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Ήαfo n lό mennyeknek O rfzága a tselé- 
des em berhez, k i jó  reggel k i-m en t 
m íveseket fo g a d n i a z " ő  f z őlőjé b e , 
Matth. 20.

ELŐL-JARO TZIKKELY.

A z  Ur fz ó lő je n e k , az hivatalos M unka» 
fo k n a k , és az Evangeliom i Ó ráknak ? 
általlyában-való magy arázatty a.

Tekéntetes Nemes Státufok;

L-jött az ór a ,  é s  mof t  v a n , m ik o r  az ,
igaz imádók fogják imádni az Iftent lélekben, 

rí igafságban; mert az Atja-is ilyeneket Keres. Ha
mar reá akadtunk á fzőlőre » tsak múnkáfok legye
nek. Az Atyáról azt mondani, hogy munkátokat Ke- 
res, annyi, mint^hol nints, Teremt. Imé mofiápor
ban el-alufzom :és ha reggel keresíz engem^nem lefzek. 
Jób fzavai voltak e z e k  az l í te n h e z : El-jö még az idó  
fugy-mond) mikor keresnél egy JOBÖT, a’ kit moft 
oftorozol i találfz elég Káldaeuft, Persát, Görö
göt , nem tudom kiből válik ollyan fzolgád 9 a’ ki

A z  az ofto-



az odorok alatt-ie a’ te kezednek dicsófséget ad- 
gyon és áldáft. De azon nem kell búsúj n iy Kere
sett az Ur magának fz iv e  fzerint-v aló fér')fiíit 
az : Teremtett, a’ hol nem volt ,  vallyon miből ? 
Hallyad miKor a’ Hetven-két Tanátsofokat fel kellett 
állítaniMoyfes bírósága alá, mit mond az UrMoy- 
fesnek .· ETvefzek a’ te telkedből, és nékik ado?n. 
Vannak-e’ a' lélekben darabolható ráizek ? Ne úgy 
értsed : hanem á  te lelkesből (  úgy-moad )  el-ve- 

fz ek  , az az : teremtek bennek , és adok nékik 
hafonló értelmet , mellyel a’ dolgokat meg-han- 
nyák vefsék ; tanátsofságot, hogy meg-ítíllyék ; 
okolságot a’ kivel meg-válafzfzák 's-meg-kúlóm- 
bözteísék a’ jót a’ gonofztól ; a’ tőrvény kiszol
gáltatásában igyenes ízívet , igafságot , bátorsá
got : úgy hogy a’ nép a’ bé-állíttatott Tanats-ura* 
kát fzemlélvén, mint-ha annyi Moyfefeket látna ott 
ülni. így kell érteni , mikor az lilén akár-melly 
fzőlójébe Keres míveleket ; talál, mert teremt.

De mi dolog , hogy őt verfel jőtt-ki mivefeket 
fogadni a’ tselédes Ember? j ó  reggel ki--jött,  ̂a’ 
világ teremtése által. Három órakor ki-jótt: a’ Tőr- 
vény és Hajlék fel-állításával. Hat óra-tájban ki
jött : a’ Kriílus Meg-teílesulésével. Kilentz órakor 
ki-jőtt : a’ Vigafztaló el-jővetelével. Tizen-eggy 
óra-tájban ki-jott : az Eggy akol , ’s eggy Páfztor- 
fág fel-állításával.

A’ Tselédes ember tudgyátok ki légyen? a’ kinek 
fzavát a’ Prófétánál hallyák az Angyalok és embe
rek : Mindent a ki Jegét ségul híja az én nevemet, 
az én ditsofségemre teremtettem otet. Szóló , a’ fok 
lelkek. Gjop , az Illeni gondvifelés. Sajtó, a’ Kri-

ftus





ELSŐ TZIKKELY.
λ ζ  Orfaágnak kerefatjénségre fordulásával , a 

Mindenható fennek jó  reggekvald ki-j óvet ele.

Nálunk mikor volt az a’ Jó reggel, ’s-üdvüfségre 
haladó hajnalunk ? Hallyad á Sóltárból a’ kegye
lemnek első munkáját ; mit tselekedtél Uram ez
zel a’ te fovány parlagoddal ? Vineam de AEgypto 
tranfiulifli ; A ’ fzőlot ki-hozád , honnét? Seythiá- 
nak darabos , atzélos földiről , és meg-telepitet- 
ted a’ Maros, Tiíza, Duna mellyékén Europa tsu- 
dájára, a’ kik az új vendégeket jól látták , hogy 
jónek, de ellene nem álhaltak az Itten karjának, a’ 
ki Transfert regna, Altal-adgya az Orfzágot a’ ki
nek akarja., és ki volt annak tanátsában mi okból 
tselekedett így ? Vineam tranfaulifli. De valljon 
faednek-e a’ tevifekrU gerezdeket ? Ennt k a’ te fo
vány parlagodnak , Uram, a' kit fcl-íogtál, mcft 
bezzeg kévántatnék már a' kapa, a" trágya, fzó- 
ló-metzó kések , mívelek; honnét? Nézhetünk 
bár két felé honnét veti-eló magát vagy egy isko- 
fiomos fuvegu Apát-Ur, Puípé k , Theologus, hogy 
ide jojón próbálni , ennyi bojtorjánok , kó-ízik- 
lák közibe maga drága verítékét fzentelni , hogy 
mind a’ múnka , mind a’ múnkás oda-vefzfzen ; 
és ha találtatnék-is a’ ki akarna jóni, ’s-nem várná 
hogy haja fzálainál tetejénél fogva vigye az illyen 
orofzlyánokhoz az Angyal, hanem ón-ként indul
na : de hogy belzéll vélek a* Magyarok nyelvén ? 
Hogy hallj ak-meg tanító nélkül az Ittent ?

Juffon efzunk.be a’ mit oda-íellyeb mondánk.· 
Mivett kerefni az Iftennél annyi, mint teremteni 
a’ hol nints. Mit tíinált az Iften , mikor a’ fzőlőt

AEgyptus·





Magok kévánták ofztán , az új ízülőbe hogy 
Míveí'eket paramíoína a’ Kriftus Szent Iftván Király 
mellé iegétségűl. jőttek-is fzárazon,tengeren ide- 
bé feieíen Tudós fzent emberek , Tsehek , Ve- 
lentzéfek , Németek, Belgák, Angliaiak , régibb 
Kerefztyénségbol-való Praelatuíok , Papok^Bara- 
tok. Ezek a’ világnak akár melly fzegeletiről jöt
tén ek-bé, mind Eggy lflen t, Eggy Hite t , Eg'gy Λ- 
kolt, Eggy Páf ztort praedikállottak.

§§·
A z melly H ITET palántái az Ifién jó  reggel, azt 

tartyuk mind efiig , és örökre.

Az nem tfuda (  mondod )  mert közel fém volt 
a’ világ még akkor olly efzes tudós , mint moft. 
Miben vallyon ? Hanem-ha a’ mofíanyi tudós vi
lág más ISTENT talált-volna, és azért tartana más 
Hitet, más A kolit Vagy más Vakságot találtak, 
az-okáért más Keref ztséget fundálnsk ? Mas Kris- 
tusra akadott a világ, és azért más Pafztorhoz 
halgat ? Tudós a’ világ ma ! és mind-azáltal min
den igyekezetünkéi meg-nem fordíthattyuk azt az 
elfző íz ínt, és palántot, mellyet azon idő-béli 
fzentek öntözték, és a’ kinek nevelkedéft adott 
az Iften. Ma , ha Kerefztyén nyelven akarunk 
fzóllani Magyarok , a' Kerfztyén nevet-is nem kép- 
pes hanem a’ fzent Kerefzt jeléről neveznünk. 
Kerefztyének vágyónk , és a’ Rerefztet ki-vágjuk? 
Ez-e’ a’ túdós világ ma ? Ocfzág nyelvén az Hús
hagyót, a’ Hamv az üt, a’ Bojt-elő , ’s-Bojt-mas ha
vát i az Húsvétot, az Aildozót; le-dörgölni a' Hol

napok



napok, a’ Faluk nevezetit, a’ Szentegyházak régi 
kéizuletit , meíterség ; rajta váltanak, próbálták, 
fefzegették a’ Haza nyelvén fórditajni az Anyafzent- 
egyhazat, Ecclejiára; Püspököt,  Senior ságra; a’ 
Gyóonáft , Ecclejia követésre ; Oltári Szentséget, 
Vatsorára; Ifteru fzolgálatot eultusra ; Kerefztsé- 
get Mosogatásra f tfak-hogy a’ kerefzt nevét ne hal- 
lya a’ túdós világ ma ) d-yáltoztatni; ki-vakarni 
a’ Kalendariomból a’ Gymolts-óltót ̂  Gyertya-Szen- 
telot , Nagy Afzfzony napját: Szerit nem tehettek. 
A ’ túdós világ minden eíztendőben az Udvarból ki
adta mit ke Ilyen a’ népnek hinni ; hol eggyet , 
hol más nevet ruháztak a’ Vallásra : tfak ki-nem 
dörgölhették a’ Symbolumban foglalt Közönséges 
kerefztyén Anyafzentegyházat : mellyet fz. litván
nal az orfzágmaj napig vallya, tartya, oltalmaz
za , gyarapírtya.

És ha az a’ Hit ma a’ túdós világnak nints éppen 
fzája-ízire, mi dolog , hogy akkor elő-nem jöt
tek az Orizágot Ortkoxa Vállásra tanítani ? Moft 
fzánnak bennünket látom nagyon , mikor vagy 
gyóonúnk, vagy áldozunk, fatisfaétiót, Purgato- 

. riumot, Misét, Pápát említünk : ö ! ki nagy vak
ság (  ugy-mo'nd a’ túdós világ! )  akkor jöttek-vól- 
na tehát a’ BibliábóJ a' fzent Királyt inteni; Nolite 
errare Akkoron lött-vólna idejek ki-hagyatni a’ 
Decretumból a’ mi moft ott fzúrja a fzemeiket ; 
Kalendariomból ki-vakarni az Innepeket, Böjtöket; 
Bafilikákbol ki-vitetni az oltárokat, Hajlékból 
az edényeket, ládákból az öltözeteket, Tor
nyokból, főtt az orfzág czimeriből, a’ kerefztet , 
arany pénzből a’ MARlA Képét,, az orfzág nyel-

B véről



véról a* PÁPA nevét. Hol voltának ? Ez a’ Tudós 
világ hová rejtezett-el akkor? Mire-hogy nem jöt
tének ? nem fiettenek ? holott mint Iíten Angya
lát úgy várta , úgy látta a’ fz. Király a’ Kerefztyén 
vendéget, a’ M'tvefi az Ur pariagába ? ó ! ha ked- 

• vem volna lilyéüel jádzodnom ! Kiáltanák elő na
gyobb fzóval a’ Doktorokat, mert mert ne talán 
befzéllnek , vágj a' vendég fogadóban boroznak , 
kártyáznák ; vagy bizony déli álmot alufznak , 
hogy fel-ferkennyenek eggy illyen várt fzerentsére; 
a’ kit ha moll ei-mulatnak, nem tudom hozzá jut- 
nak-e’ valaha, inkább hifzem foha fém ; kogy az 
Orízág emlékezetiból ők valaha Sz. ISTVÁNT , 
Törvényből a’ Catholica Hitet, Erfeki, Pufpőki fzé- 
kekből a’ Fundatiókat ki-fajtolhafsák. Erre ugyan 
inkább hifzem kéfzek volnának : de ha arra vágy
nak , akkor kell-vala elő-jóniek a’ pogányok meg
térítésére ; de hogy tettek-volna lépéft, a' kik 
még akkor nem voltának, ma-holnap nem-is lefz- 
nek ? Eddig van a’ JO REGGEL a’ Mívefek kere
sésében. A’ több Órákon fokáig nem mulatok „ 
nem-is fzűkséges ,  látom..

M ÁSODIK TZIKKELY.
Három Óra-tájban ki-jó , a' bé-rohanó Vad-kan

miatt..

Es kimenvén HÁR OM  0 R A-tájbanlát a. Mit 
látott? furu kódot ,  fdftőt, nyargaláft, rztfr  fző- 
lójébe bé-rohanó yper de fylva ellenségtől. Ez 
a-’ Vad-kan ,, akár Nabukodonoiőr volt, akar ki volt, 
maga után, emlékezetet hagyott a’ Tatár -járására,

Ron-



Rontani minden Tatár tud könyv nélkűl-is, az Ur 
fzölöjét építeni fzentek dolga. A ’ Három Óra 
más változáit jelent amaz gonofz irigy, indulatos- 
kodó ellenség kéfzűletiból, a’ ki oda-fel az ég- 
ben-is nem tudott tlendefen ülni; hát mólt ihon ! 
Moldovábol a’ Jáfságot, Havas al-fóldéból Kuno
kat , agyaras fene nemzeteket Hazánkra bé-űtni 
kínfzeríti , Templomokat fel.égetni, jófzágokat 
'zákmányra hányni. Ne néked moll Sabéaoth l í 
rának fzőlője ! Felejtyűk moll a’ kapát, oítromló 
ízelek ellen két felé nézünk honnét jöhetne ol
talmunk ? Itt a' Papok ha akárnák-is , a’ tömér
dek pogányság ellen mit fegíthetnek ? Nem ör
dögök azok , hogy a’ fzentelt-viztöi, a’ kercfzt- 
jclétöl meg-íutamodgyanak , kik jónek a' kerefz- 
tet ki--ágni. Uram JESUS ! mi léfzen a’ te palin- 
táláfoddal moll7

Erre az időre tartotta lilén a’ Béla házából 
a’ nagy Vitézt, nagy Miveíl. Más Proccffióval in
dult Sz. LÁSZLÓ , a’ rabló Pogányság táborával 
fzem-közbe : kék, veres kamuka Záfzldkka.1, dan
dárokkal , kardokkal, azoknak markoláttyán le- 
fűggó olvasókkal. Moll iimérd-meg mitlöda Mi- 
ve.ll hitt-elö az Ur. Tsoportoffan mint annyi va
dakat környul véfzi a’ fzent Király; élet és halál 
kozott forgo fejőket parantfollya vagy meg-aláz- 
zdk Ltennek , úgy hogy a’ kerefztyén hitre esküd
vén , az orfzágban telepedgyenek - meg mint 
bárányok, a’ kik bé-jőteenek mint farkafok ; vagy 
eggy lábig mind kardra hányattatnak. Le-téfzik a' 
fegyvert. O igaz fzölö-míves ! ó fegyveres /pof
to l! ő fz. litvánnak nem annyira vér-fzerínt-való

B z attyafia,



Ifmég  pedig ki-méne H at, és kilentz or Λ-t újban. 
Vigyázzoh reá az Orfzág ! midőn a’ toronyban hal- 
lya hogy HATOT ő t: Kiáltson JESUST ^Nap-ke
let fe lő l az égen akkor tetzik-fel az űítőkős tfil- 
lag ,, gyáfzos íugárával mint valami véres oítorral 
rettentvén a’ Kerelztyénséget és intvén: VigiUte, 

orate ! Conftantzinápollyal a’ nap-keleti Biroda
lom adatik nemzetnek, melly bort nem ifzik, hanem 
vért: ne adgyalften, kardgyát reánk kófzőrullye !

Tctzett tehát a’ Mindenható Iítennek , a’ kiről 
írva van : Tr ars fert regnum ; hogy az orfzágot eggy  
nemzetről más nemzetre ’vifzi titkos ítíletiből ; 
tetzett mondám erre a’ HAT órára ki-tekénteni az 
eő magafságának fzent helyéből , illy nagy válto
zása , a’ fző lőre, mellyet paláotált , gondot vi- 
felni j a’ ki már Mívefeket nem oda-ki, hanem itt-

benn

h a r m a d ik : t z ík k f l y .



het-vala akikor halálos fcbet v hogy az a’ í'árkány 
fe lei te né' nem mondom ide-kuliyebb lépni , sőtt 
félthetne , a* mit be-falt-is5 ki-ne okádgya. Ezért 
a' nagy áldáfodért Ur Iíien , az Hat órakort ditsí- 
reted légyen arany bőtűkkel jegyezve az Orízág 
könyvében ! Két Ember által tselekedtél a’ te ízű 
id d e l nagy irgalmafságot 5 a’ kik míg éltének , 
kezzel labbal elobb-mozdították aJ te dutsofséged 
fzekeret , Dunától tengerig gyarapították gyű· 
moltsozo terjedéífel a’ fzólót.

N egyedik t z ík k e iy .
Kilentz Ora-tájban ki jó : Mohátsnál\ U-dik LA

JOS Király efetivel.

De mingyárt látni volt v hogy a'Kerefztyény- 
seg kozott az Hit dolgából támadott egyenetlen
ségek nekünk rom Iáit , Töröknek eló- meneteles 
fzerentsékec jövendöltek : és a' mint jól lehet az 
Ora a’ toronyban ű t , de az órának vifzfza-zengő 
hangja a’ báítya fokon hallatik : itt-is a’ botránko- 
záfok máíutt ellenek, és mi rajtunk fordúltak-meg 
a’ ti apátok , a’ kiket közelebbiül találtak. Kl-    B3   LENTZ



KíLENTZ Órára írjátok Mohátsot\ melly névre ná
lunk m'nden fűi meg-rendul. A’ magában-is meg- 
hafonlott .Orfzág kéc-féle háborúval , hogy bírna 
már? A'betegnek eggy fzét-is elég,hogy meg-tán- 
torítsa : lften haragjának dagadozó habjai kozott 
jutván utolsó romlására, kire támafzkodna a’ Haza 
ugye hanem az Iftenre ? Exurge, quare obdormis 
Domine? Soha Iftenneknevét fegétségűl nem híhatni 
hafzon nélkül ; a’ mint itt-is , a’ kUentz órakori 
fivalkodásra iásd-meg a’ menyei Providentia tanát- 
sának áj találmánnyát. Ki-jŐtt e' verfel a’ fzőlő 
alkotója : és as fzomfzédban , Tizen-három Impe- 
rátorokat nevelő Felséges Házból fzó Ilit elő Mi
vé ft , a’ le-borúlt fzőlő vigafztalására , tsőmőték 
nevelésére, pogányság okielés érc,'Eretnekek meg
aláztatására : melly hármas fel-tett végre válaíz- 
totta-vala az Habfpurgica Csáfzári Magaíságot a* 
feregek líra már akkor , mikor a* Torok neve 
Európában hallatik-vala hogy zúg. Kinek fzent ne
véhez térjen-meg 'annyi ditoőfség , a’ menyi-To
rok ellen-nyert Viktóriákkal magafztalta a’ fői
dőn azt a’ Házat!

ÖTÖDIK TZIKKELY.
Tizen-eggy Ora-tájhan ki-jb : Felséges Aufiriai 

Regnans Háznak fiú ágon 'való bontakozásával.

Tizen-eggy óra-tájban pedig ki-mene. Nints vé
ge a’ ki-jóveíeleknek , mert nints fotta az irgal- 
mafságoknak. Be jól efett Uram! a’ Tizen-eggy 
órakori változásra hogy ki-tekén tettél a' te fzent 
helyeiből : mert a Fiú ágon-való Királyi és Csá-

fzari



fzári fonal meg-fzakadvári a’ te rendeléfedból* nem 
jövendölhetni volt egyebet az árván hagyattatok 
Orizágnak, hanem a’ mit az úr-mellett lévő Dió
fának a’ kit minden áltál-menő tépi, veri, pufz- 
fictya. Kitsoda a' ki erre a' Koronára ne vágy
na ? Erre az arany ahnara fzert ne tartana ? Hány 
tanátsok tartattak de nobis fine nobis ? Menyi ké- 
ízülettel kőzelgettek mint kéfzre ? kopafztották 
a’ mit még ebiem fogták. Mind kűlőmben eftenek 
a dolgok. Tizen-eggy órakort ki-jőveteie örömre 
fordított minden háborút, Felséges MARIA THE- 
RESIA meg-koronáztatásával. Ezt a’ Debborát 5 
ez új Klotildiji ,^és Pulcheria Augufiát válafztótta 
az Iften maga fzőlőjébe, hogy lenne Máfodik MA
RIA REX ! kinek hoizizas életet , fzerentsés bi
rodalmat , béke séges orízágláft adgyon Iften ! és 
engedgye , hogy a ki Ttzen-eggy Órára hívatta
tok , a’ régibb Lajofokkai, Károiyokkal, Bélákkal^ 
az alkudott bért ,, ’s-koronákat egyenlő-képpen 
oízí'za fel S

HATODIK TZIKKELY,
Hivatalos Munkafoknak fzun ellen rendé, az Ift e n 

kezével palántáit Hitnek nagy bizonsága : a’ 
hol Mives,, ott a fzblo , ott az Ifién.

Az Evange Horni ORAK-nak vége van T. N Stá- 
tufok. Itt kevefsé meg-pihennyunk , és ha tetzik, 
mint valami kies helyről, és tsendes partról teregef- 
sűk moft izemúnk eleibe a1 régi időket, mellyeknck 
íekervénycs változásában a'menyci Providentia ízo* 
kott végét, az cő fzőlőjénck meg -maradásában



(a* mint Játtyátok } ,el-érte. J tt, két dolgot ve
gyünk atyafi ságo> befzédbe. A ’ mi az Ur f z őlő- 
jet illeti, jhon mi az Evangeliomi ORAKfcndán, 
és rendin előbb 's-elpbb mozdittyuk, vifzfzűk , 
minden baj ’s-tprekedés kévűl meg-bizonyittyuk 
a Magyar Vallatta az ü,r fzőlójének hivatalos tnir 
v  éjiből. Ha kérditek : nyóltz^láeculumok folyásá
ban nálunk HOZ. volt a közönséges Apoltoli 
H t ,  praedikállás, rend-tartás ? fhon mondám, az 
Evangeliomi ÖEÜAK /onalán mutattyuk a1 Thronus- 
ban kővetkező Appftoli királyainkat. Mutattyuk 
a’ fzent Koronát , Decretomot , fzent litvánnal 
cggy idős Pűípőki fzékeket, Bafilikákat , Papi 
Collegiomokat, Megyéket, Iskolákat. Ott akkor 
így magyarázzák-vala a’ Sz. Iráft, így fzolgáltatták 
a' Sacramentomokat; áldozatokat, mint ma, így 
hirdették az Eggy Akoli, Eggy Páfztort, mint ma. 
Sótt a’ fz. Péter fzékében-mind annyi változáfok, 
háborúk kpzőtt-i& azért tartotta-fenn Jften a’ Feó 
PáXztorságnakiZunetien rendit, hogy a’ FapiSuc- 
cefliónalrTántzán bátran vinnénk az Hitet , mel
lyel praedikállunk ma , fzent Péterig ; fz. Péter 
mutat kire , hanem a Kriftusra ? Kriflus , az Atyá
ra. Mit vártok ? Mit állótok vefztég ? He vos 
in vineam meam ! Mennyetek ti-is az en fzolombe 1 
ő fzőlö ! ő fövény ! ő fajtó és Torony! Es a' 
mik ott kővetheznek az ci-pártolásnak nagy kor- 
bátsoló oftori: Auferetur a vobis regnum Dei !

SS v , „ ...
Annak az Örökségnek meg- maradásában fokán 

> dolgoztak ; fok homlokon veritek, ’s-vér-is le~
tsurgott, 4' napnak terrhe ’s-heve alatt,



Maiik fontoláfra méltó dolog, melly-is fel tótt 
czéllomtól nem képpes hogy ki-maradgyon, a' 
fzólő,munkát, és múnkáfókat illeti. T.N. Státufok 
Ne gondoliyátok azt,mint-ha eggy illyen roppant 
fzőlöben, a’ napnak terrhe ’s-heve vifelésére, 
négy Őt Embernek válla, ha Salamonok volnának- 
is , elégséges lőtt-vólna annyi kűlőmbőzó válto- 
záíok munkájára, melly az Angyali vállakat-is 
mcg-próbálná. Az ót Orakra, őt hivatalos Feje
delmekről emlékezetet tettunk az Ur fző löjében. 
De czereket el-hadtunk. Sok Urak izzadtak ott, 
fok egyházi,földi Méltóságok homlokán lé-tsurgott 
a’ veríték az Ur dolgában, fok vállakat terrheltez a 
fzclö , a’ fövénynek, a' fajtónsk , a' toronynak 
oltalma. Sokakkal közli Kriftus ma-is a’ napnak 
tsrrhét Vhcvét, hogy véllek kozőfsé tegye valaha 
a’ ditsófségér. Mem látyátok-e’ a’ meg-fefzítte- 
tett JES US f̂eje fölött: R E X ! alatta pedig a’ fzú- 
ró iebhétö Tóvfi ? Tropterea unxit te Deus/ Ε 
ν  égre Kent-fel téged az IJien, és minden Tilzt-vi- 
felöket ; úgy van ; fejetek fölött villámlik a' föl
di Méltóság , a’ fényes Titulofoknak alatta mi 
fekfzik hanem gond, munkák, verítékek , lelki- 
ilméretben járó kótelefségek ; fekfzik a’ fző’ó , 
íok fzegénységek baja, el-igazítáfa , Orfzág, Ki
rály fzolgálattya. Ez az Ur fzölője nem egy
napi munkájába került az Orfzágnak , vagy dői- 
lö t t , vagy állott ,* fok versben ki-jott nézni ma
ga az Iften, moft eggy, raoft más Famíliát felál
lított az eö nevének ditsöfségére, fzívet, vállat, 
tanátsot, fzent Lelket adott az elintézett végre, 
hivatalra \ o t t , a’ hol nem v o lt , teremtett.
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HETEDIK TZIKKFLY.
Káfzoni Bornemifza Bárok Házát, αz Iften Tizen- 

egy óra-tá)ban híja érdemes míinkÁlkodáfra.

Es immár-is befzédemból fcí-tetzik az akaratom, 
a’ hová mind eddig lépni kévántam. Látom Tizen
egy órára tartotta Itten a' BORNEMISZA Bárók házát, 
hogy fel-emellye eggy ember vállán, Á  kinek JA- 
NOS-vala d  neve : a’ midón B. E. GrófF KORNIS 
SIGMOND bé-jóvén Gubernatorságra i7ii>dikbcn, 
helyébe az öreg KASZONt BORNEMISZA JÁNOS Bá
rót Felséges VI-dik KAROLY Udvari Cancellariufság
ra fzóllítá-fel Bétsbe, mint Jehu Jonadábot: Leva
vit eum ad fe in currum ; Fel-vette magához otet d  

fzekerébe. Mert ótet karjánál-fogva emelítik-vala 
az llri virtufok ,  a* kerefztséggel vélle fzűletctt 
Itteni tifzteíet, ízűn étién Imádás ; minden dolgai
ban elól-járo Eoltseség, Serénység , Kegyeffég , 
Iga is ág , meg-adni a’ Csáfzárnak d  m id Csáfzare, 
és d mi az Ifiené az lfiennek. Mert az Atya-is il- 
heneket keres. ’S-ne lenne fényefségben^ a’ ki ó- 
leben hordozza a’ napot? Erőfségbene öltöznék, 
a kinek karjánál áll az erőknek Ura ? Dolgaiban 
elő-meneteles és fzerentsés, a’ kinek nyomában 
a’ Mindenható ? BORNEMISZA Urnák, a’ melly 
fenyeíséget nem adtak az ágakon menójElejl, a- 
dott a’ Mindenható Itten ; ezt a’ Napot eó Jófué- 
▼ el gyakorta meg-állítocta ; attól erőt, attól ta
nácsot , meg-maradáft, áldáfokat Felséges Udvar
nak, Őriz ágnak, magának, Gyermekeinek főidre 
le-ízegezett térdel-kér vala. A’ Kerefztyén Urak 
tsuda ha pad alá vetnék ma , a’ mit a1 Pogányok

valaha



valaha ditsőfség fejében Tartották, frigyet kötni 
az Iftenncl: a’ kit eők noha nem igen ifmerték,mcg- 
is azoknak pénzén , a’ mitsodáft ekével fel-fzán- 
tanak Erdélyben, az akkori Fejedelmek fejek fö
lött olvasni :̂ D. N. PIUS, FEL. AUG. Látod hol 
kezdették ök-el a' jó fzerentsék folyamattyát és 
(ikerét áfni ? PIUS! utánna FELIX! mind a’ ket
tőből AUGUSTUS. BORNEMISZA Cancellarius a' 
Gólyával a' Templom tetején rakta az eő féfzkét 
az hit által, és vifzont az Idén az új Famíliát tsak 
hamar Feö Patritius Rendekkel, HALLER, RQR. 
N1S , CSÁKI Gróffí Házakkal őfzve fzővetkeátet- 
vén, várakkal, Kaftélyokkalbővítette , továbbra- 
is fzerentséltcífe kévánom ! hogy patakkal folyó 
áldáübó! az Iftcn fzőlője űdvőíséges harmatokat 
és neveíkedéft vegyen.

NYOLTZADIK TZIKKELY.
Káfzoni Baro Bornemifza János Generálival, nagy 

reménségeket takarítunk a földbe ma.

Es vajha ! adatott-vólna a’ Méltóságos Iffiabbik 
BORNEMISZA JÁNOS Generalift a’ Hazának oromire 
tovább-is látni közöttünk! Aranyas kardgyát az 
ójdalán inkább mint-fem gyáfzos koporsóján le- 
fugni! Táborozásában oda-ki éhség , tűz , víz , 
háborúk erődítették életit, Franczia puskák, Spa
nyol fpádék kozott tért, fordult, el-nem hullott: 
itt-benn az;apró himlők oftromát meg-nem alhatá. 
Hatalmas vágy velünk Ur Iftcn / a' ki az eröíTekct 
erőtlen efzkőz által meg-vered; oda lárom , nem 
kell , fal-tőrő ágyú , fe lovas vafas regementek ,
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fc fántzok, és farampok; af hol elég a’ himlőt 
clő-l'zóllitanod , a’ te akaratodat eo altala végbe 
vinned, ő Kriftus tanátíabol kerefztyén békésc- 
2es tőréire intó letzke ! A  ki 44 ortzádot meg-uít, 
fordítsd néki á  máfikát-is. Éjképpen tortent moft 
velünk f  fzent Ambrus Pufpok panáfzfza volt az 
Iftenhez) PercujMi Ecclefia maxillam, auferendi* 
GRATIANUM i nunc alteram ,  tollendo VALEN- 
TINI ANUM. Megmerted Uramymeg ütötted az Λ- 
mafzent egyház ortzáját, Gratiánuffal, 4 midőn tő
lünk el-vetted; fordítottad á  mafutat,  uj fe bet rajt A 
Valentinianus halálával tfináltál. Uránno-k sír moft, 
kefereg a’ Kerefztyénség / mert ki-fefzítetted a’ tar 
gok kozúl a fzívet, nyájad mellül a’ kgeltetot 
e1-vetted , épületből az ofzlopot le-törted ? ki- 
íz árasztottad , ( 6 fájdalom ! J a’ két emlőket 
mellyeket a nap-keleti, es nap-nyugotti Eccleii- 
ák fzopták y a kiknek igíretet tettel-vala : hogy 
Királyok lefznek á táplálóid , es Fejedelem Afz- 
ízonyok á dajkáid. Fűftbe ment minden rémén- 
‘ség! a Halál árvaságra jutafztott fokakat.

Nálunk rövid idővel az Cancellarius el-kolto- 
zéfe után , annak Mária-Czelli koporsóját ,  íhon 
a’ Na^y-fzebenyi gyálzos változás követi,, a nagy 
reménségű Iffiabbik Bato Káfzoni BORNEMISZA 
JANOS Generális halálával. Kinek hirtelen efe- 
tivet mint valami láthatatlan, ki-nyúto-tt kezeddel,. 
Uram, az árván hagyatott Grofh hites Tartanak, 
teft-vér édes Báttya Urának.,, ’s-tavul-levo otsenek, 
Gróffi Napa-Afzfzfzonyának. ortzajokon hadtál u- 
téíLés ollyan vágáft tették hogy attól hagyattatok 
febet nem tudom meg-oiYOSoihattya-e más kéz., 

* hanem



hanem a* ki tíinálta ? A’ kép-írók magok nevét a- 
iája jedzik a’ táblára : Apelles fecit. Mi keresz
tyén tejet Szoptunk , és az hitből meg-ismérjűk 
a’ háborúkkal látogató kezedet, Uram, Vkopor- 
sóra jedzett kezed írrásának bőtújit imádgyuk , 
és tsókoilyuk: Obmutui, non aperui os meurn: 
quoniam T U FEClSTl , Meg. némúltam , és meg- 
nem nyitottam a' [zajomat: mert TE ttfin áltád-e 
gyáfzos Requiemet.

Előttem a’ képe, oda-fcl az Abraham kebelében 
(  a’ mint bízom; ) a' nagy itten imádó néhai Can
cellarius , hirtelen Szemlélvén a’ tóduló feregek 
kozott Bor nemifza János Generalift : Édes Fiam 
é úgy-rnond h o z z á )  itt látlak én,, itt Szemléllek 
téged toldi pállya-futáfodból érkezni hozzánk az 
örökkévaló Székekbe ? a’ kit én mint Szernem- 
fénnyét nagy reménségekre neveltelek , tartotta
lak, hadi iskolába kűldóttelek, valaha jó Szolgá
latot. tenni Iftennek , Oifzágnak, Királyodnak : 
hol a' kard ? a’ hadi dandárok , tifztségek ? hol 
a)Szép ^örökség, varak, kaítélyok? Cróffi házba 
kóLtőzodő fzerentsék ? Mind ezeket, látom, mint 
a" íelyem kárpitokat a’ palota Saláról Szerte hajto
gatta eggybe a’ Halál mondván : Sic traníit glória 
mundi! Nmts azon mit békételenkedni ; mellyek 
helyébe eggy óra i.de-fel kévánatosb, raint-Sem a* 
földi vitézség törvénnyé alatt palotákat udvarolni* 
vifclni követségeket, ellenség táborát verni, ma- 
Sa. lelkére kevés gondot vifelni.

Es bizony e’ nagy tanátsu néhai Cancellarius míg; 
élt , el-ncm mulatott abban Semmit , valami vagy 
I f tent és Hitet, vagy úri crkőltsőkben's-tanú-
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Ufókban neveléfl:, vagy eló-meneteles fzerentsé- 
jét illcci-vala Bornemii'za Generálisnak, Boldog 
magzat, íf kinek okos Apja fokáig él ! mint le-tett 
kintfet azt úgy kell tartani, bőtsiílni a’ háznál, mert 
annak fzava Oraculum ; annak tanatsa, a' fiák ol
talma. BORNEiMISZA Generalis oda-ki a' Bétíi, és 
Grétzi Academikufok kozott, Tudós Tanítók ke
ze alatt , órőkkösített magának annyi kerefz- 
tyén virtufokat, Attyának annyi őrömet, Hazájá
nak annyi bőtsűlletet eló-meneteles maga-vifclésé- 
vei, hogy abban a’ két Feo Iskolában nem volna 
fenki , a’ ki az ollyan pirofan fakadó hajnalból 
fzép nap-keletet; az ollyan bimbóbul Rornemifza- 
Háznak ki-levelcdzo ’s-illatozó rosaját ne várná,* 
az ollyan kezdetből ne jövendölne az Ur fzőló- 
jének meg-maradando ékefségére ollyan Mivéft, és 
munkáit : a’ kinek vállai a’ napnak akár-melly terr- 
hét és heveske.iő erejét el-ne vifelhefsék. Azért-is 
őtet az mefzfze-láto okos Attya hadi elő-mene- 
telekre candidálta Márs iskolájában , ott tanulni 
engedelmefséget az Elól-járókhoz, erőfséget, vi
tézi bátorságot, élet ’s-halál között tanácsos Ízí
ve t, lilén , ’s-igafság mellett vagy állani , vagy 
halni kéfz akaratott. Az idö-is, mellyet értünk; 
a'Királyné pártyán-való buzdólgodáfok , mellye- 
ket látunk ; Viéloriák , pálmák , mellyeket arat
tunk ; nagyon fegétik , ’s-hevítik-vala az akkori 
Báró Ur-fibana’ Katona vért, a’ véllc fzúletctt vi
tézi indulatokat, hogy fegyverét Iftennek , ’s-Or- 
fzágnak fzentelné, noha fok fzép experimentu
mokhoz eö fogott nagyobb bátorásggal , hogy- 
fem tefti egéfséggel. Igyekezetinek kezdett virá
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KILENTZEDIK TZIKKELY. 
V É G - B U L T S U K .

Előbb mint fém halandó fzcmeimet (úgy-mond) 
d-lepje a’ Ha’á! homállyá; Iftennek f a ’ kinek eggy 
halállal tartozom ) bunós lelkemet ajánlom , és 
hálákat adok, hogy a’ Catholica Hitben adgya jó 
jeménséggel pállya-futáiomat végeznem: M át jo% 
mert örökfcé-való az, eo irgalmafs á ga !

Az után hozzád fordulok , a' ki nékem Iften 
képében voltál a' főidőn, FELSEGES KORONÁS 
FEJEDELEM-ASZSZONYUNK ! felséged kezét 
alázatos tsókolá'ommal tiízteíem f azt a’̂ kezedet, 
melly nem tudom eilenségidet retenti-e' inkább, 
avagy híveidet vigafztallya ? Bornemifza Ház Fel
séges Házatoktól vett annyi jótéteményeket, 
hogy az Orfzág azt méltán Vallhatta: A  ki az 
alma-fa alatt ÁU , kezelte hullanak az almák. A* 
mint-hogy a’ XIII. Csáfzarokat nevelő arany Al
ma-fa ümeg Felségedben fel-farjúzott új ditsőfíég- 
re : ahoz tartozó köteles hitemet ha ki-ontott vé
remmel a’|mezőben meg-nem bizonyíthattam, a' 
Seregek Ura , bő , meg-rázott , ki-folyó mérték
kel légyen meg-fizetője a’ gráfiákért mebyeket 
ehvettiínk ; hogy a’ földi Victoriák után , Fe sé
ged amaz ditsires Ruditokkal, Pulcheriákkal, â z 
el-hervadhatatlan lékeség koronájára íieífen és
rőpűliyőn. ·

le  tolied raoft Méltóságos Gróff HALLER JÁ
NOS Erdélyi Gubernator Uram , nékem kegyel
mes jó Uram Sógor Uram i és Excellentziád ké

pében



pében a’ két ágon-lévő Méltóságos Haller atyafi 
Házaktól  ̂ vég-búltsúmat véfzem. Nap-világnál 
minden üvegek és fzínck fémlenek , az ötvösök 
fetétet  ̂kertinek arra , hogy az igaz gyémántot 
mc^-kúlőmbóztefsék az üvegtől : úgy Excellen- 
tziad hozzánk-való igaz úri ízcretete a’ háborúk
ban nyilatkoztatta-ki magát, minket nem tfak Ha
talmának fzarnyaival védelmezvén a’ reánk ágas
kodók igyekezétitől; sőtt akarta belsőbb íző- 
vetség lántzával a' két Famíliát egybe erefzteni, 
avagy a* patakot a’ Haller tengerbe bc-fogadni , 
azzal tágas kaput nyitván, több Patritia Famíli
ákkal vér-fzerint-való meg-eggycsűlésűnkre. Ná
lunk Semper honos, noménque tuum, laudéfque ma- 
bűnt. E n , keyclmes jó Uram, a’ hová az cnTc* 
remtőm hí , már indulóba vagyok; hozzám vég
képpen meg-mutatott kegyes atyafiságos fzerete- 
tiért, Excellentziád életinek fonalát nyújtsa líten 
tovabbra-is a’ Nemes Hazának meg-maradására 9 
fókáknak ízerentséjére !

Tőlled raoft Gróff CSÁKI KATA , életemnek 
parja, nem annyira fzóval , mint kőnyvező or- 
tzaval  ̂ veg-búltsúmat vefzem. Tefti crejim bon- 
takozasa úgy latom, tollcd-való el-váláfomat ize- 
n i , neked talán hamar, ’s-remélletlenűl, nékem 
jokor , tudni-illik az lilén akarattya 'zinorán .· a’ 
k i,  valamint ófzve-kelésűnknek volt kezdője, lé
gyen ma bé-fejező koronájá. Hívséges hites fze- 
retetedet, tudom, nem képpes máíTál hanem igaz 
fzeretettel meg-hálálni : ha mi férelem réfzcmről 
tortént-vólna Q a’ kit nem tudok )  arról botsánatot 
kérek az Iftcnemtől, ’s-tőlled. Nékem %’ Te életed
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tükörül volt» lelki dolgokról befzédid ofztonőm, 
tanátsom, fzercntsém; körülöttem dajkálkodáfod 
nem ezt az árvaságot, a’ kiben iffiantan hagylak, 
érdemiette volna i de látom el-fogta fzívedet a* 
fájdalom. Itten hozzád én kinrsem ! A* te kepéd
ben Méltóságom két Grófit Napam-Afzfzonyoknak, 
HALLER KATA, és CSÁKI BORBÁLA Alzfzo- 
nvoknak hot'zfzas élettel áldáfokat kötelei ízére, 
tettel kévánok , Vhóltom után Mementot varok.

Kedves Baro Thefaurarius BORNEMISZA IGNATZ 
Bátyám Uram , és távúl-lévö PÁL édes őtsém , 
tőletek búltsúzom. Tudom jó l, hogy Az egy-máft  
ségitő atyafiak mint az erős betem etett var ollya- 
n ok; mclly oka volt az édes Atyánknak, es ha
gy áfa , hogy Ti engem pennátokkal, én vifzont 
titeket fegyveremmel ékesítenélek ; ezt markom
ba fzakafztya a* Halál ma , nektek más kerített , 
óitalom báftyát rendelt a’ nagy gond-vifelo Itten. 
Édes Bátyám uram, a* veled fzuletett kegyefseg az 
Iftenhez , józan efz , tanáts, igafsag, Őriz ághoz 
fáradhatatlan fzolgálat , elégséges oltalom es 
kints, elégséges garádits lefzen , hogy a földi 
Thefaurariufságod alatt a’ király ladaja igaz jöve
delmekkel , a’ te igafságod vifzont gazdag érde
mekkel Iftennél és Házánál nevelkedgyek. Itten 
tartson-meg fókáknak öromire ! , ...

Végezetre, a’ jelen-lévő T. N. Statufoktol, Vi
tézlő Rendektől, utolsó tifztefség tételemre  ̂bé- 
gyűlt vároíi Tifztektől fejen-ként veg-bultsumat 
ve ízem. A’ ki ezt az Orízágot alkodta és Eleink
nek adta a’ Mindenható Itten , ki-is annak gyeplő
jét igazgattya ma: az co fzent magafságának^fzé       kéből



kéből tekéntsen-ki e’ fzőlőre , kereffen belé ér
demes múnkáfokat * eróílitse vállaltokat érdemes 
verítékre; hogy a' mint veletek közli a’ nap tcrr- 
hét és hevét raoft az orfzágban, azokképpen te
gyen réfzefsé a’ koronában. A ’ közönséges jót 
ncveltye, ellcnségitek fzívit , tanátsát változtafía 
fzeretctre ; hitet , eggyefségct, concordiát virá- 
goztaíTa, ofzlopokat eröfsítse , fzabadságot téri- 
tfe , áldását bővítse , irgalmafságát magafztallya 
minden eó benne bízókkal mind örökké. Es itt 

minden tfontaim az Iftenhez királtyák : F ia t !
F ia t!  Nékem immár minden teft úttyára in 

dúlót fúnák. Kéfzen várlak, J ö v etel Uram 
J  E  S  U S  !  Ámen. Adgy Uram , a’ te 

fzólód Mívesének bérbe orok nyugo
dalmat , es a z  orok ’világoíság 

fén yeskedgyék néki !

Á M E N .
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