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S. Maximus in Natali S. Eufebii.
Lauda pofi mortem, magnifica pofii confiam- 

mationem. •* '•
Dicsérd az érdemes Férfiakat halálok után, 

magafztald őket ki-múláíok után.
Socrates apud Strobaeum ferm. i.

Thus Diis 5 laus vero bonis Viris tribuenda 
e j l .

Valamint illik az Ifteneknek temjént,úgy 
illik a’ jó Férfiaknak dicséretet áldozni.



Quafi Sol refulgens, fic ille ejfuljit in Templo Dei.
E cclef. 5 0 .  ir, 7. .... n ,

Mint a’ fényes Nap, úgy tűndőklett ő azIílen’ Tem* 
plomában.

Agadhatatlan Igázság Nagy Méltóságú,  
f  ö-Tifztelendo, Tekintetes Nemes Gyü
lekezet ! Hogy ama’ mennyei nagyob
bik világosító , a’ mindeneket elevení* 

tó , vídámitó. és gyónyőrkedtető Náp y az Ég erő
ségében helyhefztetett ragyogó Udvar-népével a fé« 
nyeskedó fzámtalan tsillagokkal, Iftennek minden lát
ható alkotmányi kózótt az ő mindenható Teremtóje- 
nek véghetetlen Dits'óségét, és triég-foghatatlan Tulaj- 
donságit leg-nyilványabban példázza, lég-értelmesbe
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a’ Naphoz hafonlitsák » a’ mi vagy Tulajdonságira, 
vagy Erkölcseinek tőkéleteségére való nézve az Iften- 
hez máfoknál inkáb’ néminémű módon közelit. így 
a’ Naphoz hafonlitatik a’ Szent Ember az Iftennek Lel
ke által, a' mennyei Bőlcseségben állandó meg-mara- 
dására való nézve, midőn Jéfus Sirák Fia Könyvének 
^ 7-dik Réízében, a’ 12-dik Versben azt olvafom : H o
mo Sancias in fapientia m anet, Jicut fö l. A’ Szent Em
ber a’ Bőlcseségben marad, mint a’ Nap. Hogy más 
Példáknak elő-hozatásával időt ne vefzétsek, mellyek- 
kel ezt mind sC Szent Atyákból, mind pediglen a’ Vi
lági Bölcsekbűí-is meg-bizonyithatnám.

De csekély Ítéletem fzerint leg-helyesbben ,  leg- 
alkalmatosbban hafonlitathatnak a’ Naphoz azok, ki
ket az órőkké-való Igazság és Bőlcseség imigyen meg- 
fzólit Szent Máté Evangeliftának ótedik Réfzében a' 
14-dik Versben : Fos eflis L u x m unii. T i vattok a' 
Világ Világofsága. Tudnia-illik: az Apoftolok, és 
azoknak az Apoftoli Hivatalban , és Pűfpőki Méltó
ságban igaz K ővetői, kik az Iftennek e 'földen vitéz
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kedö Annya-fze nt-égyházat amaz a Patre Luminum , Jac. t, 
a Világoságnak Attyátűl az igaz mennyei Hivatalnak *7* 
Ereje által vélek kőzlett Világoságokkal nem kűlőm- 
ben az idvőzitó Hittel meg-világosítyák, és az Ifteni 
’s Felebaráti fzeretetre gyűlaíztyák, mint a N ap, melíy 
fel-támadván, és el-nyugodván, Dél-felé kerülvén, és 
Eízakra hajolván világoságának fényes sűgárival nem 
csak a’ Halálnak képét a’ ízomorű fetétséget el-fzél- 
lyefzti , de azon kívül az egéfz teremtett-állatokat-is 
melegítő erejével élteti , ’s vídámittya. Sőt találtat- 
tanak még az O Törvényben-is olly’ nagy tudomá- 
nyű, olly példás életű Fő-Papok avagy Pűfpőkők s 
kiket a’ Szent Lélek azzal tifzteli, hogy őket az Iften' 
Könyvében a’ Napnak hafonlatosága alatt a’ kővetke- 
zendőknek például álitya , és dicfiretes emlékezeteket 
meg-őrőkősíti.

Uly’ dicfiretes emlékezetű Fő-Pap vala Simon az 5.' 
Oniás Fia^ kit fel-vett Textu/omban a fényes Napnak 
hafonlatosága alatt élőnkben adgya az írás 3 mond
ván : Quaji fö l refulgens, fic  itte ejfulft in Templo Dei.
Mint a’ fényes Nap , úgy tűndöklett ö az Iften’ Tem
plomában. Mintha mondaná: Melly fzerentsés a' főid’ 
fzíne } midőn a’ fényes Napnak ragyogó súgári által 
a  fetétségtűl meg-menekedik , ’s annak kelemetefen 
melegítő ereje által az ártalmas nedveségektől meg- 
tiíztittatik , a gyűmőlcsezésre elő - fegittetík , ’s az 
emberek’ fok ízámtalan-fele hafznokra alkalmatoísá té
tetik : Olly’ boldog vala az Iftennek Temploma , 's
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4 '

az igaz Híveknek abban volt Gyülekezete Simonnak 
az ó Fó-Papjának idejében, mível az ő nagy bőlcse- 
ségének , és példás életének ragyogó sűgári által nem 
csak a’ lelki fetétség, az-az : a’ bűn ’s a’ gönoízság el- 
űzettetett, az igaz Hitnek , és Ifteni tiízteletnek vi
lágosága meg-gydjtattatott, ’s az Itten Törvénye tiíz- 
tán , és igazán hirdettetett; de azon felül a-z egéfz 
Nép hathatófan meg-is indítatott, farkaltatott, öfzte- 
nyeztetett az Iften’ Parancsolatinak tökéletes meg
tartására , az ő Törvényének öfvényén ferényen ’s 
botránkozás nélkül való járásra , és kűlőmb kűlömb- 
fele jóságos cfelekedeteknek bövséges gyűmölcsezé- 
sére el-annyira, hogy e’ példás életű, és nagy bölcse- 
ségűFö-Pap quaft Jó l refulgens, f c  eflu ljit in Templo 
Dei. Mint a’ fényes N ap, ügy tűndöklett az Iften 
Templomában} Mert a’ mennyi jó t, hafznot, és ví- 
gafztaláft okozhat a’ fényes Nap a’ föld’ ízínén, an
nyit , ’s még annál-is többet okozott ennek példás é- 
lete, ’s ritka bőícsesége az Iften Templomában.

És ugyan csak ollyannak-is kell lenni mindennek, 
ki az Iftentűí a’ Fö-Papságra hivattatik mint Áron, 
mert Szent Hieronymus' Iftenes vélekedéfe fzerint: 
Lux gregis eft flamma Pafloris. Decet enim domini* 
cum Paflorem, SdT Sacerdotem moribus Jg f <~uita clare- 

fa r e , quatenus in eo, tanquam in njit& fu& fpeculo plebs 
[ibi commijfa SST eligere quod fequatur, noidere pof-
Jit  , quod corrigat. A’ Nyájnak viiágosága (úgy mond) 
a Páfztornak lángja. Iliik igen-is hogy az Iften’ Pap

jának ^



gátiak, s’ a' Lelkek’ Páfztorának mind élete, mind er
kölcse igy fényeskedgyék ( a'fényes Nap gyanánt) hogy 
az alatta valói ó benne , úgy mint életeknek Tüköré
ben nyilván láthafsák mind azt a’ mit kővetniek,mind 
azt á  mit jobbitaniok kell. Az illyen Fő-Papnak , az 
illyen jó Páfztornak a” ki éltében mint a’ fényes Nap 
ügy túndőklett az Iften Templomában, még a halála- 
is dicsőséges; valamint a’ Nap még akkor-is a midőn 
el-hanyatlik, midőn már le-nyúgfzik, mégegéfz fényé
ben ragyog , és az embernek fzemeit néminémű kü
lönös győnyőrkedtetéflel illeti ’s táplállya.

Úgy tetízik Nagy Méltóságú, Fő-Tiíztelendó Te- 5. 
kintetes Nemes Gyülekezet ! Úgy tetfzik énnekem , 
hogy, ha fzintén nem jelenteném-is nyilványab’ fzók- 
kal azt, a’ mirül fzólani akarok , még-is fel - érnétek 
gondolatitokkal már csak abbúl-is a’ mit eddig mon
dák , kire czéloztam légyen ezen példázattal, és a 
Napnak hafonlatosága alatt kit értsek. Mert Ti vol
tatok , kiknek ama’ fényes N ap, melly mai beízédem- 
nek Czélya, majd hufzon-kilencz Efztendőkig világo
sított j T i voltatok, kik ez előtt egy Efztendővel e- 
nyéízetét, és halálos Ie-hanyatlását firva fzemléltétek i 
T i vattok, kik e* fényes Nap’ dicsőséges Emlékezeté
nek örök fen-tartására külőneííen, ’s annyi okokból 
tartoztok, á  mennyi ófztőntek volt ama’ buzgó fze- 
retetre , mellyel éltében fzavát halgattátok , mellyel 
halálában Koporsóját, sürü könyhúlatáfokkal á lta t
tátok.



6 . Quaji fo l refulgens , f c  effuljit in Templo Dei. 
Mint a' fényes Nap , tudnia-illik, tűndöklett hajdan 
ezen Itten’ Templomában, ezen Méltóságos Széliek
ben a’ kettős Tífzt elet re méltó Egri Píifpökeknek , a- 
ma* Nagy Méltóságú , Nagy Érdemű, ’s el-felejthetet- 
len dicsőséges Emlékezetű Fő-Pap, és Monyorókere- 
ki Grótt'Erdődi Gábor Antal’ ,  ezen Törvényeken őíz- 
ve-fzővetkezett T. N. H eves, és Külső Zólnok Várme
gyének Örökös Fö-Ikpánya’ , a’ Néhai Felséges ’s már 
Boldog Emlékezetű Vl-dik K Á R O LY Gsáfzárnak, nem 
kűlőmben hafonló Csáfzári Felséggel tündöklő, moft 
dicsőségeken Orízágló MÁRIA THERESIA fel-kentt 
Apottoii Királynénknak, ’s Kegyelmes Aízkzonyunk- 
nak Valóságos Titkos Tanácsa , ’ s a’ Felséges Magyar 
Királyi-Helytartó Tanácsnak érdemes Tagja.

7. Kinek meg-becsűlhetetlen Személyéhez valamint 
éltében meg-mákolhatatlan fiúi ízeretettel vikeltetett: 
úgy halála után-is dicsőséges emlékezetét, Lelke nyu
godalmáért rendelt ezen jeles Ahitatoksággal, és ez 
előtt egy Ekztendővel lett tiízteséges el-takaritását e- 
ízűnkbe hozó Gyáízos Pompával tikztelni kévánván 
ezen Itten’ Templomának moftani Jegyefíq , ’s a Ti 
Fő-Pákztortok , és Örökös Fő-Ikpánytok, Nagy Mél
tóságú Szalai Gróff BARK O C Z Y  FEREN CZ Kegyel
mes Uram ő Excellentiája, egyűgyű Személyemet ar
ra méltóztatott, hogy ez alkalmatoksággal illy’ Nagy 
Férfiúnak, ’s a’ fényes Nap gyanánt tündöklő Fő-Pap
nak , érdemes dicíiretét csekély 3 és valóban gyenge
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tehetségem fzerint folytatván, Emlékezetének a- 
máz Áldozatot bé-mutaílam , melly a’ nagy Lelkek- 
nek , minekutánna az Halál által az Eleveneknek fői
dére el-ragattatnak 9 néminémű módon tulajdona , és 
a Halandóknak3 az ő dicíiretes élettel tündőklett, ’s 
boldog véggel ki-múltt Halottaihoz való ízoros köte- 
lefségek.

’S ugyanéban van-is mit dicíirnünk , e’ mi a fé-             8 
nyes Nap gyanánt tündőklett hajdani Fő-Papunkban:
Mert akár Bóltseségére ,  akár Példás Életére veflem 
ízemeimet: akár véle fzűletett, akár idővel nyertt 
Méltóságát fzemléllyem : akár Egyházi hiv Sáfárkodá- 
sát, akár a köz jónak elő-mozditására fordított hafz- 
nos Fáradozását: akár Felséges Királyaihoz főn-tar
tott örökös Hivségét, akár édes Nemzetéhez, 's Ma
gyar-Hazájához mutatott buzgó Szeretetét fontollyam: 
egy ízóval: akár Életét , akár Halálát nézzem, töre
déken Csólnokommal illy’ meízfze terjed’tt Tenger
nek mélységébe ereízkedek , mellyet hogy által-úíz- 
haííam fém Erőm’ gyengesége , fém Tudományom1 
csekélysége nem engedi.

Minden bizodalmom azért Nagy Méltóságú , Fő- 9 
Tiíztelendó T. N. Gyülekezet! a’ T i Kegyefségtek- 
ben , ’s Békeséges-türéftekben, mellyhez folyamod
ván kérlek , hogy a mit héjánoíían mondándok, ke- 
gyefségtekkel tóldgyátok: a mit rendetlenül, béke- 
séges-türéftekkel jóra magyarázzátok ,• m eg-fontol
ván , hogy mai vékony Befzédem , nem annyira a’
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Dicfiretnek, mint az Engedelmefsegnek Aldozatfya; 
meilynek bé-mutatásában ,* E t n jolu ijfeJat ejl : Az a- 
karat-is nem kevés Ajándék. ’S egyebaránt-is az I- 
ftenben el-nyógodott Méltóságos Pűfpőknek dicfiret- 
re méltó Cselekedeteit csak távúiról fzemléívén, olly 
tókéleteííen nem folytathatom D icséretét, hogy an
nak nagyobb , ’s talán Nemesbb réfzét-is tudatlanság
ból el-ne hagyjam. De csak azon lefzek a’ Szent Lé
lek’ Malafztyának fegedelmével, hogy ezen hajdani 
fényes Napotok leg-tetemesbb sógári ógy tűnnyenek 
fzemeitekben , hogy azokból tellyes Nagyságát éfz- 
re-vehefsétek, ’s helyben hagyjátok azt , a mit Si
mon az Oniás Fia felől mond a Textuílbm , h o g y , 
tudnia-illik : Q uofi Sol refulgens , fic ejfuljit in Tem
plo TDei. Mint a’ fényes Nap , ógy tűndőklett az I- 
ften’ Templomában néhai Nagy Méltóságú Fő-Páíztor- 
to k , G R O FFE R D Ő D Y  GÁBOR ANTAL-is, figyel- 
mezzetek.

10. Annyi vigyázáílal vannak némelly Fejedelmek,és 
Fő-Rendek , az ábrázattyoknak , ’s egéfz tetteknek 
ékes termetéből ízármazó Bőcseknek, ’s Tifzteletek- 
nek főn-tartásában , hogy Képeiknek le-irattatását, 
és fedését fém engedik akár melly Kép-írónak, hanem 
csak annak, a’ ki mefterséges fedésével Termettyek- 
nek valóságát leg-jobban el-éri, ’s a’ kinek keze mun
kája , Személyeknek lég - valóságosbb le-ábrázoláfa. 
Melly törvén yeket, és fzokáfokat a’ Nagy Uraknak, 
ha moft-is Idvózűltt Nagy Érdemű s’ Méltóságú GrófF
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ERDŐDY GÁBOR ANTAL Egri Pűfpökűnk belső 
Képének 3 ’s annak fzépségébűl eredete dicíiretes Cíe- 
lekedeteinek le-ábrázoltatásában meg-kellene tarta
nunk, nem csak magamnak felben kellene hagynom 
Befzédem’ további folytatását , de még azok fern mer
nének hozzá fogni e’ Nagy Méltóság’ Diclirete’ hirde
téséhez , kiknek én még Tanítványok fém lehetek e 
Kép-iró meíterségben. Mert ámbár tudom , melly tö 
kéletes , melly felettéb fzép az ő dicíiretes erkőlcfei- 
nek Képe az én elmémben j ámbár .gondolatommal 
könnyen fel-érhetem , melly ékes a’ T i emlékezete
tekben ; azt mindazáltal el-nem hihetem, hogy talál- 
tafsék egy valakiben annyi tehetség , a’ mennyi e’ 
gyönyörűséges Képnek alkalmatos, és a’ valóság’ Nagy
ságához , Méltóságához ízabott ízókkal-való elégséges 
ki-beízélésére fzűkséges.

De tudván azt, hogy ez a mi fényes Napünk II .  
ftentúl Pűfpőkségének, Vármegyéjének , ’s egéfz Ha
zájának köz javára támafztatván , mindnyájunk' köz 
fájdalmunkra, keferűségűnkre, bánatunkra el-hanyat- 
lo t t : igazságtalannak álitanám annak igyekezetét, a’ 
ki közönségeden meg-nem engedne mindennek, mind 
érdemes Dicfiretei’ hirdetéíe által kéfzétendö belső 
Képének néminemű le-irását j mind Halála által okoz- 
tatott köz kárvalláfunkon kefergö bánatunk’ folyta
tását.

’S innét fzármazik azon bátorságom , Nagy Mél- 
Itóságú , Fó-Tifztelendö, T. N. Gyülekezet! Mellyel
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Anfer inter Olores , ez órók dicfiretre méltó hajdani 
Fö-Papnak emlékezetét ékes fzóláíokkal tifztelő fok 
Tudós ’s Bőlts Férfiak után, mint a’ Lúd a’ Hattyúk 
kozott magam-is meg-fzólalok , nem ugyan a’ végre, 
hogy ízomorúságtokat , mellyel e’ Nagy Lélek’ rom
landó Hajlékát moft Efztendeje az ő Annyának a’ főid
nek meg-adtátok ,  meg-űjitsam ; hanem hogy dicfire- 
tes Erkölcseinek , és őrök emlékezetre méltó nagy 
Cfelekedeteinek ámbár csak darabos elő-ízámlálásával 
meg-vigafztallyalak.

13. > Nem találtam a’ Világ’ Bőltsei között csak egyre- 
is ( noha ízámtalanan vannak, kik a’ Napnak néminé- 
m úségét, ízépségét, és fok-fele hafznos tehetségét fel
jegyzették , ’s dicfiretekkel magaíztalták ) a’ ki ezen 
Cfillagok Fejedelmének term éízetét, ’s tulajdonságát 
mai tzilomhoz olly értelmefen , olly világofan irta 
vólna-le , mint a’ terméízetnek vifgálója Plinius, ki
nek elmélkedéíe úgy tetízik, meg-érdemli , hogy itt 
eló-hozzam: Sol ( úgy mond) medius fertur ampli f i-  
ma magnitudine, &  poteflate. H ic lucem rebus mi- 
niflrat aufertque tenebras. Hic reliqua Sidera occultat. 
Hic Coeli trifiitiam  difcutit ,  atque etiam humani nu
bila anim i ferenat. Hic fuum  lumen c&teris quoque fi-
deribusfeenerat. Az-az : Középben mondatik lenni 
a’ Nap bővséges nagysággal és hatalommal. A’ vilá- 
goságot ád minden dolgoknak, és a’ fetétséget el-ve- 
fzi. Az egyéb Cfillagokat el-rejti. Az Egek’ fzomo- 
rúságát el-fzéllefzti, és az emberek’ fzive’ homályát-is
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fel-deriti. A ’ maga világoságát a többi Cíillagoknak- 
is költsön adgya. 'S következendöképen valami a’ 
Szivárványban kieílen m ofolyog, valami a Páva tol
lában ékeden virít, a Gyémántban ragyog, a Virá
gokban, Kép-iráfokban , emberi ábrázatokban gyö- 
nyörkedtett, a Napnak fényes sűgáritűl fzármazik, 
mellyre való nézve Jéíus Sirák’ Fia valóban nagy U r
nák ilméri ’s vallya a Nap’ Alkotóját. Magnus D o- 
minus ( úgy mond ) qui fecit ilium.

A’ Nap az első, és leg-tőkéletesbb fzépség, melly 14* 
az embernek fzemében tűnik. Az egéíz Világnak fé
nyes fzeme , melly mindeneket nézi, ’s meg-világofit- 
tya. Az ama’ változás nélkül-való fzép alkotmánya 
a mindenható Teremtőnek , mellytűl erednek min
den egyéb fzépségek. ’S azért Szent Ambrus Dok- 
tortdl-is Oculus m undi, Jucunditas d ie i, Cadi pulchri
tudo } natura g ra tia , prajlantia creatura : A’ Világ 
ízemének, a napok’ gyönyörűségének, azEgek ’ fzép- 
ségének , a’ terméfzet’ kegyesegének , és a’ terem- 
tett-állatok’ előb-kelőségének : Szent Dieneftűl pe
dig egy fzóval: Imago Dei, az Iften’ képének nevez
tetik. Nem-is lehet femmi egyéb panafzok az embe
reknek ellene, csak hogy ollykor, midőn tudnia-il- 
lik, némellyek fzemek’ élét főlettéb-való, ’s igen ve- 
fzedelmes méréízséggel igen néki fzegezik az ő fényes 
világoságának, hertelen meg-fzokta vakítani az illyen 
vakmerőket. De mit tehet arról az ártatlan N ap, 
ha jóságával vifzfza-élnek a’ balgatag emberek, kik-
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nek tudniok kellene, h o g y  Sol etiam caecat, contra 
J i  cernere pergas a a mint egy jeles Vers-fzerzó é- 
n ekei, azt akarván, jelenteni, hogy a’ Nap’ világát 
nem tanátsos igen mereve nézni j mivel egyébaránt 
gyakran meg-is vakít.

M árm oft, hogy czélomhoz közelítsek, kegyes 
H algatók! Juílon eízetekben , a’ mit ha talán nem 
láttáto k-isleg-aláb b  o lvaftátok ,. vagy Atyáitoktól 
hallottátok 1 Történik , tudnia-iilik, o llykor, hogy 
két Nap láttafsék egyfzers’smind az égen , raelly látás 
Parelionnok neveztetik a’ Cíillag-viígálóktúl,, ’s rend 
íkerint akkor tetízik-fél , midőn a’ Nap’ izomfzédsár 
gában valami sűrű fellegetske támad,, és a Napnak va
lóságos képet mint-egy tükörben mutattya. Ez &

, bölcs Senekátúl imigyen le - i r a t t a t ik Parelia fu n t i- 
- magines S o l i s in nube'fpiffa, njicma in modum fpe-
culi, A ’ Pareliák ( úgym ond) nem egyebek, hanem, 
a Nap’ képei, sűrű, es fzomfzéd felhőben, tükör gya
nánt.

Valóban Nagy Méltóságú, Fő-Tifztelendő T ,N „ 
Gyülekezet ! Valóban tifzta ,  és mind Csáfzárok- 
tű i, Királyoktól kedvehetett, mind az egéfz Magyar 
Hazától nagy betsben tartatott , gáncs, hiba, és mo
csok nélkül-való két Tükörnek , és az Igazság’ Nap
jának fzomfzédságában , az-az Iftennel-való fzoros 
meg-egyezésben volt feliegeknek mondhatom, né
hai Nagy Méltóságú Monyorókereki Grófi' ERDŐ- 
D Y  K RISTÓ FÉ U ra t, és ERD Ő D Y G róff P Á L FFY
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SUSÁNNA Aízfzonyt, Kiket az Erdödiek Hazánkban 
Tős-győkeres Méltósággal ragyogó, és már fokaktul 
méltó Dicíiretekkel tiízteltetett Neméhez , ’s Nevé
hez illő ízép Erkölcsei : a’ kép-mutatás nélkül-való A- 
hitatoíság, Szeledség , és a Közönséges Római Ke- 
refztény igaz Hitnek oltalmára , ’s terjefztésére fárad
hatatlanul fordított Iparkodás , még a’ mólt éiöknek- 
is fris emlékezetekben el-felejthetetlenfü fón-tartyák } 
’s kővetkezendő-képen nem-is tsudálom, hogy illy’ 
gyönyörű Parelion , illy’ tökéletes Nap’ képe Fogan
tatására ,  ’s Nemzetére alkalmatos Eízkőzek voltak * 
a’ minéműt kedves édes Fiókban , Idvőzültt Nagy 
Méltóságú GrófFERDŐDY G Á B O R  ANTAL Egri 
Püfpökűnkben tellyes vigafztaiáfunkkai végsó el-ha- 
nyatiásáig láttuk, ’s tapafztaltufe ; Á  ki mihelyt ám
bár még csak gyermeki éfzlzel bírni kezdett, izéméit 
Méltóságos Szüleire vetette , és tökéletes életeknek 
Formáját minden tselekedeteiben fzorgalmatoíTan 
kezd’te vala követni , meg-erőíitvén a’ Bólts M an
tuanus eme’ mondását : E jt profeCÍb magnum ^virtutis 
adjumentum claris ortum effe parentibus. Solent enim 
\w~venes, qui aliquid indolis habent, ne degenerare r i 
deantur, majorum ficorum dignitatem a.mulari1 &  ad  
paternarum laudum afpirare felicitatem. Az-az:  na
gyot Tegit a’ jó erkólcsek el - nyerésére , ha ki jó er- 
kólcsekkel tündöklő híres nevezetes Szülőktől ízár- 
mazik. Szokáfok, tudnia-illik, az iffiaknak , kikben 
valami jó indulat vagyon , hogy el-fajúltaknak ne lát

ta t



taflanak, Elejek Méltóságán kapni , és az attyai dí- 
cíireteknek fzerentséjére vágyódni.

Látván azért e’ jó indűlatd Erdödy GrófFUr-fí, hogy 
Méltóságos Szülei igazak, éslftent-felők, incedentes in 
omnibus m andatis, &  )uJlificationibus ‘D om ini: Járván 
az Urnák minden parantsolatiban, és igazságiban 5 Szem
lélvén Méltóságos Attya Urának az Iften’ Templomi
ban buzgó áhitatoságát : a’ Miííe-mondó Papok kó
rul való fzolgálatban példás alázatoságát: az Imádság
ban álmélkodásra méltó álhatatoságát, és egyéb fok 
fzámtalan Kerefztényi jó Erkőltseit, mellyek az elő- 
fzámláltaknak vagy Tárfai, vagy Gyúm óltsei, ’s tő
lem, kinek tovább íietnie kell 3 a’ T i Iftenes Elmél- 
kedéftekre hagyattatnak 5 fzemlélvén, mondám, mind 
ezeket, íeg-ottan maga-is : Ab infantia fu a  femper 

• Deum timuit 3 &  mandata e]us cufiodhvit. Gyer
mekségétül fogva félte az Iftent , és az ö parantsola- 
tit meg-őrizte. A’ gyakor Imádsághoz, a Bóldogsá- 
gos Szűz Tiszteletére rendeltt Olvasónak ahitatos el
mondásához már akkor fzokott hozzá, midőn még 
csak csácsogni kezdett volna. Az ő mulatsága, ’s ár
tatlan gyönyörűsége vala : Oltárkákat építeni, az I- 
ften’ Szentéinek Képeit fel-ékeíiteni, és azoknál a- 
m á Ceremóniákat gyakorlani , mellyeket Templo
mokban a’ Papoktól lát valaj hpgy a tanulásban való 
fzorgalmatoságárűl, ferénységérűl ne fzólyak, mellyel 
Tanúló-tárfait nem kevésbe felül-haladta, mint fém 
Méltóságos Nemének Nagyságával.

In-



Innét, hogy példás IfFIúságának dicfiretes folya- 18 . 
mattyát egy róvid fummában óízve-foglallyam , iga
zán mondhatom: H ogy étet az Iftennek véghetet- 
len Jóságii és Bóltseségű Gondvifeléfe, kitűi idövár- 
tatva a Tökéletes Fö-Papoknak minden mennyei a- 
dományival fel-ékesétendó vala, már leg-ottan gyen*- 
ge Gyermekségétül, ’s virágzó Iffiűságátúl fogváft a° 
valóságos jámborságnak > és jó  erkőlcseknek örvé
nyén úgy vezérletté , hogy valakik látták, ifmérték, 
édes Hazánknak Nagy Oízlopot, Szent Valláfunknak 
erős Videlmezőt ,  á  Tudományoknak pedig nagy é- 
keséget, és Elö-mozditót Ígérhettek az ő drága Sze
mélyében. ’S e’ vala fényes Hajnala ama’ Napnak , 
melly annak utánna olly haíznodan , olly ékeden, 
olly dicsőségeden , tűndőklett az Iften Templomá
ban.

Csudálatos, de egyízer’smind igen gyónyörked- 1.9° 
tető Titka a' Terméízetnek az : H ogy midőn egye
bekben a melegség m elegségtől, a’ láng lángtól , és 
a’ világoság világoságtűl fzaporodik , nevekedik , és 
védelmeztetik : Az E g ’ erőségében ékeden ragyogó 
Cíillagokban mindazáltal ellenkezőt tapafztalunk, mi
vel azok a Nap’ keletére azonnal ízemeink elől el
tűnnek, és bé-fetétednek $ a’ Nap tudnia-illik reli~ 
yua fiáéra occultat, egyéb Cíillagokat el-rejti, ’s vilá- 
goságoktűl mint-egy meg-foíztya, Valának ( mi haíz- 
na tagadgyuk, mert dicfiretire ízolgál) valának Nagy 
Méltóságú, Fő-Tifztelendő T . N . Gyülekezet! ldvő-
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zültt Nagy érdemű Fő-Papunk zengedezóíffiúságá-
nak-is fok rendbéli ékeden ragyogó C fillagjaij mert 
méltán azoknak nevezhetem ékes Term etét, 's még a 
Világi állapotban-is Főbb meg Főbb Méltóságokra 
alkalmatos Gróffi N em ét, és mind a’ terméfzetnek , 
mind a’ ízerentsének adományábűl fzarmazott egyéb 
külső Tehetségét , mellyek’ nézésében fokán nem ke
vésbé győnyőrkedtették ízemeiket , mint fém a ki- 
derűltt tifzta Égen ragyogó Cfillagokban. De relí
rjad Jiderd occultat. El - rejti mind ezeket az api óbb 
CÁllagokat a’ mennyei Hivatalnak tündöklő N apja, 
minekutánna e’ Nagy várakozási! GrófFUr-fiat e’ V i
lág múlandó hivságátúl,  hofzfzú bánatnak keferű e- 
péjét gyűmőlcsező rövid győnyórűségetűl, és fzem- 
fényvefztő tündérségétűlel-vonván az Ur öröksége H é- 
fzébenhelyheztette, és az egyetlen-egy fzűkséges dolog
nak i az-aZ: maga/sm áfok’ Lelkek’ lavősegének keresé
sére válafztotta, meg-fzólitván ötét belső-képen ama 
ízavaival : Ego Dominus ■ -voca'zn T e, ÓT dedi Te in 
lucem gentium. Én az l l r  hívtalak Téged*, és világo- 
ságúl adtalak Téged’ a’ Népeknek.

Nem-is maradott e’ mi fel-kelo Napunk fokáig 
a’ főid’ nedveségétul fzármazó reggeli gőzös kődnek 
homályában , mert alig állott az Iften’ Papjainak Tifẑ - 
teletes Rendében, édes Hazánknak Iftentűl vett ked
ves magzati által mind belső, mind külső állapotban 
hafználni kévánó Méltóságos Szüleinek nem kevés vi- 
gafztaláfokkal, midőn egyedül csak Iftenének tetfzér
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sére járván, és az ö Malafztyának fegitségével a Lel
kek’ nyereségére hol a Nagy-Szombati, hol a’ Római 
Fó Oskolákban» az Itteni ’s világi Tudományoknak 
gyors és ízorgalmatos gyakorláfa áltál vóltaképen reá’ 
kéízúlvén, már-is az lilén fzerint való nagy Bölesesé- 
gével, és példás életével tűndökleni kezdett az Klen 
Templomában , kivált minekutánna Rómából, a hol 
nemcsak maga, de egéfz Nemzetének dicfiretes híre 
neve terjesztésével, és az Klen’ Helytartója néhai X I- 
dik KELEM EN  Szentséges Pápa’ tellyes őrömével egéfz 
három Eíztendót töltött , Hazájában ízere ncséfíen, 
és állapottyához illő minden Tudományokkal gazda
gon vifzfza-térvén , ama’ nagy érdemekkel tündöklő 
néhai Felséges Kár dinál Saxótúl, úgymint akkori Efz- 
tergami, Érfek ’s Primás Herczegtűl Tekintetes Eíz- 
tergami Káptolmában bé-íogattatott, cs onnét maga 
Oldala mellé úgy rendeltetett, hogy leheííén1» kivel 
Fő - Páíztorságának nehéz súlyát, és súlyos nehézsé
gét , magának nem kevés kőnnyebségére fel-ofzthaf- 
fa, látván, hogy G róíFERD Ő D Y GÁBO R AN TA L 
J/ ir  dotilts, Yobuftus, &  rvalidus. Tudós, erős» és
hatalmas Férfiú.

Meg-fém cfalattatott reménségében €  Bölts és 2 1 .  
Iftenféló Fejedelem, mert valamit GróíF Gábor An
talra bizott ( bízott pedig reája gyakorta fok és nagy 
dolgokat ) annak fzerentsés és tetízéfe fzerint való 
ki-menetelérül többé ioha nem-is kételkedett. S a- 
zért méltónak-is ítélte az Efztergami Nagy Prépofl-
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ságra, és ama’ jeles Udvari Hivatalra alkalmatosnak, 
mellyben Boldog Emlékezetű Felséges VI. KÁROLY 
Csáfzárnak a Magyar Királyságra való meg-koronáz- 
tatáfakor fel-kentt Személye előtt az Apoftoli Kerefz- 
tet hordozni érdemiette , és nem csak e’ Csáfzári Fel
ségnek ’s Udvarnak, de az akkori egéfz Orfzág Gyű- 
lésének-is ügy tűntt fzemében, fic u t lu x  aurora orien

te fö le  abfque nubibus. Miképen a’ hajnal világosága 
napkeletkor felyhők nélkül tűndóklik.

2 7 . Ritkán hibázik jövendölésünk , midőn a’ tifzta 
Hajnalbűi, ’s a’ Nap’ fényes keletéből jó és fzép napot 
ígérünk m agunknakm ivel a' Nap azon ködös ned- 
veségeknek, mellyeket már keletekor-is m eg-győz
hette , annál inkább nem hágy fellyebb fzállaniok, 
mennél magaíTabra viheti járását óránként. 'S azért 
nem fzűkség félnetek, Kegyes Halgatók ! H ogy dicső
séges Napunkat ( Idvözűltt GróíF GÁBOR ANTAL 
Fö-Páfztortokat értsétek) Delének tellyes fenyeségé- 
re nagy lépéfekkel való ferény hágásában valami ho
mály el-boritsa, minekutánna már keletékor, és még 
az Egri Horizon fölött való fel-tetfzéfe e lő tt-is  olly 
fzépen tűndöklett.

In  Sole pofuit tabernaculum  fu u m . A" Napban 
helyheztette a’ sátorát (  engedgyétek-meg, hogy a* 
Királyi Prófétának ezen Idvőzitőnkrűl való fzép el
mélkedését fel-tett czélomhoz alkalmaztathaílam ) a’ I  
Napban mondám helyheztette a’ sátorát,  vagy-is in
kább már akkor-is ficu t So l refu lg en s, mint a’ fényes
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Nap ragyogott az IílennekEfztergami Templomában, 
midón imé a’ Világoság’ Attyának a’ ropantt Egri Pű£ 
pókség’ Lakoíihoz való nagylrgalmaságábúl azok’ Vi
lágoságának rendeltetett, kik addig a Pogány T ő 
rüknek nehéz igája’ vifeléfe , és Hazánk’ tóbfzeri ifzo- 
nyű fel-háborodáía miatt igazán Gens con^vulfa , &  
dilacerata3 gens exfpedlans &  conculcata, meg-rom- 
lott, és meg-ízaggattatott, várakozó, és meg-tapod- 
tatott Nemzetségnek mondathattak* és nevezett bol
dog emlékezetű Felséges K Á R O LY  Csáfzár fel-kentt 
Királyunktól , ama’ fok érdemű éltes jámbor Simeon
nak, néhai Méltóságos T E LE K E SSY  ISTVÁNnak az 
Egri Pűfpókségben Segitóűl, és halála után Succef  
foráúl adattatván , tanquam Sponfus procedens de tha
lamo f uo , exu ltau it ut gigas ad currendam v iam. 
mint az ágyas-házábűl ki-jóvó Vó-legény vigadott, a- 
vagy ( a  Szent Lélek’ nyelvének tulajdonabb értelme 
fzerint) exiliit fel-ugrott , illy ferény és nagy lépéfek- 
kel fietett mint az Óriás az út’ futására, fzűntelen ma
ga előtt vifelvén a' Pűfpőki Hivatalnak súlyos ezélát, 
mellyet Iften Jeremiás Prófétája által eleiben adgya 
vala,, mondván : Ut euellas , &  deftruar , ÖT* dt- 

fp erd a s , &  diffipes, & adifices , &  plantes, mint
ha mondaná : Ha Púfpókségre , ha Fó-Páfztorságra 
hivtalak , azért hivtalak : hogy gyom lály, és ron ts, 
és vefzefs , és el-hány , és építs, és plántály.

Tudta azt e ’ Lelki Vő-legény , hogy már azon- 2 4 * 
túl az Iftennek Egri Templomában, ha Tifztének fé~
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lelni akar, a fényes Kap gyanánt tűndöklenie kell > 
nem csak bölcs és idvöséges oktatása , de leg-foké- 
pen példás , és gáncs nélkül való élete által-ís. Tud
ta , hogy a5 N apnak, meliy föképen az Egyházi Mél
tóságoknak K ép e, Tulajdonsága ez : H ogy valamint 
más Cfillagoknak közepette amplijfima magnitudine^ 
&  poteflate , bővséges nagysággal és hatalommal 
helyheztetett , úgy lucem rebus m inijlrat, aufertque 
tenebras. Világoságot-is ád a’ Világnak, és a’ fetét- 
séget el-vefzij ”s azért leg-ottan Fő-Páfztori Hivatal* 
lvának kezdetén minden gondolatit , okofságát , ’s 
tehetségét arra fordította £. hogy a reá bízott fzá- 
mos , de nagyobb- réfzi-nt in  tenebris } &  umbra mor
tis , a’ tévelygés’ fetétségében , és a’ lelki halál’ ár
nyékában ülő Lelkektől e fzörnyű és vefzedelmes fe- 
tétséget, mind faját idvöséges Intéfer, ’s Tanitá- 
fai á lta l>• mind pedig más arra alkalmatos és elégsé
ges Efzközek által el-távoztathafla $ hogy az igaz r 
és egyedül idvőzitő Közönséges Kerefztény Hitnek 
világoságát, napról napra terjeiztheííe, és a'z ellen 
tuíakodó új találmányoknak tévelygő Tanítóit, ’s az 
ö Aklábán nem az ajtón bé-mentt, hanem máíunnat 
lopok, ’s tolvajok gyanánt bé-hágott kelletlen Bé- 
refeket , vagy az Igazságnak meg-iímérésére hozhaf- 
fa j vagy az Aklábái ki-tudhaíía j ’s bizonyára nem- 
is az igaz Hívektől v á rtt , és régüte óhajtott halkon 
kivűl.
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Mert tellyes Buzgósággal ízűntelen gyakorlott 
Apoíloli Fáradozását, ez az lilén’ Templomában tűn- 
dőklett fényes Napunknak , és az Igazgatáfa alatt 
Őrt álló Lelki Páfztorok’ fzorgalmatos munkálkodá
sát , a Páfztorok’ Ura olly fzerentsés ki-menetellel 
meg-áldott, mellyet T i ugyan Kegyes Halgatók ! a 
Lelki Páfztorok’ fzáma’ fzaporitásábűl: a’ tudtotokra 
még a’ Nemeílebb Tévelygőknek-is lett jeles meg-té- 
réfekbűl: az eddig pufztán állott, vagy eretnek ta- 
nitáfokkal meg-fertőztetett ízámos Templomoknak az 
Igaz Vallás’ gyakorlására lett helyre -hozattatáfokbűl 
könnyen éízre-vehetitek j magam pedig , melly fzi- 
veííen akarnám-is az időnek rövid volta miatt eló-nem 
ízámlálhatom , a’ ki , úgy tetfzik, annyit mond’tams 
a’ mennyi Befzédemnek ezen Czikelye’ meg-bizonyitá- 
sára elégséges , csak még ezt az egyet adhaílak hoz
zája: H ogy a melly Pűfpókségében hetven-két Plé- 
bánuíl találtt idvőzűltt Pűfpőkűnk, abban moll az 6  
fzorgalmatos Iparkodáfa által két-ízáz , és harmintz- 
kettö fzámláltatik.

Jöjjön már valaki, ‘s mondgyon ellent annak , a 26. 
mit eddig e’ fényes Napunk felől épen nem hízelke- 
désbűl ( mert a’ meg-hóltaknak csak a’ bolondok hízel
kednek) mondottam, hogy tudnia-illik valóban: L u 
cem rebus rmnifirapuerit, abfiuleritque tenebras. Vita- 
goságot adott kedves Nyajanak, s azt a íetétségtu! 
meg-mentette; ’s én ötét egy, a’ fetétséget inkáb’ mint 
fém a’ világoságot fzeretö fetétség’ Fiának ollyas cse
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lekedétéveí meg-torkolhatom, mellybúl nyilvánságof. 
fan ki-tetfzik, melly nehezen ízenvedhette légyen e- 
zen fényes Napnak ragyogó sűgárit a’ lelki fetétség- 
nek Orfzága ,  az Eretnekség. Történt tudnia - illik, 
hogy egy valamelly ollyas vakondok, csak a' végre a- 
lamisnálkodott e’ nagy buzgóságű Pűfpőknek Leiké
ért halála után egy néminémü Pápiíla Szerzetesnek, 
hogy halottaiból többé fel-ne támadhaflbn ez a'Hatal
mas G áb o r, az U j Valláfoknak romlására.

Oh melly nehezen esne Nagy Méltóságú , Fő- 
Tifztelendő T . N . Gyülekezet! Hogy az időbúi ki. 
fogyván , ’s eddig való Békeséges-túréílekkel tovább 
vifzíza-élnem nem méréfzelvén, öfzve-kell fzorita- 
nom Befzédemet,  még minekelötte csak fzázad réfzét- 
is elö-hozhattam ezen fényes Napotok ragyogó só- 
gárinak, mellyekkel valamint kezdette vóltt , úgy vé- 
gig-is tűndőklett az lilén’ Templomában; ha előtte
tek nemfzólanék, kik ötét egyébaránt-is nálamnál job
ban iímértétek, ’s kiknek fziveiben az ö dicfíretes 
cfelekedeteinek fényes sógári még mofl-is olly eleve 
tündőklenek, hogy fel-tett czélom’ tellyes el-érésére 
fzükségesnek nem látom mind azokat különös törté
netekkel meg-bizonyitanom, a’ miket örök emlékezet
re méltó, és a’ fényes Nappal közős erkölcseirűl ezen
túl kegyes engedelmetekkel márcfak fummáílan mon
dandók.

Lépek pedig Pliniusnak főnt emlétett elmélkedé- 
fe fzerint a’ Napnak amaz Erejére, mellyel Cceli trifii-

tuim



t’iam difcutit. Az Egek’ ízomoriiságát el-fzélyeízti. De 
vallyon, min fzomorkodhatnak az Egek? A’ terméfzet’ 
rendében akkor mondatnak ízom orkodni, midőn a’ 
felhőktől el-borittatván vidám orczájokat nem mutat- 
hattyák a’ főid’ lakodnak. Titkos értelemben pedig 
akkor, midőn az Egek’ Ura az emberek’ gonofzsága ál
tal meg-bántatik, ’s meg-haragittatik, mert valamint 
érőmet okoz az égben egy penitentzia-tartó Bűnösnek 
meg-téréfe, maga édes Idvőzitönk’ bizonyitáfa ízerint} 
úgy ellenben kétség kívül meg-fzomoritya az Egeket 
az emberek’ gonofzsága, melly az lilén’ büntető boíz- 
fzújának egyetlen egy inditó oka. Valaki azért maga,
’s máfok’ penitentzia-tartásra gerjefztő foganatos In- 
téfei által a’ Bűnöíl meg-tériti: Valaki az lilén ’ harag
jának , ’s büntető veízfzejének el-távoztatására ő kö
zötte, és a’ bűnös nép között hol buzgó könyörgésé

v e l ,  hol mindennapi fzent áldozatival ízorgalmatos 
Közbenjáró, azt méltán az lilén Templomában tün
döklő egy ollyas Napnak nevezhetem, qui coeli trifii- 

tiam  difcutit, melly az Egek’ ízomoriiságát el-fzélyezti.
Éfzre-vettétek, látom, Kegyes Halgatók! mit a. 29. 

karám vala mondani, annak meg-mutatására, hogy Id- 
vőzűlttMéltóságos GrófFERDODY GÁBOR A N TA L 
Fő-Páfztortok olly fényes Napja volt az lilén Templo
mának, ki az Egek' fzomoníságát el-fzélyeztette , a’ 
meg-haragitott Iílennek csapdosó vefzfzejét, az ez e- 
lótt hat eíztendövel Egren kőrnyős-körül fzőrnyen 
pufztitó Dög-halált ahítatos könyörgésével, és Iften- .
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30. A’ Nap , hogy Pliniusnak fzavai mellett marad- 
gyak , etiam humani nubila animiJerenat. Az embe
rek’ ízive’ homályát-is fel-deriti i ’s a’ gyakorta való 
tapafztalás, a’ Napnak ezen erejéről olly nyilvánsá- 
gos bizonyságot téfzen , hogy kétség fém lehet é- 
ránta. De , úgy tetízik , azéránt fém » hogy erre 
nézve-is Idvözűltt Gábor Antal Pűípök , a’ Naphoz 
méltán hozzá hafonlittathatik. Nagyon örül a’ meg- 
fzomorodott , meg-fzorúltt és meg-fzorongattatott 
fziv , ha csak fzánakodóra talál-is , mert még a’ fzá- 
nakodó íem terem minden fán ,  tmiólta a’ pokolbéli 
irigységnek , és gyűlólségnek konkolya a’ felebaráti 
fzeretetnek tifzta Búzáját az emberek’ fzivében meg

foj

nek a Fel Németi Templom’ fel-épétéfe éránt tett fo> 
gátlásával Eger Városátűl el-távoztatván : az Efzten- 
dönkint ( mig itten lakhatott ) mondott Nagy-Pén
teki buzgó Prédikátzióival, és az egéfz Pűfpökség- 
ben tartatott példás , és idvőséges Millióival a’ bű
nösöknek meg-térésében haíznoílan fáradozván : És 
az Egy-Házi Törvénynek ama czikelyét : Sine 2 4 ifi

fa  celebranda , njcl audienda Epificopos tranfigere non 
decet , abfijue caufia rationabili ullam diem. Nem il
lik , hogy a’ Pűfpökek, helyes akadályok nem lévén,' 
csak egy napot-is töltsenek Mifle-mondás avagy hal- 
gatás nélküli mindnyájotok’ tudtára fzentűl m egtart
ván , ’s a’ meg-haragitott Iftent mindennapi épen é- 
gö Áldozattyával engefztelvén.



fojtotta j hát ha fegitöre : hát ha fzabaditóra reá-a- 
kad? oh melly ízépen derűl-fel homálya !

De miért tőrődek én annak meg-bizonyitásában,     31. 
hogy ez az Iften’ Egri Templomának fényes Napja 
az emberek’ fzive’ homályát-is fel-deritette, a fzomo- 
róakat vigafztalván, a’ ízúkólkedőket , és ügye-fo
gyott árvákat, özvegyeket táplálván, ruházván, ol
talmazván i mikor talán egy íints kőzűletek , a ki 
ebben vagy példám nem lehetne, vagy bizonyságom. 
H ogy azokról ne ízólyak , mellyeket a’ job-keze olly 
titkon cfelekede , hogy még a bal-keze fém tudott é- 
rántok. Ki-tetfzett ( meg-kell vallanunk) életének teí- 
lyes folyamattyábdl , melly mélyen hatott vala ízivé
ben az Egy-házi Törvénynek amaz arany Regulája: 
Epifcopus largam manum habeat, nece [fitat em patien
tibus concurrat, alienam inopiam fuam  credat 5 quia 

f i hoc non habet, njacuum Epijcopi nomen tenet. Az
az : A’ Pűfpőknek bőven adakozó keze légyen, mel
lyel a’ ízúkólkedőket meg-fegitse , máfok fzegénysé- 
gét magáénak tartván 3 mert ha kiben ezen erkőlts fel
nem találtatik, az nem valójában , de csak neve fze- 
rint Pűfpők.

A’ Nap végtére : Suum lumen cdteris quoque fid e- 32 . 
ribus fcenerat. Maga világoságát más Cíillagoknak-is 
kölcsön adgya, A’ ki tudgya , tudgyuk pedig azt 
mindnyájan ,  melly puntomoílan felelt légyen Idvő- 
ZŰItt Méltóságos Pűfpókúnk ama’ ritka valóságó Sym- 
bolumjának: Plus aliis, quamjibi. Többet máfoknak*
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mint fém magának ; kivált Felséges Királlyainak ’s 
Nemzetünknek, leg-kózzelebb pedig kormányozáfaalá 
bizott Pűfpőkségének ’s T.N. Vármegyének válogatott 
nagy bölcseségű haíznos jó Tanátsával, hiv fzolgálat- 
tyával éjjel nappal jelen lévén; meg-fogja vallani ve
lem együtt azt-is : Hogy Hazájának nem annyira édes 
Fia , mint erős Ofzlopa: Nemes Vármegyeiének nem 
annyira Fő-Ifpánya, mint édes Attya: Tekintetes Kap- 
tolmának ’s Pűfpőkségének nem annyira oktató Páíz- 
tora ’s Elő-járója, mint Őrző-Angyala : Eger V árof 
sának nem annyira Főldes-Ura , mint Szabaditója, ’s 
Meg-űjitója : Az ahitatos Szerzetesieknek nem annyi
ra jó-tévő Fundátora ’s oltalmazó Védelmezője , mint 
fókáknak cíudájára ízűnet nélkül való nagy Tifztelője 
lett ’s úgy tűndőklett légyen az lilén’ Templomában, 
hogy maga világoságát máfoknak-is költsön adná, a- 
vagy hogy Sz. Pál Apollóinak fzavaival éllyek: Omni
bus omnia faclus ejt, ut omnes faceret fatuos !  mindenek
nek mindené lett , hogy mindeneket idvőzitenes 
mindeneket ízerentséfekké ’s boldogokká tenne.

33  • És jóllehet találtattanak ilíy vakmerők-is , kik 
rágalmazó nyelveknek nyilait ez ellen azlften’ Templo
mának fényes Napja ellen nem egyfzer ki-lőtték ,'s rom
lására vefztésére iparkodtak. Mindazáltal cfak igaz volt 
mindenkor az: Hogy főiem nulla fagitt a ferit. Nints ol- 
lyan nyíl, melly a’ Napot meg-sérthefle.

34* De bezzeg le-hanyatlott, ’s még pedig igen idő
nek előtte ez a mi gyönyörű Napunk ! Úgy vagyon;

De



De meg-is fírattatottmár,. nem cfak tőlünk mindnyá
junktól, de meg - íírattatott a Magyar Anyafzentegy- 
ház’ Fejedelmétől-is, a ki kéfznek mondotta magát an
nak drága életét faját Halálával fel-váltani, tudván azt, 
hogy ez az Anyafzentegyháznak, *s a’ köz jónak faját é- 
leténél fokkal többet hafználhatott volna. Meg-íirat- 
tatott azon felül Nagy Méltóságú érdemes SuccelTorá- 
túl-is, a’ ki egéfz él’tében örömeit el-lett volna az Egri 
Pűfpőkség nélkül, cfak elhetett volna még GrófFER- 
DŐ DY GÁBOR ANTAL. Sőt Felséges Afzfzonyunk 
fém érthette e’ Nagy Pűfpöknek Halálát fzivéneknagy 
keferűsége nélkül, mellyet a jelen voltak előtt több iz- 
ben-is nem homályoífati ld-nyilatkoztatta.

Nem illik azért, hogy annak Halálán többé kefe- 3 5 . 
regiünk, a’ ki Pálya-futásának ízent, példás és dicíiretes 
el-végezésével, az Igazság Napjának, és Páfztorok l í 
rának az UR JESUS Kriílusnak fzinrül fzinre való bol
dog látására el-ragattatván olly kelcmetes Napot tá- 
mafztott maga után ezenlílen Templomának, s mind 
azoknak , kik néminemű módon attól fognék , kinek 
mind Böltseségébűl, mind példás Életébűi és Meltósa- 
gos Nemzetéből fzármazó Világosága, az övénél nem 
kiíTebbi Kinek kihez kihez való kegyesége az övénél 
nem aláb-valój KinekBuzgósága, Tehetsége, Hatha
tósága ’s Páfztori fzorgalmatosága az övénél nem cfe- 
kéllyebb ; Egy fzóval : Kire tellyes vigafztaláfunkkal 
fzállott Idvőzűltt Grófi" ERDO DY GÁBOR ANTAL
kettős Lelke: Spiritus Confilii &  Fortitudinis, a fa- 
nátsnak ’s az Erőnek Lelke. A
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36, A’ Nagy és Tökéletes Férfiúnak egéfz néminémú- 
Segí a Tanáts’s az E ró j melly a’ mint hallyuk, láttyuk, 
tapafztallyuk Nagy Méltóságú Grófif BARKÓCZIFE- 
REN CZ Egri Püfpőkűnkben bőven fel-találtatván, ó- 
rőmmel mondhatok: Gábriel Antonius FranciJco prori
puit, ne ejfet Prim us•, Hic illi, ne folus. Idvózűltt Mél- 
tóságos G rófi'ERD Ő D Y GÁBOR ANTAL Püípők, 
Méltóságos GrófFBARKOCZI FERENCZPűfpőket an
nyiban még-előzi, hogy ez nem első j ez pedig amazt 
annyiban, hogy ó nem maga a Sz. Vallásnak erős Baj
noka, édes Hazánknak jeles Ofzlopa, CsáfzáriFelség
gel tündöklő Kegyelmes Afzfzonyunknak Nagy Tana- 
tsoía, az Egri Templomnak fényes Napja. Adgyon a* 
nagy Irgalmú ISTEN az Elsőnek őrók nyugodal

mat, a’ Hafonlónak pedig hofzfzú élétet,erőt, 
malafztot, és állandó jó egéfséget
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