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Quies Populi praeconium Regnantium
CaiT. Ep. 29.

Bonum ejt fub  Lege ju jta  vivere , melius fub  R ege ju jlo  
degere.

M. Aurei,
1 '

Nunquam Imperator ita paci cred it, ut non f e  praeparet 
bello, quod etiamji non ger itu r , indictum eji.

Seneca.



TEKINTETES NEMES STATUSOK.

NEMES VITÉZLÖ SEREGI

A .  világ kerekségén győzedelmeskedő Romaiak a’ Tifztefségnek Tem
plomához ragafztatták a’ virtusnak Templomát is, úgy, hogy a’ Tifztesség- 
nek Templomában fenkinek elébb bé nem lehetett menni, mig a’ virtusnak 
Templomán kerefztül nem ment.

Melly találmányokkal azt rajzolták, hogy az Betsűlet, és Tifztefség 
poltzára nem puha élettel, és hafzontalan fzemféuy vefztö gyönyörűsé
gek által, hanem terhefs és fáradságos munkával fénylő virtuffok általié- 
hét fel hágni.

Kérdés támadván pedig az Görög és Romai Philofophufok közzött, 
kik légyenek lég inkább betsületre méltóbbák, Lycurgus az Öfz fejűket, 
Solon azokat, kiknek lég fzámoffabb gyermekei volnának, az Aegyptus- 
béliek az .Prometheus rendeléséből, az Orfzágok Elöl járóit, az Argivu- 
fok Királya Bias az Oskolákban tanitó Philofophufokat; a’ Sycionok Ki
rálya a’ Papokat, Numa Pompilius a’ győzedelmeskedő Vezéreket, vég
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tere a’ Scytháknak nevezetes Boltse Anacharfis azokat, a’ kik a’ Polgár 
hivatalban jó tanácsai, az hadi fzolgálatban pedig fegyverekkel Hazájo-y 
kát lég inkbb elő fegéllették , lég nagyobb betsületre méltóknak tartották.

Ide czéloztak’ a’ Romaiák is , midőn Julius Csáfzárt le feltették álva, 
tártván a’ bal kezében egy könyvet, a’ jobb kezében pedig egy Kardot 
illy all iráfíal: Ex utroque Caefar.

Nemes Abaujvarmegyének vitézlö Serege; mint az fen irt Scythák
nak érdemes onokai, éppen ezen öffy Törvényt telyefsitetted, mineku
tána Polgári kötelefségedet fegyverrel fel váltván, Édes Hazád, ’s jó 
kegyes Királyod oltalmára buzgó indulattal első parantsolatrais fel fegy
verkezni kéfz voltál.

És há fzintén ellenség ellen fegyvert nem foghattál is, (m elly miatt 
fülem haladóra gyakorta zúgolódtál) csak ugyan e’ végre el fzánt vitézi 
bátorságoddal, és illy rövid idő alatt a’ fegyver gyakorlásban tett elő 
meneteled által, nem tsak félelmefsé tetted, az ellenség előtt egéfz Haza 
Seregeivel együtt magadat, hanem minden vérontás nélkül is győzedelmes- 
kedvén, azt az óhajtott Békefséget efzközlötted, mellyet fok vérontáifok 
által is , édes Hazánk meg nem nyerhetett.

Pax eft altera victoria fine bello, & potior eft fervitus iii pace,
quam dominatio in bello.
Scipio Africánus azt tartotta, hogy minden próbákat elébb meg kell 

tenni, minekelotte fegyverre keletien kelni, ditsöségeffebb gyözedelemnek 
tartván a z t, melly minden vérontás nélkül kéfziilt meg.

Kettős tehát a’ gyözedelem, mert minyájan épségben és egéfzségben 
meg tértünk, a’ mi lég nagyobb pedig, Békefséget nyertünk; mit is vihet
tünk pedig többet véghez, mint azt, hogy Királyunkhoz , Hazánkhoz hű
ségűnkét meg mutattuk, a’ Törvényt bé töltöttük, az Nemes Vármegye 
betsi'iletit nem tsak fel tartottuk, hanem Felséges Fejedelmünk és Ná
dor Ispányánk tellyes meg esmérésévél is öregbítettük.’

Fecimus quod potuimus, Legem adimplevimus.
Méltán meg nyittatott tehát Nemes Vitézlö Sereg! néked is erdemeid 

által a’ Virtusnak Templomán kerefztül, a’ Tifztességnek és Betsületnek 
Templomában való fzab'ad bé menetel,’s veddel azon gyözedelini Boros
tyán kofzorudat, mellyet Királyodhoz és Hazádhoz vifelt hüsségeddel, 
Eiol járóidhoz mutatott engedelmefségeddel, ’s minden vefzélyre el fzánt 
ühatatos Vitézi bátorságoddal érdemeffeu fzerzettél.
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A ’ Romaiaknál lég nevezetesebb Innep f zenteltetetfc Júliusnak tifzte- 
ietére, mellyett csak ugyan az Efztendönek kezdetével Januar Havában 
a’ lég koltségeffebb Békefség Templomában, nagy pompa és áldozattok 
közzött tartottak ; Ezen Nemes Vármegyének Békefséget efzkozlö vitéz 
Serege is, fzintén Januar Havában ofzlatatván e l ,  méltán tarhattya a’ 'Bé
kefség Templomában az érdemet esméro Hazafiak fzivekben háláadó gyö- 
zedelmi pompáját, örvendvén a’ fen irt kettős gyozedelmen.

Véget vetvén tehát vitézkedésünknek, vifzfza adjuk az Tekintetes 
Nemes Vármegyének Hűségünkre, és Emberségünkre bizott két záfzlóját, 
téteffen bé a’ békefségnek Templomában , hazánknak örökös nyugodalmára.

Én pedig réízem rül, által adom az kezemhez vett Hadi Törvénye
k et, örvendvén, hogy minyájan nem tsak épségben meg maradtunk, hanem 
a’ jó fenyiték tartass által hadi fzolgalatúnk alatt’ , egy Nemes V itéz fém 
találtatott’ főben járó vétkesnek.

E’ fzerint immár törvényes kotelefségünkben el járván, háláadó fziv- 
vei vefzfzük az Tekintetes Nemes Vármegyének hét holnapok alatt kö
rülöttünk tett fáradozássát, és Attyai fel vigyazását. Nevezetefíen Nagy 
Méltofagú Liber Báró Orczy Lafzló ritka kegyefségü Fö Ispányúnk, és 
ezen Tekintetes Nemes Vármegyének első , és máfodik vice Ispányai ■: 
Tekintetes Consiliarius Fay Fay Agoílon Ur , és Bizáky Fuky Lafzló Urak*, 
különös Örömetekre fzolgálhat, hogy minekutána, mind az polgári rend- 
tártás változássán, mind az földmérésén hármas hadi fegedélem, és ka
tona ki álitásán, T o ro k , ’s Frantzia háborúkon, kettős Orfzág gyűlésein, 
és két fejedelmünk koronázásán, által esvén, végére hajtottátok ezen M e
gyebéli Nemefség fel fegyverkezéfsét is Felséges Fejedelmim nek tellyes 
megelégedéfsével. Mint hogy pedig ezen Nemes Seregnek érdemlett be- 
tsülette az egéfz Nemes Vármegyére háramlik, méltó Júlia vagyon ezen 
Nemes Seregnek i s , az Tekintetes Nemes Vármegyének, különös figyel- 
metefségét meg nyerni, meg nyugodván egyébkínt ama po ány Bölcs
nek Senécanak azon fzavain: Recte facti, feciffe merces eft.

Vége lévén vitézkedésünknek hozzád fordulok immár Méltósagos Li
ber Báró Méfzáros János General Feldmarcbal Leitinant U r, az Tifzán inneí 
lévő Magyar Nemes Sereg; Fö Geueralifsához, kinek hazafi fzeretettel mér
sékleti , Hadi fö kormánya alatt hét holnapokig folytatta, ezen Nemes 
Sereg tellyes meg elégedéffel Hadi fzolgalátyát; nagyobbak a’ te érdemeid, 
hogy fém ezen kisded Sereg azt akár meg hálálhatta, akár illendőképpen
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le feftheffe, az égy mély tifzteletnál csak ugyan többre uein terjedhetvén, 
minden fö és All T ifz ty e i, ’s köz Vitézei mély alázatofsággal bálályák 
Excellentiádnak, mind kegyes Fejedelmünk,’s Nádor Ispányánk előtt nevelt 
betsületeket, mind pedig ezen Nemes Sereghez mutatott különös figyelme- 
teíségét, óhajtván, hogy Felséges Királyunknak, ’s édes Hazánknak ja- 

. vára hofízú időkre terjedjen élete , ’s az késő maradékra is maradjon fel 
örökös emlékezete.

Nagy Sándornak halálát halván a’ Katonai, mint egy agyon verték, 
az földre rakáfonkint húltanak, ’s mint egy bódulták, ha tsak hideg te
temeit is eröfzakoffan kívánták meg nézni; csak nem illy rémüléft okozott1 
ezen Nemes Seregnek is Nagy Méltoffágú Liber Báró P erényi Perényl Já
nos U r, ritka kegyefségü jó Vezérünk; Nagyfagodnak tölünk való bútsú 
vétele , csak nem a’ csábúlásig, fájlalván azt is ,  hogy vég bútsú vételed
del, még tsak ízeméiyedet fém fzemlélhettik, hűséges, és fzófogadó V i
tézeid , kik mind vezér , és Paítor nélkül bolyongó juhok árván hagya- 
tatván, mit várhatnak egyebet magokra; a’ fzomorú forsnál és vefzede- 
lemnél; meg esmérvén minyajan, hogy édes attyok felett való édes Attyok 
voltál, ki mind a’ jó rendtártásban, mind a’ fegyver gyakorlásban, a’ lég 
fzoroffabb fenyítékedet is ritka kegyefségü emberi fzeretetteddel, mér
sékletied, ’s éppen reád illik amaz pogány Böltsnek Senecanak mondása.. 
Severitatem abditam, clementiam in procinctu habuit: csak az nem tudja, 
a’ ki nem forgott feregünk közzott, melly munkával fzülted ezen fereget 
ujjonnan, ’s mely tűzzel ’s indulattal kívántad a jó rend tartásban és fegy
ver gyakorlásbán meg külömböztetni, úgy hogy méltán el mondhatad 
Auguftus Csáfzárral: M ilitiam, quam indomitam accepi, excultam reftituo.

Xerxes a’ Persák Királya, a’ maga roppant táborát meg könyvezte 
annak meg gondolásán, hogy fzáz EfztendÖ múlva egy fém fogna kö
zülük éln i; nem kifíebb érzékenységet okozott Nagyságodnak is annak 
meg gondolása, hogy illy hűséges féregét el hagyván, hol találhattya meg 
csak efztendö múlva is ennyi biv tifzteloit.

Mint hogy pedig ezen kisded Nemes Sereg is , foha meg nem há- 
Mlhattya Nagyságodnak vég nélkül tapafztalt kegyefségét; elégedjen meg 
Naeyságod, mind az egéfz Fo és A ll Tifztségnek ’s köz Vitézeknek azon 
mély tifztelettekkel, mellyet fzivekben örökös emlékezettel fognak vifelni, 
illy all iráífal: Memoria Baronis Joannis Perényi perennet in cordibus etiam 
pofterorum. De ezzel fém elégfzik meg ezen árván hagyott hűséges Se
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rege Nagyságodnak, hanem valamint a’ Scythák régenten az Fö embere
ket el temetvén, egy eleven embert is adtak nekiek úti társul, úgy 
ezen nemes Sereg is nem e g y e t, hanem minyajan magokat úti társul 
ajánlyák temető sirjaban i s , ’s ott is kegyes Vezéreket tifztelni kivanyák; 
én pedig, kinek bölts, és kegyes kormányát, életemnek lég fzerentséffebb 
ideje közzé fzámlálom, mint hogy bútsúzáfomat, fém kezdeni, fém végezni 
nem tudom ; meg nyugfzom ama pogány Böltsnek fzavain Lacrymae no
bis deerunt, antequam caufa dolendi, ’s azt mondom*

Báró Préuyi János kegyes jo Vezérünk 
Ha el hagyfz beniinket, majd el fogya vérünk;
Ajak zokogáíTal azért hozzád térünk,
Ne hagy árván minket, még ez egyfzer kérünk.

Ha pedig e’ pohár reánk méretetett,
S’ a vég Sententia már ki kirdetetett,
Hogy a’ mi Vezérünk tőlünk el vitetett,
Légyen hire neve fzivünkbe fejtetett.

A  menyei Felség végjéé jobb karjára 
EltelTe fokáig az Haza hafznára,
Szályon minden áldás familiajára,
SziveíTen kiványa ezt Abaujvára,

Méltóffagos Liber Báró Lengyelfalvi Orbán Pál különös érdemű A ll Ve- 
zűrünk! Nagyságod jó fzivüsége, mellyel eleitül fogvást vifeltetett ezen Ne
mes Sereghez eleven bizonysága annak, hogy az egéfz Nemes Sereg végj 
hetetlenniil dicsekedett, ’s öroköiTen is ditsekedni fog , Nagyságódnak igaz 
Magyar fzivével, ’s emberi fzeretettivel. A ’ melly nehezen fzokott e nép 
a’ fzokatlan katonai fenyitékhez, olly nehezen felejti Nagyságodnak jó 
móddal vifelt velek váló bánását, azon okbúi az egéfz Fó és All Tifzt- 
ség, köz Vitézeivel együtt Nagyságodnak felejthetetlen jó fzivefségét ’s 
gratiaját alázatoffan köfzöni, örökös tifzteletben tartván emlékezetét, 
llly  all iráffal.

Báró Orbán Pál Ur A ll Vezérségedet 
A  ki nem esmérte, nem tudja hívedet,
Meg nem hálálhattyúk méltó érdemedet,
Örök tifzteletben fen tartyúk nevedet.

Ezen Nemes Seregnek Fo Tifztyei kedves jó Barátim! Minyáj an Phi
lónak azon mondását tartottuk: Arctius confenfu virtutum, quam cogna
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tione fanquinis adfíriügimur, az attyafi fzeretett: fém kaptsolt volna ben
nünket jobban öfzve , mint ege íz fzolgálatúnk alatt vifelt egyett értés- 
sünk, ’s nyáj ás barátságunk kötele egyefitett benőnket, valamint az által 
neveltük betsületVmket, és hadi fzolgálatúnkat hafznoffabban folytattuk, 
úgy örökös emlékezetben tartván réfzemrül fzives baratságtokat, mind 
irántam, mind az Sereg iránt mutatott fzives baratságtokat, hajlandóságto- 
k a t, ’s múnkás fáradságtokat különös indulattal köfzönom , ’s óhajtván, 
hogy Nemes lelkű hazafi buzgóságtokkal nyert érdemeitek, a’ haladat
lanságnak késő maradékira is kiterjedő Öfztönei legyenek.

Nemes VitézlÖ All T ifzt és köz V itéz barátim ! kikkel kettős hivatal
béli foglalatofságim, ha olykor terhellek voltak i s , még is el mondhatom, 
hogy lég örvendeteffebb ideim közzé  fzámlálom ezen hadi fzolgálatomat, 
tapafztalván minyájatokban irántam vifelt különös figyelmetefségteket.

M i is lehetett volna nékem nagyobb vigafztaláfom annál, hogy 400. 
V itéz tárfaimnak barátyáva lehettem, magamnak pedig úgyan annyi Bará
tot fzerezh ettem.

A z egéfz Nemes Seregnek pedig lég nagyobb ditsiretére fzolgalhat, 
nem tsak meg külömböztetett jó erköltsii tulajdonsága , és fzófogadó enge- 
delmefsége, hanem az fegyver gyakorlásban máfok felett tündöklő előme
netele i s ; illő tehát, hogy el ofzlatatásúnkkal is ki ki a’ lég csendeffebb 
és betsületeffebb módon térjen meg Lakó helyében , elottök tartván mind 
Ö Tifztyeinek betsületét, mind magoknak fzerzett jo hireket, ’s neveket.

Végtére minden történhető hibáimról botsánatot kérvén, azokat ko- 
telefségemben lett el járáfomnak tulajdonítsanak, köfzönvén meg külömböz- 
tettet fzives barátságtokat,én is az egéfz Nemes Seregnek,örökös fzolgálattyá- 
ra,és barátságára magamat tökéllettes fzivvel ajánlom, ezen végső fzavaimmal:

Abaujvármegye Nemes Vitézei 
■Minden renden lévő Fő és all Tifztyei,
Kiknek írva lefznek fzivemben nevei 
Legyetek minyájan hazánk bölts vénei

A z  háládatos fz iv , tartsa fel nevetek,
Irigység öfztöne legyen jo híretek,
Hogy ha jövendőre fel kelne ülnétek,
Akkor tudom nagyobb lenne érdemetek,

Nints már egyébb hátra, hanem hogy el vályúnk,
Mint árva Gerlitze fzáraz ágra fzályiínk,
A  nyert jo hirünktiil foha el ne' ályúnk,
Mert több Prényi Jánoft foha fém talállyúnk*


