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Non habemus hic manentem civitatem; 
fed futuram inquirimus. Hebr. 13. 
v. 14.

Nints itt maradandó váraíimk, hanem 
a jövendőt kerefsűk.

Emzetséges nyavalyánk,
és teftamentomban hagyatott 
örökségünk a z : Méltóságos Úri 

f i  - Rendek , fzomoru gyáfzba öltözött vér sé
gek, meg epedett fzívek, bánatokkal firánkozó 
gyülekezet! Hogy valakik e’ űralom völgye-
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nek fzámki - vetésében lézengünk, az ere
dendő bűnnek keferves zsóldgyát, úgy-mint 
a’ halált, el nem kerűlhettyűk ; úgy annyi
ra : hogy azon életünk eskűtt ellensége fzí- 
ne előtt ellenünk fel - gerjedett örökös hara
gjának engefztelo áldozattyáűl, Abráhám* 
e ngedelmefsége , Dávid’ ízentsége , Sala
mon’ bőltsefsége, Sámfán* erofsége, Abfo- 
lon' ízépsége, Judit’ bátor fzíve , Efzter  
ékeísége, Dárius gazdagsága, Afvérus mél
tósága fém találhat kedvet ; és kegyelmet. 
Innen.

Ö  még a* hatalmas Kiráíyokat-is ki-veti- 
fzékekbűl , koronájokat fejekrűl le-hánnya, 
Királyi páltzájokat markokbűl ki - ragadgya. 
A* nagy Méltóságokat áz alatfon rendel kí- 
mélletlenul egybe-zárja, és zavarja. A z 
Urat a’ fzolgával, a’ nemeik a’ parafzttal, 
az Atyákat fzerelmes magzattyokkal ( Ah 
fájdalom j) egy halomba hánnya. Nintfen 
olly vitéz Ulyffes , vagy próbált Hercules, 
a’ ki véle hartzollyon , nints olly Lucretia, 
vagy Görög Ilona, ki kedvet talállyon. Olly 
gyenge virág - íz ál , a’ kit le-nem  kafzáll, 
fzénának ne hervafzfzon.

Tulajdon űralmas példájával tapafztalta 
ezeket Dávid Királynak fzerelmes baráttya 
Jonatás, ki - is midőn lég inkább örvendez
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ne iffiúságának zóldellő pálmájában , akkor 
lett életűink eskutt ellenségének fel-üzen
teit aldozattya. A zért-is e* képpen zoko
gott bubán borult íorsán : Guficins guft avi1 

paululum mellis Sf ecce morior ! Kóftolván 
kóftoltam - meg egy kevés mézet , és íme 
meg - halok ! Mintha mondaná : Oh arany 
hegyeket ígirö, íziveket meg - nem elégíthe
tő álnok világ ! Melly fok gyötrelmekkel tel- 
lyes tíalárd- pompád , mint virágzó lépes ági 
Édes mézét nyujtaíz , mafzlagot , mérget 
adfz ! Hofzfzas űdóvel bifztatz, hamar el- 
hagyfz! oh mennyit futottam kedvedért, ’s 
fáradtam, azt reménlvén : hogy örökös fzö- 
vetségem vagyon veled s’-frigyem. Ázom- 
ba pedig (  oh gyötrelem} íme egy kevés 
hitván méznek kódoláía miatt az halálnak rab
ja vagyok ! m ó d , mód fzemlélem, hogy 
nin^itt maradandó helyem. D e ja j!

Miért fedezgetem én árnyékos példák
kal bús fzívemnek fájdalmit P És miért fo
lyamodom az hajdani történetek tanúihoz ? 
Méltóságos, s’ - T. Nemes , k ö z , és alsó 
renden lévő ízomorű Halgatoim ! Mivel- 
hogy volta-képpen le-rajzollya változó for- 
funkot üralmas ügyünket, ez az előttünk lé
vő éjjeli ijefztő íz ín , ez az borzafztó kéfzül- 
íe t , ezen fzomorú zokogáfsal fzivbéli bánat-
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t á l , homályos ízínnel, ego fáklyákkal, tíepe- 
gó gyertyákkal, mint annyi kefergó fzemek- 
kel kornyúl vett íetetes koporso, es abban 
helyheztetett, s’ - ítélet napig tartandó mely 
álomra jutott, Néhaj Tekintetes Nemes Nem- 
zetes és vitéztó Cferneki Defsóffy Ferencz 
Ur. T . Nemes Abaúj -Vármegyének volt 
érdemes Vice-Ifpánnya, és azon T . Nemes 
Vármegyének ditsófségét emelő , de már 
(  ah bánat 1 )  le roskatt ofzlopa.

Kinek véletlen űralmas efete , fzomoru 
változáfa, noha el - felejthetetlen bűt árafztott 
minnyájunknak fzivére : Mindazáltal lég in
kább fonyaíztya é letét, fárafztya fzivét 
Méltóságos, és Nagyságos Báró Bakats Vi- 
ctoria Afzfzonynak. A zért-is azon fzomo- 
rűság árjainak habjaitól el-borittatott Afzfzony, 
ság e’ képpen kefereg fzerentsétlen forfán: 
Ah el fogyott az én fzivem’ oromé 1 fetét 
homályba borúit fzerentsémnek fénnyé ! mert 
az irigy halál : Spoliavit me gloria mea, 
abftulit coronam de capite meo. ̂  Meg - fofz- 
tott ditsőfségemtul} és fejemrűl el-vette a?
koronát.

Nem külómben íirnak, és zokognak ár
vái Jeremiás Prófétával imigyen fohafzkodvan: 
Pupilli faffi fumus absque Patre. jaj né-
künk ! mert árvákká l e t t ü n k  A t y a  nélkül» 
Mindazáltal. ^



Ó h igen meg fzomorodott fzívek! kér
lek: Quiefcüt vox veftra, occuli veflri a la- 
chrymis. Szűnnyenek meg a ti fzózatitok a" 
síráűúi, és a' ízemeitek a’ kónyhullatáftülés 
emlékezzetek - meg árral, hogy non habemus 
hic manentem civitatem. Nints itt maradan
dó várofünk. Tfupa f z a r á n d o k s á g  itten 
életűnk. Hanem a’ Mennyei Jerufalem Vá
raira a’ mi édes hazánk, órókős Orízágunk, és 
•lakáfunk. Azért oda kelletik iggyekeznűnk.
Ezt m|g kegyes engedelmetekbűl vigafztaláfto- 
kra fefzegetendem, békefseges túréit kívánok.

Fájlalva, ’s orrolva ellenkeznek némellyek 
fel vett tzélom ellen, azt hányván íze- 

meimre: hogy az által gyalázatos homályt, és 
sérelmes kifsebséget, arafztok fok Úri famíliákra 
f z a r á n d o k s á g n a k  kiáltván e’ világi életet,
Meg-vallom Méltóságos, ’s T. Nemes, köz, 
és alsó renden lévő fzomorű Halgatóim! ma
gamis kétségben vettem volna e’ dolgot, ha 
az I í t e n  könyve arra nem vezetett vólna.
D e ez kőzónfegefsen azt tartya, hogy valaki 
e’ firalom völgyének fzám - kivetésére fenten- 
tiá-ztatik, annak élete merő f z a r á n d o k s á g  
légyen.

Ezt állíttya a’ régi Szent Atyákról is A- 
brahamról, Isákrúl, és Jákóbrúl. Kikközöl
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az elsőnek m i d ő n  azt parantsolná a5 feregek 
U ra, hogy távozna - el édes hazájától, és ro
konságától, és fietne a’ -ma téjjel, és mézzel 
folyó Kanán völgyére: Egreffus efl flcutprae
ceperat ei Dominus. Ki méné a* mint paran- 
tfolta vala néki az Ú r, és el - indűltt m i n d e n  
t s e l é d i v e l  egyetemben az ígíret főidére. 
Ahol noha fok efztendeig lakott, mind az ál
tal bizonyos házat, bizonyos lakó h e l y e t  
nem épített m ag án ak  , hanem a’ mint írja a? 

.Nemzetek Doktora: Abrabamfide demoratus 
efl in terra repromiffionis, tanqaam in aliena, 
in gazulis habitando. Abrahám hittel lakott 
az ígíret főidén, mint idegen f ő i d ó n ,  Kali
bákban lakván. Szemlélvén pedig azt, hogy 
e’ főidón fzarándokság légyen élete: Exfpe- 
dabat fundamenta habentem civitatem, cujus 
artifex efl Deus. Várja vala az fundamento- 
mos Várad, melynek M eftere, és építője az 
lilén. Tudniillik: a’ Mennyei Jeruíalem Vá- 
rassát, úgymint é d e s  hazáját. A b r a h á m  
nyomdokit követte ebben fzerelmes Unoká
ja-is Jákob Pátriárka. Azért midőn Faraó 
Királynak udvarlására menne, és a’ Király illy 
kérdéíl terjefztene elejébe: Quot fiunt dies an
norum vitae tuae ? Hány napjai vágynék a’ te 
életed efztendeinek? M e g e m l é k e z v é n  az 
öreg Jákób forsárul, és fok rendbeli nyugha-

tat-



tatlan bújdosáfirűl, azt feleli: Dies peregri
nationis mea centum triginta annorum funt 
parvi, éf mali. Azén fzarándokságo'mnak 
napjai fzáz harmintz efztendók, kitsinyek^ és 
nyavalyátok.

Idem íbid. 
v. 9.

Ezeknek magvábúl fzármazott K r i f t u s 
JEfus ízerelmes Üdvözítőnk is ezt akarta je
lenteni, midőn alkotó U r  a lévén fzéles ez 
világnak femmi bizonyos hajlékot nem épített 
magának, hanem m inta’ fzarándok már egy 
helyben, már más helyben mulatott. Azért 
is illy keferveísen panaízolkodik Szent Máté 
K. 8. R. Vulpes foveas hah ént, volucres Mát. 8.20.
edi nidos: Filius autem hominis non habet , 
ubi caput reclinet. A ’ r ó k á k na k  lyukok 
vagyon, és az égi madaraknak f é f z k e k  : az 
ember Fi ának pedig nints a’ hová a’ fejét 
hajtfa.

Ah nyomorult életünk tűndérsége! íme 
tfak zfellérek, tfak vendégek vagyunk a’ főid
nek fzínén; még is ( ah fájdalom!) olly kör- 
móísen ragaízkodunk éhez a’ hamiűán moío- 
íolygó, álnokűí vigyorgó , fzép almában fér
get, méz íz alatt mérget nyújtó tfalárd világ
hoz ! mintha azzal őrókós ízóvetfegűnk, és 
frigyünk vólna. Holott pedig ha vóltakép- 
pen latra vettyűk Toriunkat: Non habemus hic Hebr.13 
manentem civitatem. Nints itt fenkinek ma- 14‘ 
radandó várofsa, B Az-



A zért tehát: Cháriff imi! obfecro vos 
tanquam advenas, &  peregrinos, abflinete vos 
a carnalibus defideriis. Szerelm eim ! kérlek 
titeket , mint jövevényeket, és ízarándoko- 
k át; hogy meg tartóztaísátok magatokat a’ te* 
íli kívánságoktól. És ne ragafzkodgyatok 
olly körmófsen e’ tündér világhoz, és annak 
az ó fzemfényvefztö javaihoz. M ert azoktül, 
kiknek itt rabjai vagytok, rövid űdő múlva 
el-kell válnotok, 's innen ki - keli költöznö
tök ; ámbár olly hátalmaíök léfztek is ,  mint 
amá deli termetű, ékes tekintetű, bátor vitéz 
fzívű , éles elméjű, telhetetlen l e l k ű ,  világ 
rettentője, hadaknak m enyköve, Macedóniai 
nagy Sándor.

Kirűl azt olvaíbm: Makabaeufok i . K .  i. 
R ben, hogy minekutánna Dariuft a’ Persák, 
és Medufik Királlyát keménnyen meg verte; 
és mindenütt győzedelmes diadalomal vitéz- 
kédett volna. Exaltatum, &\ elevatum efi 
cor ejus. Fel-fűvalkodék, és fel-emelkedék 
az ő fzíve. Úgy annyira , hogy bőlts AElia- 
nus bizonysága ízerén t: Jupiter fiának állíta
na magát lenni, és arra ásítana, hogy ötét a* 
Görögök az Illenek ízámában tegyék, és lilén 
gyanánt imádgyák. Oh ördögi kevélység! bo
lond gondolat! efztelen parantsolat ! Nem 
fzámkivetettnek, hanem Iftennek állíttya ma
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gát lenni; Azomba pedig, midőn lég inkább 
virágzana fzerentséjének pálmája, életének 
harmintz harmadik , orfzáglásának pedig tizen- 
Hátódik efztendejében meg dermedett, fér
gek eledele lett, Illeni ditsöfsége el-enyífzett.

lnne Ádámnak ízámkivetett Unokái! A- 
kármiképpen iparkodgyunk, akár melíy fenn 
héjjázzunk, tfak azt kell dúdolnunk , ámbár 
Tsáfzár, a’ vagy H ertzeg, Gróff, a’ vagy Bá
ró, Nemes , vagy nemtelen vérbűi nyertűk-is 
eredetűnket, a’ mit éneklett a’ Koronás Pró
féta Szent D ávid, mondván: Advena fűm ego, 
&  peregrinus , ficuti omnes Patres mei. Jö
vevény vagyok én, és fzarándok valamint az 
én Atyáim.

Ne ditfekedgyen azért fenki Űri famíliá
jában, vagy gazdagságában, vagy jeles erkol- 
tsiben. Mert lém Salamonnak böltfeísége, 
fém Sámfónnak erőssége; feni Abfolonnak fzép- 
sége; fém Plútó, és Ariílotelefnek elmés böl- 
tseísége, fém Cicero, és Demofienefnek fzép 
ékes beföéde; lem Heólor, és Herculefnek 
bátor vitézsége, fém Crcefufnak lök kintse ; 
fém Nagy Sándor, és Attikának híres gyöze- 
delme nem mentheti - meg az embert a’ fza- 
rándokságtól. íme mind ezek régenten majd 
nem l i lé n  gyanánt imádtattanak e’ földön» 
D e, Jaj! moftanában.
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Ubi funt? Hol vannak ? Declinaverunt 
ficut umbra. El - tűntek, el - múltak, mint az 
Árnyék el-enyífztek , ’s már moll a’ sírban a* 
halál torkában finlenek tanú bizonyságot tévén 
fzarándokfagunkrúl. És hogy a’ külső tanú
kra ne fzorúllyúnk; vizfgállyuk ha tetzik.

Ubi funt Principes ? H ol vannak édes 
Magyar hazánknak fok rendbéli Fejedelmi ? 
Kivált ama ditsófséges híres Attila, Iftennek 
Oftora ? Ki minekutánna Kriftus Urunk ízüle
téit után háromízáz hetven harmadik efzten- 
doben a’ Tanais wizén által kelvén Tízfzáfzor- 
tavaló ezered magával, nagy erő hatalommal 
Scythia - bűi Európába bé - rohanna , és a’ 
Médufokat, Gottus - okát, Dácus-okat biro
dalma alá hajtaná; az után Myfia-t, T raczia-t, 
Macedonia - t Achaja - t , és egéíz Dal
matia -t meg - hódítaná; Német orízágot adó 
fizetővé tenné · Frantzia orfzágot fel-dúlna, 
Olafz orízágnak roppant kényes Várofsait el
foglalná, és éppen nap nyugotta Spanyol Or- 
fzagba bé-hatna: térd, és fő  hajtáfsal tiíztel- 
te te tt; égig magaíztaltatott. Hol vagyon 
moftanában? El tűntt, el - múlt, mint az árn
yék el -enyífzett, és mint hogy fzarandokság 
volt e lete, innen ki-költözött. Hát Atila
után.

Ubi
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Ubi funt Principes ? Hová lettek amá 
győzedelmes diadalomal vitézkedő hét Kapi
tányok ? Kik Kriftus Urunk fzúletéfe után , 
Hétízáz negyven harmadik Efztendóben jó
vének Pannonia-bm. Úgymint Árpád, Sza
bóit s, Gyula, Kun, Lehel, Verhólts, és Urs; 
kik Cfeb orfzágot, Styria-1 ; Karintbia - t ,  
Karniolia-1, LotharingiU't, Saxonia-t, Bur
gundia- t , Turingia-t, Svevia-t, Franc o- 
nia-1, és Mifia-1 fel dúlták, és meg hódítot
ták. Német, ésOlafz Orízágot tűzzel, vafc 
fal pufztították, zákmányolták, a’ Romai, és 
Görög Csáfzárokat , erejekbűl ki - forgatták. 
Jaj! hol vannak ? Declinaverunt ficut umbra. 
El-tűntek, el-múltak, mint az árnyék el-enyí- 
fztek, 7s már moíl a7 sírban, a7 halál torkában 
sínlenek, tanú bizonyságok lévé» fzarándok- 
fagunkrúl. Ezen kívül vizígáll)|pia tetzik.

Ubi fimt? Hol vannak Nemes Cserneki 
Defsöífy Famíliájából fzarmazott, Mars, és, 
Belláidnak fok híres bajnoki ? Édes hazánk
nak fok drága ofzlopi? Kivált amá híres, ne
vezetes Cserneki Defsóffy : Á  ki Úri Famí
liájának Nemeű fzép fzabadságát piros véré
vel nyerte akkor, midón Belgrádnál a7 Bolgá
rok ellen viaskodott volna, Gejza, a7 Magya- 
jók Királya hadi népével együtt. Kik közűl 
egy Defsöífy névű vitéz Felséges Királyának,
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és édes hazájának boldogulásáért fel-áldozván 
veret, és életét, vérben forrott ízemmel, fel
lobbant haraggal, ’s kiváltképpen való buzgó- 
sággal, indult eskűtt ellensége fzíne eleiben ; 
kik közül fókáknak vérével mind addig izza- 
íztotta , és hizlalta feg yverét, méglen jobb 
karjától meg nem fofztatott. Kinek állandó 
hívségét, bátor vitézségét fzemlélven Gejza 
ízereimének zálogául, és fáradságos munkájá
nak jutalmául, P ofega Várm egyében, a’ Cser
nek! várat ajándékozta néki, és Maradékinak, 
’s innen neveztetik ez az Úri Familia de Cfér
nék , fegyveres kézzel ditsekedvén tzímeré- 
ben»

M elly U ri Familiabul Nemes Magyar ha
zánknak íok hatalmas ofzlopai támadtak, és 
ditsöfséges iftápi fzármaztak. Kikrul méltán 
mondhatom  JÉfus Sirák fiának amá jeles íza- 
v a it: Omnes ifti in generationibus gentis fia  
gloriam adepti fu n t, &  in diebus fiús haben
tur in laudibus. Ezek mindnyájan ditsöfsé- 
get nyertek az 6 népek nemzetségi kozott, 
és az ő napokban dítsértetnek. Et qui de 
illis nati funt y reliquerunt nomen narrandi 
laudes eorum. És a’ kik tólók ízületiének, 
okot hagytak az ó dítséretek befzéllésére.

Kik-



Kiknek ditsíretes nyomdokot nagy buz- 
gósággal kővette ez az előttünk fekvő, Igen
ben boldogűltt Néhaj Tekintetes , Nemze
tis , és vitézlő Cferneki Defsóffy Ferentz 
Úr. Azért-is az Uraknak Ura dedit illi glo
riam in gente fua. Ditsőfséget adott neki 
az ő Nemzetségében. Ü gy annyira : hogy 
jeles érdemeinek fegedelme által ebben az 
Tekintetes Nemes Vármegyében , Vice-Is- 
pánságra magafztaltatott, és azon tifztségben 
hufzon három efztendőknek forgáfa által ál
landóképpen meg - maradott. Mellybéli hi
vatalijában - is melly kegyes fzível, és gyors 
elmével, melly bőlts ítílettel, és Illeni fé
lelemmel intézte, kórmányozta súlyos terhét, 
folytatta dolgait, ezen Tekintetes Nemes 
Vármegyének, kiki jól tudgya. Mellyeknek 
hirdetésében ha mi némák léfzűnk-is: mind 
az által azoknak emlékezete el nem törölte
tik. Mert az é g , és ά főid léfznek az ő vé
delmezői; Úgy-annyira: hogy Ipfi loquen- 
tur lapides. Et cali annunciabunt juflitiam 
ejus. A’ kemény kövek. És a’ magos egek 
fogják hirdetni, dítsírni, áldani, magafztalni, 
az 6 igazságát.

Hogy ha pedig közölünk valaki talán 
moíloha, és bal ítílettel volna felőle : Ké
rem ! emlékezzen-meg a* Koronás Prófétá

nak



nak ama rettenetes átkárúl: Erubefcant im
pii 9 &  deducantur in infernum: mutafiantla. 
Via dolofa, qm loquuntur ddverfus juflinn ini
quitatem : Szégyenullyenek - meg az Iílente- - 
lenek, és viteífenek a’ pokolba: némúllya- 
nak - meg a tsalárd ajakok, mellyek az igaz 
ellen hamifságot fzóllanak.

Én ugyan az említett űdvózultt Úr felól 
azt tartom ; hogy pályafutásának óhajtott 
tzé llyát, fáradságos munkálkodáfinak remen- 
lett jutalmát, az az : az igazságnak koroná
ját el-nyerte. Mint hogy tfak azt az egyet 
k é r i, és buzgó könyörgéíivel sürgeti vala 
gyakorta : Hogy teíli el - ofzláía , és fzaran- 
doksága után lakhafsék az Úr házában: Úgy
mint a Mennyei Jerufalem Várofsában, tapa- 
fztalván aztat, hogy nints itt fenkinek mara
dandó várofsa , hanem a’ jövendőt kerefsűk. 
Sz. Pál Apollóinak tanítáfa fzerínt

M éltóságos, ’s Tekíntetes, N em es, Fel
ső , K o z, és alsó renden lévő fzomorü Halga- 
tóiml Eröfsíteni látzik az Nemzetek Doktora 
azon elöbbeni fzavait: Mellyekkel életűnket 
fzarandokságnak, a’ M ennyei Jerufalem váraf- 
sát pedig édes hazánknak allíttya lenni, az 
Korintiusokhoz küldött Levelében - i s , mi- 

2.cor. 5· i· don azt írja: Scimus, quoniam β' terreftri s  
domus noflra hujus habitationis diffalvatur:

quod



quod adifictitionem ex Deo habemus, domum 
non manu fa&am, aternam in edis. Tud- 
gyük, hogy a’ mi földi házunk , a’ mellyben 
fokunk el-bomlik, hogy épűllésünk vagyon 
az Mentül, nem kézzel tfináltatott, órókké 
való házunk a’ mennyekben.

Értettek, s - tudták azt vóltaképpen az 
Mennek ditsoűltt fzen tei: A zért-is várván; 
várták, óhajtván óhajtották annak az ó laká
sát.

Tanú bizonyságom ebben Koronás Pró
féta Sz. Dávid. A ' ki fziintelen tfak azért 
fárafztotta a’ magos egeket buzgó foháízko- 
daíi, es ajtatos konyorgéíi által , hogy íza- 
rándokságátdl menekedgyen-meg, és judon 
a’ menyei Jerufalem várafsaban , úgymint é- 
des hazájában. íme ezt jelentik ama’ foháíz- 
kodaii - is : Heu mihi, quia incolatus meus pro
longatus cfi: multum incola fu it anima mea. 
Jajl s -még jaj nékem! hogy annyira terjed 
eletem, ennyi ideig tart ízarándokságom ! 
Quando veniam, apparebo ante faciem Dei? 
Mikor jó-él az a’ boldog óra, mellyben eb
ből a’ fzámki-vetésből meg-fzabadúlok, és 
Iftenemnek fzíne e leib eju to k? m eg-gon
dol van pedig annak a’ Szent városnak temér
dek javait illy fzókra fakadóit: Quam dilecta 
tabernacula tua Domine virtutum! concupi
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fc it animet mea in atria tua. O h melly ked- \ 
vefek Uram , és melly gyöngyörűségefek a’ 
te sátorié ! ugyan ájul, és bággyad lelkem, 
a’ nagy kívánságban , mellyel hajlekid nyu
godalmát feomjúhozom. Innen mint a fzom- | 
júhozó ízarvás óhajtva ohajtya a’ frifs folyó 
patakot, úgy kívánván kivánnya az en lelkem 
a’ Mennyei váraísanak hajlékit. Azért Unam \ 
petii a Domino. Én Ufam ! énlílenem ! ha 
kedvet találtam fzined e lőtt, enged-meg né- 
kém azt a’ kegyelm et, hogy ottan lakhaíTam
életemnek tellyes napjaiban.

Erről elmélkedtek, Mojfes, Illés, Ab- 
raham, és a’ többi ditsöűlt Szentek-is, es fa- 
radhatatlanűl ezért rimánkodtak.

Jaj ! melly távúi járunk ezeknek nyom- 
dokitúl, Kerefztények P mint hogy közülünk 
(valamint a’ gyermekek , a kik egy férges 
piros almának fzerelmiert a’ finom, draga ét
keket fokfzor meg-űtállyák) úgy fokán meg 
vetvén a’ mennyei édeíséget , annak árnyé- , 
kához kapdosnak, tfupán tfak a te íli, es föl- 
di boldogságnál elmélkedvén.

Némellyek , hogy elő - meheííenek nagy 
tifztségre , méltóságra, magos póltzra-emel- 
teílének , máíok hogy draga kintfet gyüjthef- 
fenek , fok jöfzágot fzerezhelTenek nemek 
lyek hogy teíli gyönyörűségekben fúrödhek
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fenek, máfok, hogy torkoknak, gyomroknak 
kedvezheííenek. £s hogy ezekben réfzesul- 
heífenek, fárafztyák élteket, fogyaíztyák 
fzíveket, epefztik lelkeket. Meg nem em
lékezvén árról: hogy ezeknek kivánáfa vé
tek keresébe faradsag , el - vefztéíe kínos. 
Es a mi keferveííebb : Rijfas dolore mifce
tül ,* ef extrema gaudii luéus occupat. A ’ 
nevetés fájdalommal egyvelíttetik, és az 6- 
róm végit firalom foglallya - el ; égy-annyira: 
hogy a’ víg őróm űrömmé, az édes méz mé
reggé változzon gyakorta.

Eleven példánk ebben Amazának fze- 
rentsetlen fbría. Kihez hogy Ízíves, avagy 
inkább ízínes, fzerelmének lángját ki- nyilat
koztaira Jóáb , mofolyogva meg -öleli, meg- 
tsokollya : azomba vérit ki-ontya, bélit ki- 
fzaggattya.  ̂ Illy véletlen fzomorű vefzély 
követte Dávid Királynak fiát-is Ammont, a* 
ki midőn tellyes kivansága ízerént vendéges
kedne Abfolon egy teflvérénél, gyilkoílan fel 
méfzároltatott.

így fortélyoskodik a’ világ körülöttünk, 
Kerefztények 1 mikor hízelkedik, akkor in- 
tfelkedik; mikor ápolygat, akkor fojtogat; 
mikor hizlal, akkor méfzárol. Semmiben 
íints állandó hívsége hanem valamint a’ ten
gernek, vagy levegő égnek állapottya, hirte-

C 2 len

Prov. 14.
13.



változik és a’ tfendes üdót bábom követi, 
úgy e’ világnak boldogsága fzel hatan jár, ha
mar vakot vet. V erre  való nézve írja Iíaias 

• P róféta: Omnis gloria ejus quafi flos agru 
M elly hamar meg hervad a’ le -metztzett vi
rág , olly hamar változik a’ földi boldogság.

Oh ! melly fok példákat hozhatnék elő 
mind az lilén  könyvéből, mind a világi kró
nikákba! . kik e’ világi boldogságnak álhatat
lanságát tulajdon keferves példájokkal tapasz
talták. Kiket a’ fzerentfe kereke elsőben fe - 
emeltt vala ; de végtére^ a’ nyomorúságnak 
mély örvénnyeben temeté.

Illy tsalárdúl, illy álnoluíl bánt ama ha
talmas Júda, és Jerufalem, fel - kenetett ko
ronás Királlyával-is Sedeciaffal. A ki 
kiváltképen való örömmel különös víg kedvel 
uralkodna, ’s-orfzáglana; el jönek a’ Kaí- 
deus-ok , és a Sz. váraíl Jerufalemet tűzzel, 
vaíTal mind addig oílromollyák, valameg an
nak kemény báílyáit meg nem rontyák, mel
lyen erőt v é v é n , egéfzfzer fel-dúllyák, a’ 
Királynak fzerelmes két ártatlanfiát fidne előtt 
o-yilkofíán fel - méfzárollyák, önnön maganak 
pedig Sedeci ásnák fzemeit ki-vájják, az után 
róla az arany lántzokat le fzaggattyak. V- tol- 
lyára vafs lántzokkal keménnyen meg-kötöz
vén Babilon rabságába vifzik , és ragadgyák.
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így jágyzott e’ világ boldogságának fze- 
rentfe kereke édes Magyar hazánk hatodik 
Királlyával - is Salamonnal. Ki meg - fofztat- 
ván Királyi palotáitól, utóllyára a’ remeték 
barlangjaiban kinteleníttetett zfellyérkedni. 
Ennek fzómorű nyomdokit  O rfzágunknak hu- 
fzon ötödik Királlyá-is Ottó. Midőn királyi 
fzékibűl ki vettetett, koronája el - vétetett, 
orízágábül ki - űzettetett. Oh múlandó örö
münknek tíindérsége ! íme melly hamar el
múlik, melly hamar e l-tű n ik , melly hamar 
el - enyífzik e" világnak minden vigafsága, 
boldogsága 1 M ég-is (o h  fajdalom! )  melly 
nagy buzgósággal ohajtyák , vadáfzfzák, an
nak , az o fzemfény-vefztö javait fokán ! És 
hogy abban valamelly réízt nyerheííenek fá- 
rafztyák élteket, fonnyafztyák fzíveket, e- 
pefztik telkeket ,* és a’ mi győtrelmesebb ! 
gyakorta ördögnek fzentelik , ’s - áldozzák lel
keket, kivált akkor, midón : hizlallya fzíve
ket , nem ófztövér rem ény, de éri lábokat 
ott fikos efemény. A ’ mennyei Jerufalem 
várafsának boldogságáról pedig nem-is álmo
doznak. H o lo tt: a’ hoz képeik minden vi
lági öröm merő űröm , és gyötrelem, min
den édefség epe , minden fzépség rútság , 
minden gazdagság kóldófság, minden böv- 
ség fogyatkozás. És valami kedvűnkőt tölt-
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heti /gyönyörködtetheti e’ földön, merő űna- 
kozás, ha azzal ofzve vettetik. Erre való né- 

i. cor. 2.9. zve írja azt Sz. Pál: Oculus non vidit, nec au
ris audivit, nee in cor hominis afcendit, qua 
praparavit Deus iis, qui diligunt illum. A> 
fzem nem látta, -a í̂ül lem hallotta, az ember 
fzívében fel nem mentek, a’ miket kéfzített az 
lilén azoknak, kik okét fzeretik. Mint hogy 
pedig annak az ó nagy voltát emberi elme 
meg-nem határozhattya, nyelv ki-nem mónd- 
hattya Sz. Gergely Pápának amá mondása fze- 
rínt : Qua lingua dicere, vel quis intellectus 
capere fufficit illa fuprena civitatis quanta fint 
gaudia ? Én árról többet nem fzólhatok, ha
nem tfak a zt, a’ mit ír Sz. Bernárd Apátur : 
Cogita quidquid vis , quidquid potes exopta 
excedit cogitatum omnem, defiderium omne ex  
fuperat illa felicitas, aeternitas illa, heatitu- 
do illa. Gondoly valamit akarfz, kivány va
lamit lehet, felül - haladgya minden gondola
tidat , meg - előzi minden kívánságidat, a’ 
fzentek ditsofstge, őrökké -valósága, boldog
sága.

Méltóságos, ’s F. Nemes, Felső, K o z , 
és alsó renden lévő fzomoru Halgatóim ? M i
vel illy drága kintset kéízített a’ mi lelkünk- 
Jegye lse az 6  fzerelmeffinek, nehéz a’ hoz 
jutni, mint-hogy annak az ő úttya nem zöld
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pázfittal, nem piros rózsákkal, hanem fzúrós 
tóviíTekkel van bé - Ifttve. Azért fajdalom, 
bajvívás, és hartz nélkül oda fenki fém jut
hat. M ert: Regnum edorum vim patitur: 

violenti rapiunt illud. Menynek Orfzága 
erófzakot fzenved. Innén : kik igaz hitek
nek fegyverivei oftromollyák, tfak azok nye
rik - el aztat.

Igaz hitekkel mondám! Mert m i n d e n  
vallásban lévő Atyafiak, igaz hiteknek, és üd
vözítendő Ekkléüájoknak fzentségével ditfe- 
kednek ugyan ; de mit fém nyernek. Mert 
S z en t P á 1 tanítása fzerínt: Unus Dominus, 
und fides. Tíak egy az igaz Ur egy az igaz
hit; egy az igaz akól; egy az igaz E k k l  éfia. 
Valaki ezen kűvűl tévelyeg, átoknak fia, kár
hozatnak rabja. Erre való nézve valaki ez 
életnek koronáját kivánnya el-nyerni: fzűk- 
séges hogy annak az Ekklefianak Záfziója alatt 
vitézkedgyen : melly Sz. Pál bizonysága fze
rínt a’ Romaiakhoz küldött Levelében : An- 
mmciatur univerfo mundo. A z egéfz világon 
hirdettetik : Melly a’ K r i f t u s  Jesusnak fze- 
plőtelen jegyeífe, kinek állandó hívségét, ó- 
rókös gondviselését í g é r t e ,  ajánlotta, fzerel
més meg váltónk. Mellyen még a’ pokolnak 
kapui fém vehetnek erőt. Kinek a’ Sz. L é 
lek kiváltképpen - való vezére. Melly fok 
tfudakkal tündőklik.



A h ! fok hitbéli újságokra ofzlo tt, és é- 
des Anyátok túl el-p ártott Atyámfiái! valakik 
ezen kívül tévelyegtek; Kérlek! Jeremiás Pró
fétával: State fuper vias, &  videte, inter
rogate de j emitis antiquis» qua fit via bona? 
&  ambulate in ea? invenietis requiem ani
matus. vefiris. Allyatok az utakon, es lafsa- 
tokm eg, és kérdezkedgyetek a’ régi őfvénye- 
krűl, mellyik légyen a’ jó út? Mellyen jártak 
a’ mi hajdani, fzentséggel, vitézséggel híres, 
nevezetes Atyáink ?

Hánnyátok-fel kérlek! Leveles L ádáito
kat, és fzorgalmatoílan vizsgállyátok Sz. K í
ván , Sz. Láfzló édes magyar hazánk ditsóísé- 
ges Királlyainak idejében, mitfoda ófvényen 

.jártak a’ mi eleink? midón: Multitudinis cm 
dentium erat cor unum, &  anima una. Az hí
vek íbkaíságának egy ízívek vala, es egy lel
kek. Azon járjatok, és nyugodalmat találtok 
a’ ti leikeiteknek*

Mint hogy pedig a? pufzta h it: Nihil pro- 
defi. Semmit lem hafznál. Hanem: Qua per 
charitatem operatur. Melly Ifteni, és feleba* 
ráti fzeretet által munkálkodik. Ekeskfuk - fel 
hitűnket, és , lelkűnket a’ jóságos tselekede, 
tekkel. És az Úrnak tórvénnyit Sz. malafzti- 
nak fegedelme által tellyesítsűk-bé. Mert Sz: 
János Evangyéliíla oktatáfa fzerínt: Qui dicit
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fe noffe eum, &  mandata ejus non cuflodit, 
mendax efl, &  in hoc veritas non efi. A’ ki 
abban ditfekedik, hogy efméri a’ Krif t uft, és 
ó benne hifzen, és az 6 parantfolatit meg nem 
őrzi, hazug az, és abban igazság nintfen. In
nen az Menyei Atyának áldott Ortzáját íbha 
femis íátandgya. Mert : Neque fornicarii, 
neque molles, neque fures, neque avari, neque 
ebriofi, neque maledici, neque rapaces Regnum 
Dei pojfidebunt: Semaz ártatlan legeket Hr- 

záfelója alá édesgető tifztátalan j ezabelek ; 
fem amá fertelmes Bachus-nak fz édelgó áldo- 
zattyai; fém amá fzoros markú Nábálók; fém 
az irigy Káinok , fém ellenségeken bofzfzú- 
álláft forraló Efaűk; fém amá két fzínt mutató 
álnok Macbiavelus-dk, az Iftén Orfzágát nem 
fogják bírni.

Azért t e h á t  Oh Kerefztények! ízaka- 
fzfzuk - el fzívúnket a? telinek gyónyöröségi- 
tűl, és ragafzfzuk azt a’ Mennyeiekhez, és az 
Ur tórvénnyének bétellyesítéséhez, hogy tel- 
lyefitefsék. H ogy midón el-jövend az igaz 
bíró, a’ Krifztus Jésus, és: Reddet unicuique 
fecundum opera fua: iis quidem, qui fecundum 
patientiam boni operis , gloriam, &  honorem, 
fr5 incorruptionem qucenmt: vitam aternam. 
Kinek kinek az ó tselekedete fzerínt meg-fi
zet : azoknak ugyan, a’ kik jó tselekedetek-

D  nek



nek tűrése fzerínt ditsőfséget, és tifztefséget, 
és halhatatlanságot hereinek: órók életet. A z 
igazak feregibe Ízámláltatván , azokat az áldott 

Mát. 25.34· igékét halhafsék : Venite benedicit Patris mei. 
Jöjjetek én Atyámnak áldotta!, bírjátok a' 
világ kezdetitől fogva néktek kéfzfttetett Or- 
fzágot. Efurivi e n i m&  dedifiis mihi man
ducare: f i t i vi, &  dedifiis mihi bibere : Mert 
éheztem , és ennem adtatok, fzomjühoztam, 
és innom adtatok , jövevény vóltam , és bé- 
fogadtatok. Azért jöjjetek , és : Unusquis
que propriam mercedem accipiet: Kiki tulaj- 
dón jutalmát vefzi a’ maga mu n k á j a  fzerínt. 
M i-is fok rendbéli baj-vivásink, hartzolafmk, 
fáradságos munkálkodáíink után ditfekedhef 
síink jövendőben, Ezen előttünk fekvő Iften- 
ben boldogult Néhai Tekintetes, Nemzetes, 
és Vitézlő Cferneki Defsóffy Ferencz Úrral 
e’ képpen: Bonum certamen certavi, cur fűm 
confiimmavi, fidem fervavi. In reliquo repo-
fit a e fi mihi corona juflitice : Jó hartzot har- 
tzoltam, pállya futáíbmat el - végzettem, hite
met meg tartottam ; Azért el-tétetett nékem 
az igazság koronája. Kiis mivel már: Ad fe» 
pulchra ducetur : A ’ többi gyáfzos koporsók 
hoz vitettetik : hogy hozzátok vifeltetett örö
kös fzerelmének lángját ki-nyilatkoztaffa, íme 
én általam végső bűtsúját e’ képpen folytattya.
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tatott gyafzos fejemet lég elsőben - is Excel- 
lentia-dhoz fordítom, Nagy,Méltóságú Kere- 
fztízegi G róíf Csáki Antal Úr Tekintetes N e
mes A b a u j v á r  Vármegyének Fő-Ifpánnya! 
Nagy jó K e g y e l m e s  U r a m !  Velem kóz- 
íó tt, ’s hozzám mutatott kegyes gratia -it, és 
fok rendbéli malaíztit Excellentia - dnak (  ki 
méltatlanságomat ennek a’ T . Nemes Várme
gyének Vice - Iípánságára magasztalta )  mély 
alázatofsággal és f  ö h aj t á fs a l k ö fz  ö n ö m. 
Tapafztalt kegyelmiért ©hajtom: Benedicat ti
bi Dominus ex Sion. Et tribuat tibi fecun
dum cor tuum. H ogy az Uraknak Ura terje- 
ízfze ExceHentia-dra aJ Sión hegyén helyhez- 
tetett mennyei Jerufalem Várafsábúl az ö Sz.. 
áldáfit; úgyhogy:  valamit kíván, és óhajt fzí- 
ve Excellentia-dnak , azt meg - ne tagadgya. 
Es valamint a Libanus hegyén zőldellő Cze- 
drus fákat fel magafztalta; úgy Excellentia-dat 
fzeretetinek zálogival egyetemben raagafztab 
lya, viragoztafsa, ditsofségét gazdagítfa, gya- 
rapítfa. M ég egyet kérek gratia -ül; ha ked
vet tálaltam Excellentra-d fzíne előtt, Tudni
illik : hogy az én létét homályban borúit fze- 
relmes Ö zvegyem et, meg-fzomorodott árvá- 
tskáimat kegyes gratia - inak , és malafztinak 
fzárnyai alatt méltóztafson meg-tartani.
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i. R.eg.18·
i.

Mél'tóságos Groíff Fó-Ifpány Uramtúl, ö 
E x c e l l e n t i a  - játül te hozzád indul az halál 
fagyában sínlett teftem, Tekintetes N e m e s  
Abaújvár Vármegye ! Oh fzerelmes edes Jó- 
natáfim! keferves fájdalom, azt meg-kell valla
nom , tőletek való meg-váláfom: Valamint Dá
vidnak Jónatáftúl való végső bűtsúzáfa. Kik 
mint hogy annyira kedvelték egymáft, hogy: 
Anima Jonatba conglutinata efl anima Dá
vid , dilexit Jonatas Dávid fient animam 
fu am. Jonatásnak fzíve Dávidnak fzívéhez 
forradott, és fzerette JonatásDávidot minta* 
maga lelkét. Innen midőn végső bútsútvet- 
tek volna egymáílúl: Exofculantes fie invicem 
fleverunt pariter. Egymáft meg tsokolván, 
egygy(itt keferveífen sírtak. Jaj, fájlalom én
is azon búban borúit foríomat, hogy télie
tek utólsóvale-t kelletik ma vennem; kikkel 
íbk eíztendeig vígan nyájas kodtam , és ezen 
Tekintetes Nemes vármegyének súlyos terhét 
vifeltem, hordoztam. Minthogy pedig az én 
Menyei Királyomnak kemény parantfolattya 
el érkezett, íme én moílanában alázatoísan kő- 
fzőnóm a’-béli kegyefségteket, hogy méltatlan 
ízeméllyemet tizennégy efztendeig fu bftitu- 
tus Vice-Ifpány Ságomban, kilentz efztendeig 
pedig ordinariufságomban meg-maradni kíván
tatok. Melly (időben történt fogyatkozáfim-
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rúl botsánatot kérek, és engedelmet. Mine- 
Icelőtte pedig el-távozzam tóletek, kívánom 
buzgó fz ív v e l: Deus det vobis affiflricem fa- 
pient iám de etelis Sanctis fu is , a fede magni
tudinis fuce, ut vobifcum fit , &  vobifcum la
boret, utfciatis quid acceptum fit coram eo. 
Az Úr Ifién adgyon nektek együtt munkálko
dó bőltfeíséget az ó Sz. egeibűl, az ő magof  
ságának fzékébűl, hogy veletek légyen , és 
veletek munkdlkodgyon, és meg tudhafsátok 
mi légyén kedves előtte.

Valamint a’ tennéfzetnek titkos vezérlé- 
fe által a’ magnes a’ vafat magához vonfza, úgy 
a’ terméízet rendének őfztónózésébűl fiet ti 
hozzátok az én bús fzívem, Nemes Cferne- 
ki Defsőffy Familia-jának tzimere alatt vitéz
kedő fzerelmes édes Rokonim. Kikkel ed
dig élnem volt különös nyereíségem , moít 
pedig el-mennem , ’s végső biitsüt vennem, 
keíerves gyötrelmem. Mivel pedig a’ termé
szet alkotója tárfaságtokbúl el - fzakafzta en
gem', utóllyára moflanában borulok nyakatok
ban , ’s vég - bútsúmat véízem.

És legelőrzfzör - is kegyes engedelmed- 
bul Excellentia-dboz borulok Nagy Méltósá
gú Szirmabefenyei, és Cferneki Gróf Szirmai 
Tamás Úr : Tttes Nemes Saaros Vármegyé
nek Fő - Ifpánnya ( Tit. )  Úgymint Nemes

D  3 Fa-
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Familia - nknalc első - ofzlopa. Úgy hafonlólcép
pen Atyafiságofsan bútsűzom tőletek Teleim 
tetes , N em zetes, és Vitézlő Cferneki D ef 
sőffy Tamás: Méltóságos Groff Generalis 
Cferneki D ef sőffy, Jófef: Méltóságos Báró 
Cferneki D ef sőffy Sámuel: Tekintetes, Nem
zetes , és Vitézlő Cferneki Defsőffy Ift vány 
Tekintetes Nemes Abaújvár - Vármegyének 
fubftitútus Více-Ifpánnya: Tekintetes, és 
Nemzetes Cferneki D ef sőffŷ  Anna , Néhai 
Tekintetes, Nemzetes, és vitélő Confiliarius 
Ternei János Úr meg-hagyatott özvegy gye* 
kedves teftvér Nénim; Tekintetes, Nemze
tes, és Vitézlő Cferneki Defsőffy Ift vány ked
ves teftvér Ótsém. Nem kűlőmben atyafisá- 
gofsan bűtsűzom a’ többi közel, és távul való 
Rokonimtól- is.

Ah! fzerelmes édes Véreim! mint a5 ten
gernek habjai, úgy tódulnak reám moftan as 
fzomoruság Árjai tőletek-való el-váláíbm miatt, 
Mellybéli keferűségemet minthogy nem lehet 
el-távoztatnom, köfzönöm alázatofsan vélem 
közlött atyafiságos kegyefségteket, fzives in* 
dúlatitokat; igaz fzerelmeteket. Kérlek! ez 
után fe legyetek idegen indulattal gyáfzos há- 

Gen.13.8. zamhoz : Ne qiuefo fit jurgium inter me, fe9 
Ecci. 25.2. vos : Fratres enim fumus. Ne légyen ver- 

feng'és közöttetek , és Á r v a  maradékim kö
zött.



z ött, mert a t yaf i ak  vagyunk. A z atyafiak 
egygyefségében telik pedig kedve az I f t én 
lelkének. Táplál azért a’ reménység a hogy 
valamint életemben, ügy ha l á l om után-is, 
annak buzgó kővetői léfztek. M  e 11 y  b é 1 i 
atyafiságos fzívefségtekért-is óhajtva óhajtóm: 
U t benedicat vobis Dens, &  augeat vos, 
multiplicet, &  faciat vos in turbas populorum. 
Aldgyon-meg titeket az l i l é n ,  oregbíttfen, 
fokasíttíon, és népek feregivé tégyen benne- ■ 
teket. Hogy pedig ebben réfzesűlhefsetek, 
kövefsétekkérlek a? mi nevezetes eleinknek dí- 
tsíretes , és tókélletes nyomdokit, hogy így 
Família-tkon tellyefedgyen- bé az a’ mi mon
datott a jámbor Tóbiás házárúi, és rokonsá
gáról : Omnis cognatio ejus, θτ* omnis genera 
tio ejus in bona vita, &  Santta converfát ioné 
pcrmanft. Minden rokonsága, minden nem
zetsége jó életben; és ízent maga vifelésében 
meg-maradott.

El - hervadóit ortzámon folyton folyó 
sűrű kőnyhűilatáíim , búbánatim, és fzívem 
ájüláfi között, már nékedfzóllok, é lt  e m n e k 
volt egyetlen egy vigafztaíáfa, Méltóságos, 
Báró Bakats Victoria A fzfzony ? Oh edes 
fzer elmem! Kedves Victoriam! T e voltál én 
nékem minden ellenkező történetek nyilai el
len erős paifom, és gyozedelmem. Azért-is

bol-



boldog volt életem. Mivel hogy : Mulieris { 
bona beatus vir. A jó , és jámbor afzfzony- 
nak boldog a’ férje. Ditfekedhetem valóban j 
én - is ebben. Mert noha harmintz efzten- 
doknek fo rg á fa  által nyájas kodtam veled , 
mind az által, valamint Jákob Patriarcha-nak 
Rákhel fzerelmiért a’ fok efztendok , kikben 
Lábúnnál kínlódott: Videbantur ei dies pauci 
pra amoris magnitudine, K e v é s  napotsk ak
nák tettzettek. Ú gy az harmintz efztendok 
nékem - is K é v é s  napotskaknak tettzeitek. 
Minthogy pedig: Statutum efi. A z Úridén 
eltávoztathatatlan Decretum - a , ’s rendelése 
tóled való meg - váláfom iránt el-érkezett: 
íme én moílanában drága jó - voltodat, igaz 
fzívedet, hív fzeretetedet, nyavaláimban raj
tam való tórekedéfidet, éjjeli, ’s nappali nyuk- 
hatatlanságidat, álom fzakafztáfidat, fok fárad- 
ságidat, kóízónöm. Nem volt ugyan foha eb 
tok éllet fzándékom, hogy meg-bántsalak vagy 
meg - fzomorittfalak , mind-az által e mb e r i  
gyarlóságomtól viíeltetven, ha va l a ha  meg
sértettelek volna, botsásd - meg kérlek 1 gyar
lóságomat. É s : Deliét a juventutis mea, ψ  
ignorantias ne memineris: Hiúságomnak vét
keiről, és tudati anságimról meg-ne emlékez
zél. Ezután a’ légyen Tútorod, és vigafzta- 
lód .Árváimmal együtt, a ki azt ígírte : Vi

duam



duam ejus benedicens benedicam: H ogy az 
igaz ö z v e g y e k e t  meg - áldván meg - áldgya. 
Iftenben helyheztesd remén ségedet, és még
ném tfalattatol. Mert ó az Árváknak, és Ö z
vegyeknek kiváltképpen való gyámola. Azért 
azok vigafztalására azt parantfolta. Vidua , 
£? Puppillo non nocebitis; fi laferitis eos, voti
fer abunbad me, &  clamorem eorum audiam. 
A z Özvegyeknek , és Árváknak ne ártfatok, 
mert ha meg-sértitek Ókét, fel-kiáltanak hoz
zám , és meg-halgatom kiáltáíokat. Ezekre 
való nézve tehát: Sziinnyenek bánátid, eny- 
ifzfzenek panafzid; fájdalmid enyhűllyéneh 

Jaj! iímét újulnak bánátira! és ízívem ke- 
feruségének forráíi ízemeimen ki-tfordűlnak: 
Ab finite parvulos venire ad me. Engedgyé- 
tek az én ízerelmes nevedékeny gyáfzban bo
rúit Árváimat hozzám járúlni. Ú g y m i n t : :  
Cferneki D effőffy Antalt, Katalint, Joannat, 
Veronikát, Jánoft . És kedves édes Vömet
Nemzet, és Vitézló Sóvári Sós Láfzlot, Tekin
tetes Nemes Abaújvár Vármegyének Ordina
rius f zolga-biráját. Oh Kedvesrajzatim, meg- 
ízomorodott virágim ! én a’ sírba lépendő Já
kob Patriarcha - val kezeimet fejetekre terje- 
íztem , és atyai áldásimat utóllyára ma adom ti 
reátok: Deus in cujus confpeffu ambulaverunt 
Patres noflri, benedicat pueris ifiis: A z Iften,
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kinek Ízíne előtt jártak az én Atyáim, áldgya- 
meg e’ gyermekeket. Édes magzatim! kér- 
lek ! A z Úrnak törvénnyé ízerínt járjatok , 
fzerelmes Anyátokat meg-ne fzomorítsátok , 
mert: Maledictus, qui exafperat matrem: Á- 
tkozott az, a’ ki meg-fzomoríttya az Annyát. 
Ellenben pedig áldott az U rnák fzíne előtt 
az, a? ki fzűléit tifzteli. ·

E z után vég bútsűmat véfzem tőletek 
Méltósagos, Tekintetes, Nemzetes Drága Jó 
Uraim, és kedves ízomfzédim! kik utolsó ti- 
íztefségemnek meg - adására ide gyülekezte
tek , magatokat meg-aláztátok. Kófzőnvén 
ebbéli fáradságtokat, és igaz fzivefségteket. 
Ah holtig jó barátim! íme én fzeretetemnek 
zálogául: Configno vobis imaginem mortis 
meae : Az én halálomnak képét hagyom nék- 
tek. Voltam, a’ mik ti vagytok; lefztek, a* 
mi vagyok. Akárki vagy : Memor efto judi
cii mei: hodie enim mihi, cras tibi: Emlékez- 
zél-meg az én ítíletemrűl; mert így léfzen a* 
tiéd-is. Ma nékem, holnap néked. Mint
hogy nints itt fenkinek maradandó váraísa.

Bútsűzom utóllyára ízomorű Házamban 
lévő hív fzolgáimtúl, kedves Jóbbágyimtúl, 
és ezen Tekintetes Nemes Abaújvár Várme
gyének fzegény népitűi, kik egynéhány eíz- 
tendőknek forgáfa alatt gondvifeléfem^alatt
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voltának. Melly űdóben hogy-ha valakinek 
Ártalmára, sérelmére, fzomorüságára, lettem 
volna: K é r e m  ! üdvözségének fzerelmiért 
botsásfa - meg minden vétkeimet.

Már hozzád fordulok, óh fzerelmes é- 
des Jésusom ! Sufcipe fpiritum meum! Vedd 
magadhoz kérlek az én bűnös L e l k e m e t !  
hogy a’ Mennyei Jerufalem Várafsában a’ te 

áldott ortzádat fzínrűl fzínre láthafsam 
a’ te ditsöültt fzenteiddel örök

kön örökké.
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