellyek által a’ Kas
sai Iftennek Szentelt Szüzeket az ő Jegyesekhez 
Kriftushoz való állhatatos hívségre, és nagy lelki 
tekélletefségre vezette ! De elég bőven láttyuk már, 
hogy Boldogult Piifpökünk omnibus omnia faB us  
mindeneknek mindenné lévén, valóságosan a’ Lel
kek idvefségéért való nagy Buzgósága által is ha- 
fonlóvá lett ama régi nagy érdemű Szent Püfpökök- 
hez. Similem illum fe c it in gloria Sanflorum,

M á -



M á f o d i k  R é f  z.
Meg vallom B. H. hogy, a’ mit előre gondol

tam, az valósággal meg történt, Ámbár felényire 
fém rajzoltam le érdeme fzerint Iftenben el nyugo
dott Károly Fő Papuuk tsudálatos nagy buzgósá* 
gát, mégis úgy látfzik, hogy már már nem tsak az 
üdőbül, hanem tsekély erőmbül is ki fogytam; a’ 
midőn még az Ö érdeminek fényesebb réfze , Püs
pöki nagy Adakozása tudniillik, befzédemnek má- 
fodik réfzében ditső emlékezetet kíván. De fze- 
rentsémre olly nyilván valók e’ dologban az ő nagy 
T ettei, hogy minden ékes fzóllásnál többet mon
danak, és magyaráznak. Nem léfzen tehát fok fzót 
tenni fzükségem, mert helyettem fzóllanak ama je
les, és nevezetes Épületek, mellyekkel mint Püspö
ki, mint Öíi Urodalmainak maid minden helységeit 
ékesítette, boldogította : Szóllanak más felől a" 
fok Árvák, és Ö zvegyek, a’ fok ügyefogyott fze- 
gények , és fzükölködök, kik mefzfze halladó zo
kogásokkal úgy, mint édes Attyoknak, mint egye
dül való gyámoloknak el vefztésén keferegnek.

Tagadhatatlan dolognak állítom, hogy ama 
Szent Borromaeusnak nem tsak nyomdokit követte, 
hanem egéfz Leikével is bírt a’ mi boldogult Püs
pökünk. A ’ miket Az az Egyházi Jövedelmekkel va
ló sáfárkodásról tartott, a’ miket megyéjének több 
izbéli gyűlekezetiben nyilván való végezésekkeí 
erősített, a’ miket az Iften Házáira nézve, a’ ne- 
vendék Egyházi Ifjúságnak Lakóhelyére, éŝ  tartá
sára nézve , a’ fxegények táplálására, az Á rvák ,

B 5 és
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és Özvegyek, aζ el hagyott nyomorultak óltal. 
mára, és gyámolitására nézve ki mondhatatlan nagy 
költséggel, és bőkezűséggel véghez v it t , azokat 
nem de nem hasonló Lélekkel, hasonló adakozás
sal , és bőkezűséggel tellyefítette Károly Fő Pa
punk is? Az Ő nagy jövedelmit nem egéfzfzen az 
Iften ditsőfségére, a’ Lelkek idvefségére , a’ köz
jónak elő mozdítására fordította é ? Bizonyságot 
tefznek ama’ tizenhat Templomok, mellyeket az 
Egri Püspökség Jófzágiban az hozzájok tartozó 
Plébánus, és Oskola házokkal együtt jobbára tö- 
bül fel épített, belső ékefséggel, az Illeni fzol- 
gálathoz való eszközökkel bőven gazdagított, ’s 
helyre állított. Bizonyságot téfzen , az Telekefsi 
nevet vifelő, és még most is hirdető nevendék 

■ Papok Lakóhelye, mellyet egy Rend - házzal fel 
emelt, hozzá ragafztott új épülettel, és még an
nyi fzámu nevendék Ifjúsággal meg Szaporított; 
leg jobb sáfárkodásnak ítélvén, a’ Kriítus öröksé
gét oda költeni, a’ hol az ö Szőlőjében kivántatott 
lelki mivefek neveltetnek. Bizonyságot téfzen a’ 
Püspöki Méltósághoz alkalmaztatott Egri Lakáfa, 
mellyet meg újított, öregbített. Bizonyságot té
fzen az a’ roppant épület, mellynek emlétését, 
tudom, már óhajtva várjátok: az a’ nagy Méltó- 
sággal fényeskedő Tudományokháza, melly első 
tekintetre is fejedelmi munkát, fejedelmi bőkezű
séget mutat: melly fokfzáz ezerekbe került: melly 
négy fzegletű nagy Épületnek négy Szárnyai mind 
annyi Evangélistái, hirdetői az bóldogúlt Püspö
künk maid tsaknem hitelen fellyül való bőkezűsé

gé
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gének. A z , az egyik Szárnyán lévő, a’ Tanúlő 
Ifjúságnak Illeni ízolgálattyára rendeltetett jeles 
Kápolna, melly akár térefségére, akár belső ékes
ségére, és drága kéfzuletére nézve az első fÓ-Tern- 
plomok fzámába méltán tétethetik. A z a’ másik 
Szárnyán láttatós, É g , és Tsillagok forgását vis- 
gáló várta, melly mindennemű külső Orfzágokbul 
nagy árron fzerzett efzközökkel bővelkedik. Az a* 
harmadikban találtató, közönséges hafzonra fordit- 
tatott nagy könyv-tár, melly fzáma nélkül való, 
válogatott, és költségefen gyüjtett könyveknek 
nevezetes kintsét foglallya magában. A z a’ negye
dikben fényeskedő Mélróságos Palota, rpelly a’ 
Tudományoknak nagy betsét, és érdemét világof- 
fan meg esmérteti 1 Ezeket fzemlélvén az a’ nagy 
elméjű, és tudományu akkori Bétsi követtye a’ 
Romai Szent Széknek, Károly Fő Papnak fzives 
jóbaráttya *) Sába Királynéval álmélkodni, és fel 
kiáltani látzatott: M ajor efi Japienúa, &  opera 
tua , quam rumor, quem audivi. **) Nagyobb va
lóban a’ te bőlts Püspöki gondvifelésed, nagyob
bak a' te munkáid, mintfem az h ír, inellyet hal
lottam. A ” mi pedig énnékem még inkább álmél- 
kodásra méltónak tetzik, a z , hogy illy jeles, és 
nevet örökösitő munkát állitván fel Károly Püs
pök, mégis olly távúi volt minden hívságos ditsós- 
ség kivánáitúl , hogy fokkal inkább alázatos fzív- 
vel az egy Iftennek nagyobb ditsőfségére , és a’

köz-

*) Garampi U r, ki Egerben a’ boldogult Püspököt fze- 
mélyes látogatásával meg tiíztelte.

**) 3· Reg. 1o. 7.



köz-hafzonra aranyozott egyedül Iílenes Szent Szán- 
dékja által. T e óh lilén ! ki a’ fzíveket, és vesé
ket visgálód, Te fzemlélted az 6 leg belsőbb in
dulatit, T e  tudod, melly tifzta, és tekélletes volt 
az ő tzéllya, az Ő fzíve fzándékja: meg esmérvén 
tudniillik, hogy z Szent Lélek fzavai k int: Deus 

fcientiarum Dominus eft *) hogy T e vagy a’ Tu
dományoknak Ura Illene, T e  néked ezen Tudo
mányok - háza által, véghetetlen Felségedhez il
lendő áldozatot kívánt bé mutatni: olly áldozatot, 
mellyből még a’ leg később üdőkben is a’ Tanúló 
Ifjúság, az egéfz haza, ’s orfzág, a’ Kátolika Szent 
H i t , és Religió meg betsűlhetetlen nagy hafznot 
várhatna. Világofan ki jelentette Károly ezen fzan- 
dékját utolsó akarattyának rendelése által: holott 
is melly nagy gondoskodáfsál hagyta ezen Tudo- 
mányok-házának fondálására minden Ertékjét ö- 
rökségűl! E s, mivel fél, hogy fzentúl el költvén 
még éltében a’ nagy jövedelmeket, ne talán ma
radandó vagyonnya a’ kívánt végre elégtelen ne 
légyen, melly fzorgalmatofan kéri kedves Egyházi 
Tanátsosit, munkatársait, és Példáinak érdemes 
követőit, a’ nagy tifzteletre méltó Nemes Kápta
lant ; főképpen pedig a’ Püspöki hivatalban liendő 
Következőit, hogy ezt az házot mindenkoron ol
talmazni , elő fegiteni, és támogatni ne terheltes
senek. Lehet e’ ennél világosabb jelensége fzent 
fzándékjának ?

Azom-
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Azomban nem tsak Eger Városa, és azon e- 
géfz érdemes Megye bizonyítja, ’s hirdeti boldo
gult Károly Püspöknek rsudálatos Bőkezűségét. 
Semmivel nem alább v a ló , sőtt fzinte olly hatha
tós fzókkal téfzen bizonyságot ez a’ Város, meliy- 
ben e’ fzomoru pompára egybe gyülekeztünk, ennek 
Vidékje, és Kerülettye. Bizonyságot téfzen, hogy 
valamint Püfpöki, úgy Öfí nagy Jövedelmivel is 
éppen olly fzentúl, és Iítenesen sáfárkodott, hogy 
ezeket is nem külömben az Iften ditsőfségére , a’ 
népek idvefségére, és javára fordította, ső tt. „ maid 
tsaknem mondanám, tékozlotta. Nem kívántatik 
itten HH. hogy fzámba vegyem, és meg nevezzem 
mind azon Szent Egyházokat, a’ Lelki Atyák fzá- 
mára való lakásokat, az Oskola-házokat, és egyébb 
hafznos épületeket, mellyek itten bizonyságul fzol- 
gílnak Visgállyuk tsak az ide tartozó mind az három 
Uradalmat: járjuk meg annak minden Mezző-Vá
rosit, és Helységeit: fogunk e’ tsak egyet is talál
ni , mellyben a’ Károly Bőkezűségének jelensége, 
és munkája fzemünkbe ne tűnne? A z difzes, és 
térés Templomokban az Illeni fzolgálatot nagyobb 
buzgósággal gyakorló hívek; az tsinos és alkalma
tos házokban az Imádságot, a’ tanulást, és egyébb 
Egyházi foglalatofságokat nagyobb tehetséggel, és 
l'zorgalmatofsággal végző Lelki Atyákfc magok a’ 
Gyermekek, és Kisdedek kik a’ jól rendelt Osko
la házokban bővebb, és nyomosabb oktatást velz· 
nek ; minnyájan, egy fzóval, a’ Lakosok egyenkint 
áldják, és magafztallják Károly Püfpöknek emléke
zetét : hálaadó fzivvel mutatnak az ő Bőkezűségé

nek
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nek fent-álló bizonyság-jeleire: vallyák, hogy nem 
annyira földes Urok, mint kegyes Attyok volt, a’ 
ki nagy fzeretettel gondoskodott, hogy a’ tefti Ke
nyéren kívül a’ lelki Kenyérrel is, az Itten Igéjé
vel , az Itteni fzolgálattal, és a’ Szentségek fzol- 
gáltatásával a? örök életre tapizhatnának. De ha 
egyébb nem volna is, nem elég e’ hogy ebben az 
Itten Házában vagyunk, melly maga egyedül egé- 
fzen meg győző próbája, és minden befzédnél hat
hatósabb bizonysága boldogult FŐ Papunk Bőke
zűségének ? Ha tsak a’ külső felséges tekintetét 
veízízük is, ha azon roppant, és termés kövekkel 
épült, fok arannyal fényeskedó Tornyokat, a’ fok 
mázsás harangokat visgállyuk, nem denem azonnal 
nagy tsudálkozva ama fzókra fakadunk? Boldog 
Itten, melly fok fzáz ezerekkel kéfzülhctett meg ez 
a’ nagy Szent-Egyház í Mennyivel nagyobb pedig 
a’ mi álmélkodásunk, midőn ide bé lépünk! Midőn 
ez a’ mefterséges pennával, finom feftékekkel Írott 
boltozat; ezek az arannyal tündöklő Ofzlop Ko- 
fzoruk; ezek a’ válogatott rendű márványból emel
tetett óltárok; ez a’ nagy betsú drága Frigynck- 
Szekrínnye; ez az Itten Annyának Mariának nagy 
kellemetefségü képét, és az bársonyban, arany
ban foglalt Szent Ereklyét mutató gyönyörűséges 
Kápolnátska, és tőlem el nem ízámlálhatandó fok 
egyébb ékefségek fzemünk előtt forognak, nem jut 
e’ leg ottan efzünkben ama ditsőfséggel tellyesSa
lamon Király, a’ ki meg magyarázhatatlan fok köl
tséggel el végezvén a’ Jerusálemi Templomnak é- 
pületjét; azt mondja az írás. Impleverat gloria

D o-
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Domini Dornum Domini *) hogy hé töltötte az 
Ur ditsöfsége az Úr házát. Valóban tsak bé jővén 
is ezen lilén házába, ennek nagy Méltósága, és 
ditsöfsége, lehetetlen, hogy különös fzent réraü- 
léísel , és alázatos tisztelettel bé ne töltsön ben* 
nünket. Tndom B. Ii. hogy a jeles, és haíznos 
épületek állításában való foglalatoskodás eme nagy 
Méltóságú Eízterház Famíliának mint egy tulajdo
na ; tudom, hogy az T ata , és Csekléfzj Urasá- 
gok is nevezetes Templomokkal, és egyébb köz
jóra tzélozó épületekkel világoskodnak: de olly 
különös e’ dologban Károly Fö Papnak érdeme , 
hogy minden kételkedés nélkül mondhatom : vala
mint moftan a’ régi nagy Érsekek bőkezűségén, és 
nagy Tettein tsudálkozunk ; úgy a’ következendő 
ízázadok ama boldog emlékezetű Szétsényiek, Sze- 
leptsényiek, és Pázmányok ditsö nevei mellé min
denkor Efzterház Károlyét ragafztani, és ezt a- 
zokkal együtt tsudálni, áldani, magalztalni fogják.

Már tsak a’ fzegények, és fziikölködök, az 
el hagyott Árvák, és Özvegyek hátráltattyák még 
befzédcmnek bé fejezését. Akár a’ Szent Léleknek 
még az O  Törvényben elöl adott oktatásit, akár 
az még világosabb Evángeliomi Igéket, akár a’ 
Szent P á l , és egyébb Szent Apoílolok Levelei
ben foglaltatott intéseket, akár a’ Szent Zsinatok 
rendeléseit, akár az Anya Szent Egyház Tanítói, 
a’ régi Szent Püspökök fzavait, és példáit tekin
tsük, ki tetzik nyilván, hogy a’ fzegényekhez va

ló
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való könyörületefség, és adakozás a* Kerefztényekec 
általlyában illető, fzoros kötelefségben járó erkölts 
ugyan; de főképen a’ fel fzenteltt EgyháziSzemélyek- 
hez, a’ FŐ-Páfztorokhoz ugyannyira tartozandó, 
hogy minden egyébb Püfpöki Erköltsök drága 
gyöngyének méltán neveztetik* Im’ HH. ez az oka, 
hogy az Urban el nyugodott Károly FŐ Pap va
lamint a’ többiben, úgy a fzükölködőkhez való a- 
dakozásban is tsak egy lépést fém távozott el a’ 
régi nagy fzent Püfpökök nyomdokától. De mint 
bizonyítsam én bóvséges alamisnáit, holott ő azo
kat az Evangéliom intése fzerint olly fzorgalma* 
tofan el titkolta, hogy még a’ maga bal keze fém 
látzatott tudni, a’ mit jobb keze olly irgalmafan 
ofztogatott? Nem is mernék, megvallom, ezen 
Szent Titoknak ki nyilatkoztatásában botsátkozni, 
ha tsak halála azon kévül is már dél fzinre nem 
hozta volna kegyes könyörületefségének nagy tse- 
lekedetit, Tsak akkor, mikor az ö végső rende
lése meg nyittatott, akkor láttuk amaz hofzízú 
nagy lajiftromit azoknak, kiket ó maga olly tsu- 
dálatos fzorgalmatofsággal ízámba ve tt: kiknek tar. 
tásáról, ruházattyáról, lakásáról olly atyai módon 
gondot vifelt: kiknek hó fzerint, vagy efztendo 
fzámra rendelt fummákat ki füzettetctt, kiknek 
még távúi lévő Varofokban, Tartományokban is 
bóv fegedelmet fzolgáltatott. Akkor, mikor az Ó 
végső rendeléfe meg nyittatott, akkor tudtuk meg, 
hogy egy felől Egyházi bízott Emberét, oldala 
mellett munkálkodó Kanonokját, más felől pedig 
világi főbb házi Tifztjét mindenkor az alamisnál-

ko-
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kodásra való Sümmásabb pénzeknek gondvifélői- 
vé rendelte, és rnaga gondoskodott, hogy joha 
ei ne fogyna kezekből, a’ mit az iigyefogyotcak- 
nak nyújtanának. De vegyük fel azt HH. hogy 
azon Teftamentombéli Lajiftroraok tsak azok ne
veit foglallyák, kik még most is életben lévén 
mindekkoráig vették az állhatatosán ki fzabott 
és fok ezerekre terjedő alamisnát,· hogy ezeken 
hévül fok ízázan különös esetekben boldogult Püs
pökünknél kéfz fegétséget találtak, hogy fok ízá
zan már régen ez előtt az efztendonkint vett nagy 
alamisnákat a’ mennyei kintses Tárházban magok
kal bé vitték , hogy ottan az ő Püspöki Jotévöjek 
most esmét fel találná. A ’ mit meg fontolván, 
fzámlálíyuk meg, ha lehet, azokat a’ fok fzáz e- 
zereket, mellyekkel tsak Püspöki Hivatalsának 
negyven efztendei alatt a’ fzegények áldá-sit, és az 
adakozó Szent Püspökök ditsöfségét magáévá tet
te. Kleemojinas illius enarrabit omnis Ecclefia 
Santtorum, *)

Nem ok nélkül valók tehát azok a’ keferves 
panafzok, azok a' mély foháfzkodások , azok a* 
zokogó siránkozások, mellyek leg ottan, hogy 
Károly Fö Papnak nyavalyája meg nehezedvén a’ 
fel épülésnek reménységét el távoztatta, minden
felől hallatódtak. Tehát el vefztyük, a’ mi jó \- 
tyánkat, a’ ki árvaságunkat olly hathatófan támo
gatta; kegyes gyámolunkat, a’ ki fzükölködó öz- 
vegysegünknek könyhullatásit olly adakozó gon-

dos-
*) Eccl. 31. i i , V
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doskodáíTal törölgette: Segétő jótevőnket, a’ ki
nek könyörúletefsége nélkül már régen a’ fzegény- 
ségnek, és nyomorúságnak terhétől egéfzfzen el 
nyomattattunk volna! Hová fordítyuk már ezen
túl fzegény árva fejeinket? Mitsoda reménység táp
lálhat már bennünket, ha véle együtt minden re
ménységünktől meg fofztatunk? . , . M érsékeljé
tek egy kevefsé fájdalmas panafztokat fzegények! 
Sokkal nagyobb gondja volt reátok Károly Püs
pöknek , mintsem hogy halála után liendő gyámol
talanságra el hagyott volna. Végső rendelésének 
ereje által olly nagy kegyefségü gondviselőknek 
által adott benneteket, hogy azokban őtet újólag 
fel találjátok. De . . hogy ezen kévíil hozzátok 
való indúlattyát egéfz meg győződéibe! meg esmér- 
jétek, haljátok mit tselekeízik életének utolsó tzik- 
kelyén: H aljátok, és álmélkodjatok l'zivének nagy 
kegyefségén. Már betegségének utolsó füllyát fzen- 
vedi vala: már több ízben is a’ Szent Gyónás, és 
az Oltári Szentségnek vétele által buzgó ájtatofság- 
gal a’ boldog ki múlásra el kéfzűlt vala: már az 
utolsó kenetnek Sacramentomát az hitnek, remény
ségnek , és fzeretetnek gerjedező indúlati között 
fel vette vala: már az Kátolika fzent Hitnek a’ 
Tridentomi gyűlekezettűl elő adott vallását az e- 
géfz Papi rendnek jelen létében le tette vala: és 
ime, életének leg végső napján, már mintegy az 
halál tekintetében azt kivánnya, hogy minden em
ber fzemély válogatás nélkül haldakló fzobájába 
bé botsáttafsék. T i reátok tzélozott ezen kíván
sága fzegények , és fziikölködök ! Azt kívánta ,

hogy
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hogy még utolsó foháfzkodásinak is, mellyekkel a’ 
ti Torsotokon könyörülni, és Titeket ama véghe- 
tetlen kegyefségii menybéli Atyának bé ajánlani 
látzatott, bizonysági lennétek, és így fzívetek 
fájdalma neműképpen enyhiretnek. Ki is adta drá
ga nagy L elk ét, úgy fzóllván a’ ti fzemeitek előtt 
az irgalmalság Attyának kebelében ; meg mutatván 
hogy azok közzül vo lt, kiket a’ fzent Lélek ma- 
gafztal: Viri mifericordiae, quorum pietates non 
defuerunt. *) Irgalmas Férjfiú, kinek Irgalmafsá- 
g a , és könyörúletefsége foha, még halála óráján 
fém fogyatkozott meg.

B é  F e j e z é s .

Imé ez v o lt , a’ mint tehetségem fzerint élő
tökben terjefztettem, élete folyása, ez volt Iften- 
ben való el nyugovása, boldog halála a’ Fö Mél
tóságú Galanthaj G róf Efzterház Károlynak , az 
Egri Megye harinintz hét eíztendökig Igazgató 
FÖ - Páfztorának! Már ez előtt tizen öt efztendő- 
vel holt híre futamodott, és fzinte Romáig el ter- 
jedett, melly a’ Kriftus Helytartójának, ennek a’ 
moftani fzenvedései között tűz által próbált finom 
arany módjára tündöklő Pilis Pápának is füléhez 
ment. Nagyon meg illetődvén a’ Szentségcs Pápa, 
fő Tanátsofinak, a’ Kárdináloknak gyülekezetében 
(** a’ mint hiteles bizonyító Levélből tudva vagyon)

C 2 eme

*) Eccl. 44. 10.
**) Garampi Kárdinális Leveléből.
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eme rövid, de fokát mondó Ízókkal jelentette a’ 
fzomoru hirt. Meg holt, úgy mond, Efzterház 
K ároly , Nagy Püfpököt vefztett az Anyafzent 
Egyház. Akkoriban ugyan nagy fzerentsésen tsak 
tsupa hir, hibásán el terjedett hir volt, melly he
lyett most már a’ valóságot tapafztallyuk. Meg 
holt valóban Efzterház Károly, és úgy tetfzik, 
hogy halaknak fzomoru története után nem mond
hatunk illendőbbet, mintfemha'az egéfz Anyafzent 
Egyház Fejének, a’ Romai Szentséges Fő-Papnak 
fzavaic fel vefzfziik: Nagy Püfpököt vefztett az 
Anyafzent Egyház, ügy vagyon HH. Igazán 
Nagy Püfpököt vefztett Efzterház Károlyban az 
Anyafzent Egyház. Nagy Püfpököt: a’ ki nem tsak 
Apoftoli nagy buzgósággal, hanem Püfpöki nagy bő
kezűséggel is, azaz: a’ régi nagy fzent Püfpökök 
tekéiletefségével fényeskedett. Nagy Püfpököt: 
a’ ki nem tsak a’ leg jelesebb erköltsök gyakorlá
sa által tulajdon Lelkét meg fzentelte, idvezitette? 
hanem Apoftoli nagy fáradozások által egyébb Lel
kek idvefségét is buzgón kerefte, és fok ezereket 
Kríftus Jéfusnak valósággal meg nyert. Nagy Püs
pököt : a’ ki nem tsak ritka Bőkezűséggel Ö íi, és 
Püfpöki nagy jövedelmit az Iften ditsofségét , és 
köz hafznot intéző roppant fok épületekre fordí
totta, hanem e’ mellett meg mondhatatlan nagy a- 
dakozáffal a' fzcgényeket, és fzükölködőket is bő
ven fcgitette , táplálta , tartogatta. Nagy Püfpö
köt : a’ ki a’ leg méllyebb alázatofságot a’ Püfpöki 
Méltóságot fen-tartó tifztefséggel; a’ leg nagyobb 
állharatofságot, és lelki erőt a’ mindenekhez muta

tott
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tott nagy kegyefséggel; a’ leg buzgóbb belső ájta- 
tolságot a’ fáradhatatlan külső munkálkodáfokkal; 
a Püfpöki hivatalnak leg hivebb tellyefitését, a* 
világi Megyének gondos kormányozásával; az ál- 
mélkodásra méltó nagy dolgoknak véghez vitelét 
a’ leg tifztább Iftenes jó ízándékkal egybe foglal
ta. Nagy Püfpököt: a’ ki a’ Kriftus Religiójának 
e’ moftani vefzedelemmel tellyes üdékben hatalmas 
Védelmezője; a’ Magyar Anyafzent Egyháznak 
egyik nagy O fzlopa; az Egyházi Rendnek gyönyö
rűséges Ekefségc, Tüköré, és P éld ájává ’ Fejede
lemnek hiv fzolgája; fényes Nemzetségének egyik 
ragyogó Gyémántja; Püfpöki, és világi Megyéinek 
tekéllctes Igazgatója!; alatta valóinak, jobbágyinak 
kegyes A tty a ; a’ fzegényeknek Gyámola, és ada
kozó Jó tévője volt. Nagy Püfpököt: a’ ki omni- 
hús omnia fa& us  mindeneknek mindenné lett pél
dás életének minden, napjaiban.

A ’ miket fontolván, tellyes a’ mi bizodalmunk; 
sőtt minden kétségen kivid valónak lenni látzatik , 
hogy ez a’ Kriftus nagy Apoftola, ez az Anyafzent 
Egyház nagy Piifpökje, kiben ama régi nagy Szent 
Püfpökök Képét fzemléltiik , már valóságosan ré- 
fzesül is az ő ditsöfségjekben. De akár melly bi- 
zodalm^san reményijük is e z t , mégis meg kell es« 
mérnünk a’ Püfpöki hivatalnak még az Angyali te- 
kélletefséget is rettenthető nagy terhét, nehézsé
gét : meg kell esmérnünk a’ Püfpöki kötelefségek- 
nek ki mondhatatlan í'ulyofságát, fokaságát. Jól 
meg esmérte ezt maga is a’ mi boldogult FŐ Pa
punk ; azért rendelt végső akarattyának ereje által

olly



oliy fok áldozatokat, meliyek halála után a’ vé
geden Irgalmafságu Iftennek az ó Leikéért bé nui- 
tattaífanak: azért kívánta Szent Agoíton példája 
fzerint hogy meg ne fziinnyünk buzgó Imádságink- 
ban róla meg emlékezni: hogy tudniillik, ha talán 
az emberi gyarlóságnak valami kis feennye, ha va- 
lamelly ámbár kis fogyatkozás a tifztitó tűzben 
tartóztatná, mennél hamarább az lilén ízine látá
sára, és nagy erköltsivel, buzgó tselekedetivel ér- 
demiett jutalmának tellyes birtokába bé meheíTen. 
Tellyefitsük tehát ezen Szent akaratját! T i Iílen- 
nek főbb, és alatsonabb renden lévő fel fzentelt 
Szolgai! folytafsátok még a’ kővetkező napokban 
is fzent foglalatofságtokat, fel áldozván a’ makula 
nélkül való Bárányt, mellynek drága Vére által ez 
a boldogult FŐ Pap azon Szentek Szentében bé 
mennyen! Ti Kerefztények! T i főképpen nagy 
Méltóságú Vérej, kik e’ külső halottas pompával il- 
lctódött fziveteknek belső indidattyát nyilatkoz- 
tattyátok! Ti, kik jótéteményiben bővebben réfze- 
sültetek! T i kedves Tifztyei, és Jobbágyi ! Küld
jétek a leg buzgóbb foháfzkodásokat az Eg felé, 
könyörögjetek a Világofság Attyának, hogy Ötét 
Irgalmafságának kebelébe bé fogadván, az örök vi- , 
lágofságnak fényefségébe öltöztefse. Egy fzóval: 
Mi minnyájan B, H.! áldván ditső Hamvait Iílen- 
ben el nyugodott Károly Püfpökünknek, kövefsiik 
Ötét ájtatos Imádságinkkal oda az örökké valóság
nak hajlékiba! De Imádságinkat bé mutatván,em
lékezzünk meg egyfzersmint azon fzép példákéul, 
mellyekkel világoskodott előttünk, O ! az ö Apos

toli
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toli buzgóságát; az 6 tekélletes erköltscit; a’ Lel
kek idvefségére tzélozó olthatatlan fzomjusagát, 
és fáradhatatlan gondoskodását j az íften ditsőfsé- 
gére intézett bőkezűségét, és a’ Izegényekhez való 
adakozását foha el ne feleitsük ! sott fzüntelen lze- 
meink előtt forogjanak jeles Tettei, hogy azokat 
nyomozván hozzá hasonlók lehefsünk a’ tekélletes 
erköltsökben, valamint ö ama régi nagy Szent Püs
pökökhöz hasonlóvá lett a’ ditsofségben. Ámen,




