
Magyar, és Cseh Orfzág m eg-koronáztatott Királynénak Titkos 
Belső; nem kűlőmben az Királyi Felséges Heily-tartó Confiliutnnak Való
ságos Titkos TANATSA: a’ kegyetlen halálnak halálos Nyila által, a Haj
dani fok-érdemű, és Örök emlékezetű ERDÓDI GrófFok Dicsőséges Erde
jéből; midőn életének hatvanadikefztendőjétbé tölteni akarta volna, előt- 
te-való ellvén hatod-fél órakor, Sz. Mihály-havának 26-dik napján; Egri 
Pűfpőkségének 29-dik efztendejében, ki-vadáfztatott, és az Anya Szent 

Egy-háznak, Apoftoli Magyar Hazának, és Méltóságot Grófit Famíliá
jának , el-feleithetetlen fzomorúságával meg-ejtetett;

ÉS ■
Szent András Havának 12 dik napján Pompás SolennitáJJal- való Temetésének

Az ISTEN-> és a' Romai Széknek Kegyelmébul

E G R I  PÜSPÖK,
Szent György Vitéz, és Martyr Iááki Apátur,
Claudia-Hcgyi, és Várasd Vármegyei örökös Gróff, Nemes 

Heves, és külső Szolnok Vármegyének örökös Fő Ispánnya,
F E L S E G E S  A S ZSZONYUNK

MA R I A  T H E R E S IA

GYÁSZOS VADÁSZAT,
A’ M E L L  Y B E N

NÉHAI M E L T O S A G O S  M O N Y O R O K E R E K I

G RO FF ERDÖDI
GÁBOR ANTAL





Ecce Sacerdos Magnus, qui in vita fua fuffuliit domum,
& in diebus luis corroboravit Templum.

I mé  a F ő-Pap-, k i életiben támogatta, a bátyit > és az ő na
pjaiban meg-erőjitette a'' Templomot.

Máz kedves fzolgáját Moyfes Pátriárkát,
fok fzorgalmatos fáradság!, éjjeli, ’s nappali 
kemény munkái, és hafznos,’s csudálatos kö
vetség! urán meg akarván a’ Felséges Ur ISTEN 
nyugoz.;alni, azt mondotta nékir Apende in 
monte i/tum Abarim jdejl tranfitmm, in montem
N ebo-----&  morere in monte. Menny - fel
Abarim, az-az által meneteleknek hegyére, a’ 

Nebo h egyére ,---- és hally-meg a hegyen. Akkor halván 
Mojfes az llrtúl aJ halálnak fententiájkt, búcsúzó képen az ó Né
péhez fordult, és fok fzép tankáfokot, és intéfeket adót néki: 
miképen tudniaillik; nem csak a’ jelenvalókot, hanem a’ jőven- 
d&kót-is, jól meg-gondoinák, (zivekbe méllyen vennék, és az Ur 
Iftentűl el ne ízakadnának; hanem álhatatofon mellette maradván, 
annak idejében az meg-igírtetett Mefiiást el-várnák; A’ kik pe
dig tétovázóbb elmével, csalá’ d itélettyekkd, világi hivságoktul 
meg-homályoíittatotc fzemekkel, fenki tanácsáva l élni nem akaró, 
zúgolódó emberek, csak a jelen-való'.ot ízem’éiték; azoknak azt 
mondotta: Gens absque confilio, &  absque prudentia! utinam Ja  
per ént, &  intelligerent, ac novt/pma providerent! O minden ta
nácskozás, és okoíság neikíú-vaó Nemzetség! vajha efzére térne,
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és meg-értené, és a’ végsó dolgokat meg-tekintené! Valóban 
bölcs incés, és Atyai fzép tanítás; 5 vajha a’ inoítani világ fiai eb
bűi tanulnának! és magokat meg - ismérvén, magoktul gyakran 
fzámot vennének! mit moftan cselekednek, és jövendőben mit 
cselekedendők legyenek : miképen tudniaillik a’ gonof ág urtyá- 
rúl el-térjenek , és az I S T E N  Törvényének öfvényéu járjanak. 
De a meg-átalkodot bűnös embernek fiket az 6 fűié, vak az ö 
ízeme, és kőnél keménnyeb az ó fzive aziilyeneknek bé-vételére; 
ügy hogy méltán felóllök mondgya a’ Bölcs: absque ullo timore fi
lii hominum perpetrant mala. Minden félelem, és rettegés nélkül 
az emberek fiai gonofzat cselekefznek: Sót a’ mi nagyob,deve- 
fzedelmeffeb, Utantur cum male fecerint, &  exuitant in rebuspef- 

ftm is, Örvendeznek mikor rofzúl cselekefznek, és az ó leg-rofz- 
fzabb dolgokban, és gonofzságokban vigadnak, és dicsekednek. 
Azillyenekrűlcsudálkozva Írja Ifaiás Próféta : Pepigerunt cum morte 

foedus, &  cum inferno facium fecerunt. Szövetséget vetettek a’ 
halállal, és a’ pokollal meg - alkuttak , baigatagúl, és eíztelenűl 
gondolkodván,hogy már a’ halál őket nem sérti, és a’ pokol ked
vezni fog nékik. De, ó Gens absque confilio! O tanácskozás nél- 
kűl-való efztelen bűnös ember! jövendőben fogod tapafztalni, a' 
midőn rajtad bé-tellyeífedik a’ mit mondot a' Királyi koronás Pró
féta Sz. Dávid: Peccator videbit, &  irafcetur, dentibus finis frem et, 
&  tabefiet j defiderium peccatorum peribit :a ’ bűnös meg-láttya, és 
haragfzik , fogaival agyarkodik, és meg-eped, el-véfz a’ bűnösök 
gonofz, vétkes, kívánsága. Ha azért jól meg-gondolnád, hogy 
Mors peccatorum pefifima. A’ bűnösök halála lég - gonofzabb, és 
lég vefzedelmeíTebb, mind ezektűi ment lehetnél: azért Memorare 
noviffima tua, &  in aternum non peccabis emlékezzél-meg a’ te 
végső dolgaidrul, és nem vétkezel örökké. Mert bizonyos légy, 
a mint írja Sz. Pál: Hogy Jlatutum efi omnibus hominibus fem el 
m ori: ISTENnek el végezet decretuma ez , minden embernek egy- 
fzer meg-kel halni, sót a’ mint Job irja: Homo natus de muliere, 
brevi vivens tempore, repletur multis mi feriis  t Az Afzfzony álat- 
tul fzűlettetett ember kevés ideig élvén meg töltetik fok nyomo
rúságokkal, ínségekkel, és fzorongatáfokkal, &  nunquam in eo
dem flatu permanet, és foha egy állapotban meg-nem marad. Eb- 
bűl a’ meg-máfolhatatlan decretumbul ki-nem vétetik fenki, ha
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nem metam properamus ad unam a’ mi pálya futáfunk, e’ világi fza- 
rándokságunkban mind egy forma, mivelhogy Peregrini furnus fu- 
per terram, ficut &  Patres noflri , ita &  nos, valamint a’ mi Atyá
ink , úgy mi-is fzarándokok vagyunk a’ főidőn. Azért aztmond- 
gya Sz. Ag lton: Omnis qui ad fupernam pertinet Civitatem, pere
grinus efl mundi, &  dum temporali utitur vita , in patria v iv it  
\aliena. Minden a’ ki a’ Felső Várasba-való , fzarándokja e’ világ
nak, és a’ mikor ideig fzerént-való élettel él-is, nem magáéban, 
hanem máinak hazájában él: Nem magáé tehát, akár mennyivel 
látiatik-is e’ főidőn bírni. Sz. Bernárdazt mondgya: Sancti Viri pe
regrini funt, &  hofpites in hoc feculo. Hogy még a Sz. Emberek-is 
fzarándokok, és vendégek e’ világon. Azért feddetík Sz. Péter, 
hogy a’ Tábor hegyén hajlékot akart építeni, quia Sanctis in hoc 
mundo Tabernaculum non e fl, mert a’ Szenteknek e’ világon hajlé
kok nincsen, mivel non habemus tílc manentem Civitatim , fe d  fu 
turam inquirimus: Nincsen itten maradandó Várafunk, hanem jö
vendőt kel kerefni, Arra czélozot Sz. Agoíton, a mikor igy int 
minket: litere nummo quemadmodum Viator in hofpitio, M enfa, 
Calice, Urceo, dimijfurus, non permanfurus: Ugy élly a te pénzed
del, és gazdagságoddal mint az úton-járo a’ Vendég-fogadóban, 
a’ ki azon Afztalt, a’ mellyhez fii, a’ Tálat a’ mellybfil efzik, az 
Edényt a’ mellybfil ifzik, mind ezeket; uttyát follytatván; ottan 
kel hadni, magának pedig továb kel menni. Egy fzóval ( a’ mint 
mondgya Sz. Pál) qui utuntur hoc mundo, tanquam non utantur 
praterit enim figura hujus mundi. A’ ki e’ világgal él, ugy éllyen, 
mint ha nem élne véle; mert el-véfz , és el-tfinik e’ világnak csa
lárd fzem-fény vefztő , ’s képző figurája: és igy Omnes morimur , 
&  fen t aqiu dilabimur in terram. Minnyájan meg-halunk, és 
mint a' vizek a főidtől el-nyelettetőnk. Nincsen a’ kegyetlen Ha
lál élőt femmi Személy-válogatás.

Non Ducis Imperium, non Regia Mitra Corona:,
Pontificis Summi, Cardinalisque Chorus 

Sceptra nec Orbis item, nec Prtefulis Infula San&a,
Mortis ab extrema, Conditione vacat.

Sem Király, femHerczeg, fém más hatalmafság,
Sem pedig a’ Pápaság, fém Cardinálifság,
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Világi U rasig, Pöfp&ki Méltóság,
A’ Halált nem kerüli> ez bizony valóság.

És így Sceptra ligonibus aquat ,a ’ Királyi Sceptrumokot, a’ 
Pöfpőki Páíztori pálezakat olly kónnyen el-ragadgya, minta’ ka
pás kapáját , ’s a’ kaizás kafzáját. Nem hafználnak ez elótt az em
bertelen halál elótt íemmi tótt Meritumok, vagy érdemek, nem 
Hadi vitézségek, nem nagy Felséges, kegyelmes, és Méltóságos 
Fó Famíliáknak Tekintete, nem nagy jó téteményeíc, és igaz hiv- 
ségek; de még az Egyházi Méltóságoknak fém enged, mind eze
ket egyaránt kafzáiiya.

O világi változó múlandóság! 0  M ors, quam amara ejt memo
ria tua! O kegyetlen Halál, melly keferu csak a’ te emlékezeted-is! 
O csalárd Világ! igy bánfz-é a te lakófiddal ? Mihelyt magadba be
fogadod, czifrán ruházod, drága gyöngyökkel, és kövekkel meg
rakod , Bíborba, Bárfonyba öltözteted, gazdagon vendégled,nagy 
gazdagságokkal megajándékozod, dicsőséges hírű Méltóságokra, 
’s Méltóságos Fő - Tifztségekre fel-emeled, föleit zengélFel, íze
méit fzépségekkel gyönyörködteted. Végre pedig mindenekről 
meg-fofztod, és mezítelenen magadbul ki-csapod ? Nadus tngrejjus 
fum in Mundum, &  nudus egrediar úgy bizonyitya Jób.

O drága vendégség ! o nehéz birodalom! o kőlcsónózótfzem- 
fény vefztés! mikor minden fő-lakásért, drága öltözetért, jó hir 
’s névért, Uri Méltóságos Tisztségekért, és valamit csak a Világ ad
hat, adóf-á téfzen, és nagy fzámadáfra által küld minket. Pof hoc 
autem Judicium, mert a’ halál után ítélet eleiében Hittatunk, a' 
hol azt fogják kívánni tőllőnk Redde rationem vilicationis tiu , Adgy 
fzámot sáfárságodrul, mert már nem sáfárkodhatok

O nyomorult forfa gyarló Embernek! Siccine feparat amara 
M ors? így válafzt-éminket a keferő Halál? igy, igen-is igy, fza- 
kafztya el azAcyác az ó fiától, az Anyát leányától, Teílvért Telivé- 
rétül, kedveit kedvefsétöi, a’Jegyeft Jegyefsétöl: Hogy fokrul ne 
fzóllyak, imé 0 triftiffima Mortis Imago! Ofzomoru! ő íziveket 
hali ó ! o kőnyv-hulatáfokat árafztó Képe a’ halálnak,

Ecce Sacerdos Magnus, qui in vita Jua fu jfu lfit Domum, &  in 
diebus (kis corroboravit Templum. Imé a’ Fő-Pap, ki életében tá
mogatta a hizat, és az ó napjaiban meg eróíitette a’ Templomot. 
Ez, az gyáfzos koporsóban bé-zárattacott jó kegyelmes Fó-Papunk,
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holtig igaz hiv jó Páfztorúnk, Egri Püfpőkűnk, Felséges Magyar, 
és Cseh-Orfzági konronás Királynénknak utóifo pihenéséig ízor- 
galmatoíon fáradozó igaz fzív-béli hív Tanácsa Monyotó-Keréki 
Gróff ERDŐDI GÁBOR ANTAL. Ez moftan nékűnk itten az 
Maga Udvarában, a hol közel ennek előtte, Minnyájan a kik 
hozzá jöttünk, ki-ki maga rendéhez képeit igyekezet nagyob, na- 
gyob tifzteletet tenni: Moít már rajta történik a’ mit mond Sz, 
1 ál Spectaculum facti fumus Mundo , - - •  &  hominibus Csudául, 
és például élőnkbe ki-tétetett, hogy innen-is kivitefsék, és ide 
vifza ne jőheífen foha. Ugyan keferves képe ez a’ fzomoru halál
nak: élőnkbe tétetik például, hogy éfzre vévén, és meg-tanul
ván, melly kegyetlenül bánik a’ halál, a’ ki meg az illyen drága 
Méltóságnak fém enged, de minket, a mikor lég-nagyobb fzfik- 
ségünk let volna reá, illy nagy , és hatalmas fegéctó Urtúl nem 
kevés kárunkkal meg-fofztotj mertolly kegyes Atyánkat vette-el, 
hogy méltán mondhattyuk: Pupilli fatti fumus absque Patre, Árvák 
lettünk Atya nélkül*

El-hifzem immár annál-is inkáb a’ mitmondotJóbPatriarka:Co«- 
flituifli Terminos ejus, qui pr ater iri non poterunt hogy a Felséges Ur 
ISTEN az ember életének határt vetet, a’ mellyet által nem hág
hat fenki: Mert imé a’ midőn ez a mi kegyelmes Fő-Papunk ter- 
méízet fzerént-való életének hatvanadik efztendőjet akarta volna 
tölteni, egyfzer’smind életében-való fzarándokságának utolsó fzem- 
pillantását érte.

O jó kegyelmes Praelatus, és Sz. Szerzetemnek Romai Pro- 
teftora! én legyek-é a z , a ki ennyi kegyelmes Attyai gratiáidot 
bőven vettem, és foha vigaztalás nélkül tőlled el-nem jöttem? 
én legyek-é az, a ki inkáb hufzon hatodik napján közel el-múlt 
Sz. Mihály-Havának, ide bé-jővén fzületéfed napját, fzámos kő- 
vetkezendökkel akartam fzerencséltetni, hogyfem ámbár boldog 
halálodon keferegni ? és moftan-is véremmel fel-támafztani, hale
hetne kéíz volnék? En legyek-é az, ki Iítenes, és fok fő-fő Vir- 
tufokkal tellyes életedet elő befzéllyem, és dücsőséges méltó di- 
cfiiretidet hirdeifem? O bizonyára azt kel mondanom , a mit Je
remiás Propheta az Urnák mondot, midőn ISTEN igéjének hirde
tésére küldetett: Domine A A A  nefcio loqui Uram nem tudok fzol- 
lani. mert el-fogta fzivemet, és nyelvemet a’ keferüség. De mind-
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azonáltal,ha az ő örök emlékezetre méltó, jeles fok jó cselekede- 
tinek tengerét, a mellyekkel mind az Apoítoli Magyar Hazat 
támogatta, mind az ISTEN Anya-Szentegyházát benne meg- 
erőfítette; teilyes egéfzlen meg.nem ihatom-is, Szabad légyen 
bár csak fzomjuhozó kívánságomnak, ’s igyekezetemnek annyit 

. belólle vennem, a mennyire az én csekély voltom érkezik. Így 
azért Vadum ad montem M irha , fel-mégyek a’ keferü Mirhával bé- 
ültettetett hegyre, tudníaillik ad Montem Claudii, a’ Klaudia He
gyére,melyrül ez hajdani régi hofzfzasGenelogíájú Monyoró-Keréki 
Gróff ERDÖDI Familia egyik Prtedicatumát, és Nevezetét véfzi, és a’ 
mellynek órökós Groffja. Oda azért fzomorú halgatóim késér
jetek engemet, és álmélkodva csudállyátok, és csudáivá fígycí
mezzetek; mind azokra a’ miket látni, és hallani fogtok.

Szent Márk Evangejifta könyv. 8. réfzében olvafom, hogy 
egy üdőben a’ mi édes Űdvezitő Kriftus JESUfunkhoz egy vak 
koldus vittetett, és kérték, hogy reá tévén kezeit illetné ötét, 
és térkéné vifza az ö fzeme világát; a’ mint-is a könyörülő JESUS, 
kezénél fogva ki-vivé a’ Népközzül, és egyfzer illető az ő izéméit, 
és meg-kérdezé , hogy mit látna? kire azt felelte: Video homines 

’ velut arbores ambulantes, Látom a’ járó embereket mint a’ fákat. 
Kerefztények, jól látom, hogy én vagyok azon vak koldus; mert 
felyül emlittetett czéilomrul gondolkodván , azt igirtem, hogy 
'vadam ad montem M irha a* Mirhák, avagy Claudia hegyére aka
rok menni, a’ hol hofzas eíztendök forgásátul-fogva mindenkoron 
fényeskedö ^agy-hirü , és érdemű Méltóságos Monyoró-Keréki 
Gróff ERDÖDI Famíliának ékefen zőldellő, drága illattal virágzó, 
bőven gyümölcsöző, sűrű fzép ligetes Erdejében, válogatót fzép’ 
séggel, gyönyörű rendben álló termékeny, kedvet-hozó, 6 melly 
nagy reménséget igírő o ltván yokat, ’s plántáláfokat tapafztalok. 
Kérdgye itt bár valaki mit látok? egyebet nem mondhatok, ha- 
nem Video homines uelut arbores ambulantes, Látom a’ járó Embe
reket mint a fákot: Mert látok itten Hatalmas Vitézeket, miké
pen a halál truczára éles fegyverekkel, ellenségeinek hóit tettei
vel egéfz mezőket ^bé-teritnek. Látom Hatalmas Győzhetetlen 
Tsáfzaroknak, Királyoknak, s Fejedelmeknek Arany Bárányű, 
és Arany gyapjas bölcs hivTanácsait, Miniftereit, de látok az Vi
tézkedő Anya-Szentegyházban vereífen túndókiö Cardinálifokat,
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Conftántzinápoli Pátriárkákat, Értekeket. PüfpöpŐköt ; látök ag 
Romai Szentséges Pápákhoz , és hatalmas Király okhoz, nagy Méh. 
lósággal, fényeíséggel, hiteles Credentionáliíokkal, fullyos az 
Kerefzcényi Hatalmafoktűl reájok bízatott dolgoknak hafznos 
végbe vitelekre kőldettetett követeket.

Gyönyörűséges ugyan ez az hofzteas emlékezető, fzép illatú, 
ekefen zóídelló, és fzinefen virágzó bóv gyümölcsös fákkal kőről 
vétectetett, avagy rendefién bé-őltetcetett Claudius Hegye, de bizo- 
nyara Mons Mirhát halálos keferü Mirhával meg-hintetett Hegy 
a mellyen a’ kegyetlen halál valóban ki-mutatta fejér csont fogak 
éleíitette Kafzájat, es minden Tiratmuíhál nagyob Tiranufságá^ 
vitte végbe. °

A' Teremtéfnek könyvében olvafluk, hogy minek előtte az 
Mindenható Felseges Lír IST EN - az Embert teremtette volna: 
Plantaverat autem Dominus DEUS Paradijitm voluptatisd Principio 
in quo pofuit hominem quem form averat, Plántálta vala pedig az 
llr ISTEN a' dőcs&ségnek Paradicsomát kezdettől fogva: meliyba 
helyhezteté az Embert a kit formált vaia. ProduxitqueDominus 
DEUS de humo omne lignum pulchrum vifu , &  advefeendum niave 
Es nevele az llr I S T E N  a’ főidből minden fzép tekintető-, és az 
ételre édes fát: Lignum etiam Vitee in medio Paradif lignúmqut 
JctentU honi &  main Az Életnek faját-is a’ Paradicsomnak kö
zepette ,;és a; jó ’s gonofz tudásának fáját. Nagy gyönyörűségek 
vala a mi első Atyáinknak, a’ meddig az ő ártatlanságokban meg- 
maradának, úgy hogy csak az ó mezitelenscgeket-is meg-nem iT- 
mérték: De, 0 breve gáti dium ! ó rövid öröm! melly csak hamar 
meg-változot, és let halálos méreg, keferő őröm, mert az ISTEN 
parancsolatának által hágáfa után, Éva Anyánknak nyalánksága 
után, a tikot fa gyümölcsének csak koftoláfa után is meg-nyilá
nak az 6 fzemei, mezítelenségeket fzégyenleni kezdették, fzé- 
gyebetekben el bújtak, és a’ hol fáknál nagyobbat nem tapafz* 
taltak : akkor kérdezhettem volna Adam mit látz ? Éva mitfzem- 
lélfz ? egy átallyában úgy vélem azt mondották vólna: Video ho. 
mines velut arberes ambulantes. Látom a’ járó Embereket mint 
a fákot, azt vélvén, hogy minden fa ember, és reájok rohanni 
és az általhágásáérc a’ parancsolatnak bofzút állani fognak. *
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Ez leg-elsó de lég vefzedelsneffebb változás vala a’ főidőn, 
mert az egéfz Emberi Nemzetre terjedet, a mint Írja Sz. Pál Apo- 
ílol : Sicut per unum peccatum in hunc mundum intravit, &  per 
peccatum Mors. A’ mint egy ember által a Világra jót-bé a bűn, és 
a’ bún által a’ Halál, Et itd in omnes homines pertranfút tn <jUo omnes 
peccaverunt és úgy minden Emberekre el-hatott a’ kiben tnn- 
nyájan vétkeztek : Ah keíerves jaj fzó : in omnes homines minden 
emberekre terjedet, igen-is minden emberre, úgy hogy még ezen 
érók emlékezetű Claudius Hegyi, ezen Fó Mélcúságos GrófFER- 
DÓD1E K , ’s ERDŐDI Gróffok Erdejére-is el-terjedet. Ecce fe- 
curis ad radicem pojita efl már a’ halálnak élefen meg - kőfzürúlte- 
tett fejfzéje, ezen jól gyúmólcsözó Erdőnek gyökerére fzállot, 
O halálos keferú Mirhával teli hegy ! in quo ceciderunt Fortes■, &  
Rohufli a' mellyen a’ mérges Halál az ó kegyetlenségét valóban 
mutatta , mivel itten immár nagy fzámok vagyon ezen hajdani 
úd.óktúl le-fzármazó, és ágazó Gróffi Famíliának, mellyeket a ha
lál le-kafzált, minden tekintet, és fzeméily válogatás nélkül.

De ö fzomoru Haigatóim ! hogyha az elótúnk fekúvó jó ke- 
gyelmes Praelatus Urunkra, ’s drága Fő - Papunkra, és az ó óíz 
régi Méltóságos minden jóban mindenkor nagy-hirú meg-fzámlál- 
hatatlan fok fó-fó jeles, és Világ végezetéig méltán el-nem felei- 
thető cfelekedetire fordítom fzemeimet, bizonyára meg akadok, 
és el-némulok mert Generationem quis enarrabit? Az ó Genelo- 
giáját, Genelogiájának igaz Nemzetséges rendét, rendeífen plán
tált, és virágzó,’s az Anya-fzentegyháznak, és ezen Apoftoli Ma
gyar Hazának hafznofon gyümölcsöző ágait > ki vágyókén, hogy 
elő fzámlálni magamra válaihaílam? De mivel hogy az fenkinek 
nem kedvező halálnak irtóztató fok nyomait, kegyetlen Tiran. 
nufságának jeleit előttem látom, ugyan csak hamarsággal, ezt az 
Mirhás Hegyet, és Erdőt fel-akarom sétálni. Azért ha ugyan ne 
talántán vakmerő bátorságot magamra vévén hozzá találok ahoz. 
is fogni, ’s el-indulni ; eleintén mindgyárt bocsánatot kérek, 
mivel könnyen meg-lehet, hogy ezen jeles, sűrű, hol gyönyör
ködtető, hol fzömorkóy hol fzép illatú virágos, hol Mirhától 
keferú Erdőben, el-vefztefn az utat; mert még eddig csak ennyire 
íem vala fzabadságom , ezen fényeskedó Familiának Erdejébe, 
csak be-is tekinteni. Nem fogok azért itten mulatozni hogy
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többekre ödóc nyerhettek ) az elsőségeknek rendét hofzafon elő 
fzámlálni , Nagy Méltóságoknak Titulusait hirdetni , és mind 
ISEENhez, mind terméfzet fzerént-vaíó Űrökhöz, mind pedg 
Hazájokhoz mindenkor sértődés nélkül meg tartatott hivségeket, 
nagy renddel elő fzámlálni: Mert ezekec már ennek előtte, fok 
Tudós, és Bölcs Hiíloricufok ékefen , és bővségefen le-ircák 
minden volta-képpen: a’ mint-is nem régi dolog 1736 . Efzt. a’ 
midőn Néhai Méitóságos Moftforó-Keréki Grófí'ERDODI ADAM 
Példás Nyitrai Pfifpők Urnák valóban gyálzos el temettetését nem 
csak az Nyitrai Püfpőkség, hanem egéfz, Magyar Hazánk ke fér- 
gette 5 meilynek-is alkalmatofságával a JESUS Tárfaságábul Tifz
telendő Pater Szegedi János Magyar nyelven5. és Tifztelendő Pa
ter Piárifták Szerzetéből, Tifztelendő Pater Benedicius ab An
nuntiatione B. V.M . Deák nyelven hofzfzafon, és elméfen ki-hir
dették; azon kivid pedig Magyar-Orfzágnak hires Hiftoricuíi Bon- 
finius, Iftvánfi, és Pater Szent Iványi, ezen mindenkor virágzó, 
és fzépen illatozó Gróffi Familiárul dicíiretetten Írtak , sőt mcft-is 
egy fzorgalmatos Hiftoricus benne foglalatoskodik, hogy mennél 
hamarább tellyes gyukerefen a Világnak őrők emlékezetére ki
adhatta: azért én csak fzaladva által akarok menni, és mivel a’ 
Halál kegyetlenségének ennyi fzomorú nyomait látom, magam-is 
félek ne talántán a’ Halál én utánnam-is légyen az 6 éles kafzá- 
jával, és meg-ejteni akarjon. De ugyan csak járatlan lévén ezen 
jeles fzépen zőldelló, és nagy reménségú ágait mutató Erdőben, 
ugyan csak Kalauz nélkül el-indulni nem méréfzlek: De mind- 
azonáltal bátorítom magamat," hogy ebben is olly jó oktatóm, 
és tanítóm léfzen, mint régenten Dantei Prophetának volt: a 
mellyrfil olvafom-is, hogy midőn az 6 néki meg-jelentetett látáfo- 
kat által nem értené, az U hoz foháfzkodva follyamodot, hogy 
küldene ollyan oktatót, a ki meg-értetné véle azoknak titkait: 
a’ mint-is meg-halgattatván az mondotta: Ecce Vir Gábriel quem 
videram in vifione, cito advolans tetigit me , &  docuit me. Imé 
egy Férfiú a Gábriel a kit láttam a’ látásban, hamar repülvén il
letet engemet, és meg-tanitta engem. így így bízom én-is, hogy 
ezen elő fink Pompás Koporsóba-^ ki-nyujtozratott Fő - Pap, drá
ga, és ritka Férfiú Gróff ERDőDl GABRIELnek gyáfzos alkalma- 
tofságafog engemet tanítani, hogy fzív-bcli igyekezetemnek hafz-
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gyón gyarapító, ’s oltalmazó ElztergamiErfekie, ar Magyar Ha
zának erófen támogató PrimáíTa. Az Komái Anya-Szentegyhaznak 
vereffen tündöklő Cárdinálilfa; az Tizedik Leó Pápának, a’ Pápa
ságra yalo válafztására hatalmas kő v e t , a’ holott magának-is a’ 
1 apasagra Tíz Votuma valaj kit jól meg-fzemlélvén az már nagy 

olenmtaíTal valafztatott Leó Pápa, Conílantzieápoli Pátriárkái 
'• Méltóságra fel. emelt. Oh bizonyára D ile ótus DEO, &  homini- 

hús, cujus memoria in benedictione ejt. Szerelmetes vált az ISTEN, 
es emberek eiőt, kinek emlékezete áldásban vagyon* De az kő- 
nyőrfilet en halai, mind ezen Nagy Méltóságokra, és fénye kedó 
Un litulufokra nem tekintett, hanem Méltóságos Gróifi Fami- 
hajanak, Magyar Hazának, és az Anya-Szentegyháznak vifza hoz- 
hatatlan karaval, le-vágta, ’s le-kafzálta.

, u ^ ig/o rd itcm . el fzomorú fzemeimet ettől a* gyáfztul, már 
a halainak ujab nyomát látom; mert élőmben iőn Néhai Nagy
emlékezetű Méltóságos Grólf ERDODI PÉTER Claudia-Hegyi 
Első örökös Groff, Tizen-nyólcz Kő-Váraknak, és annyi birodal- 
moknak Ura; de a dőhőskődő,’s  oftromló halál onnan-is ki vonta, 
es magaval el-vitte.

Továb látom, miképpen ez a’ ki-fáradhatatlan kafzás vaílag 
rendet kafzal j mert nem csak Néhai győzhetetlen Nagy-hirő Nevű 
s vitézséggel tellyes Máfodik Méltóságos Gróíf ERDODI TA

M Á ST, ( a’ melly JNemzetséges Czimerét egy Tsáfzárí Saff al fel-
ékefi»

nos czéllyát el-érhettem: Ide azért vigyázzunk, és Laudemus Vi- 
• rosglortojos in generatione Jua Dicsérjük a’ dicsőséges Férfiakat az 
o nemzetségekben.

De imé melly nagy cfudálkozáttal mindgyárt eleimén bé-től- 
tetem, a midőn a’ hói egyfigyü befzédemet akartam végezni, ot- 
tan ketelemttetem el kezdeni, tudnia-illik: a’ mi MéicoságosFő
lapunkon , mint Egri Pőípőkőn, de kezdenem kel egv ugyan Mél- 
tosagos Fő-Papon , és Egri Pfirpőkőn; mert lég elsőben ezen Mél- 
tosagos Groffi Erdőben-való fétáláfomban adgya elő magát a ha-



ékeíitette, hanem a' maga Nevezetét fel-magafztalta, a’ midón 
Eques Sanctiffiimi Salvatoris Meg-váltó Urunk Lovas Vicézzének 
neveztetett) le-vágta, de még az 6 fzépen virágzó., és nagy re- 
ménséget ígérd ágait, és cfemetéit-is, úgymint: M. G. ERDÓDI 
JÁNOST EgriM. Pfifpókót, M. G. ERDŐDI ZSIGM O NDO T 
Horvát Orfzági Bánt, M .G. ERDŐDI Első KRISTÓ FO T, M. G. 
ERDŐDI SUSANNAT, és M* G. ERDŐDI AN N AT, csoporto- 
fan le-kafzálta.

Nem engedet ez az irgalmatlan halál, felyfil emiéttetett M. 
G. ERD6DI PÉTER, ugyan PÉTERGróffi Fiának, a’ melly vitéz
sége mi at Tüzes Péternek hivattacott: hanem itten-is Cecidit fortis 
de medio Ifra ef elejtetett ez az erős Vitéz.

Újabb Tragediás Scéna nyittatik az én járáfomban, a'midőn 
fzemlelem kónyvezó fzemeimmel, Néhai M. G. ERDÓDI Bakacs 
PÁLT illy hafznos, és gyürnólcsÁsón fényeskedó Erdódi M. Er
dőnek Pálma fáját , és az ó fzép óltovánnyait •, tudnia illik azelsó 
Néhai M. Grófi' ERDÓDI PÁL Fiát, a’ máíodik Néhai M. G. ER
DÓDI SIMONT Vefzprimi Pűfpókótj a’ harmadik Néhai M. G. 
ERDÓDI harmadik Bakacs TAMAST; a’ negyedik Néhai M. G. 
harmadik ERDÓDI PÉTERT Nagy emlékezetű Horvát-Orfzági 
Bánt. Mind ezeket halomba vágta az rettentő halál.

Innen fzaporitom lépéíimet, és elómbe ál Mennyei, és világi 
Meritumokkal teli Néhai M. G. első ERDÓDI KRISTÓ F, a’ ki 
Serafikus Sz, Ferencz Atyánk Szerzetéből T, PP. Franciskánufok 
Márián» Provinciájokban lévő fok Tartományokban Híres Sz. Ka- 
talini Kláftromát fundáka; és velem cgygyűt kefergi három fzép 
Gróffi csemetéit. Úgy mint Néhai M, G. ERDŐDI IMRÉT, Né
hai M, G. ERDÓDI G a BORT  , a’ ki az felyül emiéttetett Sz Ka
talin Kláftromát ujobban fundamentomábul fel- épitette: és Néhai 
M. G. Monyoró-Keréki ERDóDI G Y ó R G Y ó T , a* Claudia-Hegyi, 
és Varasd Vármegyének órókós Grófija Fó-Ifpánnya vala, ez nagy 
fumma pénzzel meg-gátolta, hogy a’ JESUS Tárlasága-béli Szer-* 
zetefck a’ Tórókóktűl fogva ne viteífenek; mindazonáltal az irigy 
halál ezen drága Gróffot-is ugyan csak, továb-való vigafztalására, 
az Anya-ízentegyháznak, Magyar-Hazának, és M. Gróffi Famíliá
jának fen-állani nem hatta.
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Boldog ISTEN! ki győzné mind eló-fzámlálni mind azon fok
gyáfzos jeleit a halál Tirannuíságának ? A’ fzemeim meg-homál- 
lyoíottak a’ k6nyvez6 febes nézésben, lábaim meg.farattak a’ fie- 
tó járásban , nyelvem meg-bádgyadot, ezeknek eló-fzámlálásában: 
El-hagyom azé c Néhai M. GróíF Monyöró -Keréki SANDORO- 
kac, M .G. ERDÓDI JANOSŐkat, M. G. ERDÓDI SIMONOkat, 
M. G. ERDÓDI ADAMOkat, M. G. ERD6DI MlKLOSÜkat, M. 
G . ERDÓDI LAjOSOkat, M. G. ERDŐD! FARKAS Okát, és t&bb 
az Anya-Szentegyházríak, és Magyar • Hazánknak hafznofon gyű. 
mólcsózo de már! rendekbe kafzáltatott ezen M. G, Erdódi Erde
jének Nevezetes Fáit: És fzomorúan fordítom fzemeimet, Néhai 
M. GrófFMonyoró-Keréki ERDőDI MáfodíkKRISTÓFRA, ez mi 
előtűnk izomorú Például ki-tétetett Mékóságos Fó-Papunknak 
édes Mékóságos Gróffi űri Attyára: a’ ki vala Felséges Tsáfzárnak, 
és Királynak Belső Titkos Tanácsa, Komornikja, Étek-fogóinak 
Meíterc, Claudius Hegye,és Varasd Vármegyének örökösGrófFja 
Fő-Ispánnya, az Angyali Sz. Koronának Őrzője , és az Magyar Ka
marának E demes PrakéíTe. Ez micsoda Itten-féló jó Kerefztény 
életű Ur-vala, mutattya valóban boldog halála, mivel Timenti De. 
minum, bene erit in extrem is, &  inde deffunctionis fka benedice- 
túr. Nem fzűkség nékem itten hofzafon elő hoznom, buldog ki
múlásának módgyát j miképpen tudnia illik : életének utolsó nap
ján, az Pofonyi Kálváriára Proceflíót nagy aitatofaggal járván, 
ottan buzgó foháfzkodáíl kózót az Mennyei Atyának kezében lel
két ajánlván: vifza-jóvetelében, az úton hamarsággal-való kőnyű 
halállal ( a’ mellyet az llr ISTENtűl egéfz életében mindenkor 
kért, és nyert) boldogul ki-múlt e’ világbul ugyan, de nagy re- 
ménséget Ígérő ízép ókoványit, és plántáiáfit háttá; tudnia illik : 
Mékóságos Grófi’ Adámot, M .G. Györgyöt, M. G. Gábor Antalt, 

i. M. G. Imrét, és M. G. jófeffet: a’ kik Sicut Novella plantationes \ 
Jicut Novella olivarum in circuitu Mén fa . Mint az új plántáláfok, 
mint a’ Olaj-fak jövedéki óltoványi az 6 Afztala körűi. De ezek 
kózzűl-is immár négyen a kegyetlen halál által ki vágattattanak , 
úgy mint Néhai Mékóságos, és kegyelmes Monyo ó-KerékiGróff 
ERDÓDI LÁ SZLÓ  ADAM Nyitrai Pűfpők, a’ mi MéltóságosFó-Pa- 
púnknak Egy-TeftvérBáttya, a’ melly bizonyára mind a’ Házát,mind

az



az Magyar-Hazát, mind Méltóságos GróffiFamiliáját fzorgalmatofon 
támogatta, és az Anya-Szentegyházat meg-erófitette.

Néhai M. G. ERDÓDI IMRÉNEK fok Vitézi, és más jeles cfe- 
lekedecinek dicíirecérül nem érkezem fokát fzóllani, elég légyen 
az ő órók emlékezetére, hogy ámbár világi maradót, de ugyan 
cfak Cum Mulieribus non ejl coinquinatus. Valamint hogy az Afz- 
fzonyifeslet tárfaságot mindenkor kérőké , úgy a’ házafságra fenki 
fém vehette, és így dfzta fzivvel lélekkel ment e’ világbul az cifz- 
taságnak jegyeséhez, a’ Kriftus JESUShoz,

Néhai M.G. ERDŐDI jOSEFE'T az Iffiuságon-is fzánakodni 
nem akaró halál életének leg-jobb korában ki-irtá a’ világból: Ez 
Placens DEO faffus ejl dilectus, &  vivens inter peccatores transla
tus efl. Az Ittennél kedves ízerelmeteísé lót, és a’ bőnósók kózót 
élvén el-vitetett. Raptus ejl ne malitia mutaret int e He clum ejus, 
aut ne fi Eli o deciperet animam illius. El-ragattatott, hogy a ’ gonofz- 
ság el ne változtatná az ö értelmét, vagy hogy a tettetés meg- 
ne cfalná az 6 Lelkét: és igy Confummatus in brevi, explevit tem• 
pora multa. Rövid ődóben vége lévén fok űdókót töítótt-bé.

így igy ö fzomoru halgatóim! igy Ceciderunt fortes &  robufli 
kegyetler.kedet a’ halál, és ezen órók emlékezető Monyoró-Ke
rék! GrófFErdódi Erdőt kafzáíta, vágta, irtotta, és valóban cson
kította: mind addig , a’ meddig eztet az Anya-Szent-Egyháznak, 
és Magyar-FIajzának épületére igen fzókséges támaízt, és ofzio- 
potds el dőuótte.

Mindezen Méltóságos Fó-Papunkról, mind az eddig elő- 
fzámláit drága Gróffi Férfiakról méltán mondhatom Ecclefiaiii- 
kuíFal Omnes ifit in generationibus fu is, Gentis fine gloriam adepti 
fu n t , &  in diebus fuis habentur in laudibus. Ezek minnyájan dicső
séget nyertek azó Népek Nemzetségi kózót, és az ó napokon 
dicsértetnek j Et qui de illis nati funt reliquerunt Nomen narrandi 
laudes eorum, és a’ kik tóllók fzőlettenek okot hattak az ő dicfire- 
tek befzéllésére. Ezeknek ha minden lehető, és ki-gondolható 
dicfireteket egybe fzedném, nagyobbat nem adhatnék, mindha 
azt mondom felőli ók t -E* hi omnes Tefíimonio fidei probati fiin t , 
hogy mind ezek a’ Hitnek bizonyság tételével probáltattanak, &  
inventi funt ffu fli, és igazaknak találtattanak, az az : ez az egéfz 
Erdódi Méltóságos Erdó, és Familia, eleétől fogva mindenkor az
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égyetlen egy üdvözűlcndő Romai Cathölika Sz. Hitben voltának, 
és csak leg-kiíTebb ágacska-is kózzűllók valamelly idegen tudo
mánnyal vagy Eretnekséggel , meg-sértve, mocskolva, vagy meg- 
fertózeetve foha nem volt: Azért Ju fifc a ti funt meg-igazittatta- 
nak; mert JuJlus ex fide v iv it  az Igaz a ’ Hitbűi élj bátran mond
hatom tehát félóllók: Rufiorum Anima in manu D E I fu n t, &  non 
tanget illos tormentum mortis , hogy ezen Igazaknak Lelkei, az 
ISTEN kezében vadnak, és nem sérti ókót a’ halál gyötrelme. 
Vili funt oculis infipientíum mori: illi autem Jitnt in pace. Látat
lanak az efztelenek fzemei elöt meg halni ; ók pedig bekefségben 
vadnak.

A’ mi pedig az ó terméízet fzerént-való Urokhoz, Tsáfzá- 
rokhoz, és Királyokhoz holtig tartó igaz hivségeket illeti. Mu- 
tattyák aztat az Felséges Monárkák ehez a’ jeles Méltóságos Fa
míliához mutatott fzámlálhatatlan fok kegyelmes grátziái, bizo- 
nyityák Erós Váraknak, kútefos Váratoknak, mefze terjedet jó
szágoknak ajándékozd, erófittík arany lánczokon fűggó arany 
Bárányok, aranyos Kulcsok , mellyekkel meg-gazdagittatott , 
Nagy Méltóságok, és Méltóságos Tifztségekre-való fel-emelteté- 
fek , fzomfzéd Koronázol Felséges Fejekhez követségbe való kól- 
dettetéfek, drága kövekkel meg-rakattattatott, arany Lánczokon 
fűggó, ékes Kerefztekkel, sót fok gyémántokkal meg-ékeíitte- 
tett Királyi maga képeivel-való rneg-tifzteltetéfek, mutogattyák 
az véres fegyverek, sót vitézségekben Királlyok, ’s Hazájok mel
let bőven ki-ontatott vérek , jnelly nagy hivségeket mutatták 
mindenkor. Mert hitetlenségért, áruitatásért, fól-támadáfokért, 
ez illyen Tsáfzári, és Királyi ajándékok nem ízoktak adattatni 
fenkinek: hanem inkáb a’ heliyet kemény rabságok, kínos halá
lok, jófzágok konfiskáláfa, és fzámkivetéfek, annak jutalma. 
De ezek dicsekedhetnek, hogy Cum femine eorumpermanent bona 
azoknak magvával meg-maradnak a’ Jó k , mert Hareditas fancta 
Nepotes eorum, ér in T f amentis f  abit femen eorum Szent örök
ség ezeknek onokái, és a’ ízóvetségekben meg-ál az ö magvok. 
Et Filii eorum propter illos in at emum manent: femen eorum, &  
gloria eorum non derelinquetur. És ezeknek Fiai ó érettek örök
ké meg-maradnak: az ő mágvok, és az ó dicsőségek el-nem ha- 
gyattatik.

Mind





tckénted, és m eg-em lékezel, és férfiú magzatot adfz, az Urnák 
adom ö tét, életének minden napjaiban.

Nem kúiömben tapaíztalom itten-is (a ’ mint hogy nem iské- 
telkedéin) hogy mikor luélcóságos Grútíi Afzfzony-Annya, még 
méhében hordozta volna ezt az drága gyöngyöt, és újjab cstaric- 
tétskét > í' k foháí'zkodáfok kózót, mindgyárt az Urnák ajánlotta, 
áldozta, szentelte, és hogy mindenkor néki ízóigdlyon oda igerte. 
Amint-is alig hogy a’ napnak világát kezdette látni, és nyelvecs- 

pfai.s.b 2c c? j e meg-oldoztatni már ex ore infantium , &  lacientium perfe- 
cifti Laudem, az Illeni fzeretetének, ’s dícfiretének Izép illattyát 
m utatta k i, úgy hogy méltán az körűi állok felőle kérdezkedhet- 

luc.ii.6c. tek anis putas Puer ifié ent ? Mi léfzcn vallyon e’ Gyermekbúi?
de ha nékem több lelki Atyákkal, és Méltúságos Uri Acyafia ak- 
kal lót volna fzabad felelnem , azt mondottam volna : E rit  ma
gnus coram Domino , Nagy és kellemetes léfzen ez az ISTEN, és 
a’ Magyar-Haza élő t, és hogy fulciet domum, &  corroborabit Tern- 
pium♦ Meg-tämogattya a’ házat, és meg eròfitti, fényefitti, és ter- 
jefzteni fogja az ISTEN Anya-Szentegyházat. Ugy-is vaia, mert 
midőn már-is az aitatofságban, és Illeni félelemben fz-pen nevel
te tnék , és az Ur ISTEN mindenkori fzölgálattyára kéfzitetnék; 
az fzúkséges dolgoknak meg tanulásában úgy igyekezet, és olly 

■? képen vette előmenetelét, hogy még gyengeségében hamar, de
gyúkereífen Gramatikáját el-végezvén, már alkalmatofságot adót 
Méltóságos Attyainak, 6 iránta-való fogadáíöknak bé-tellyefitésére, 
Mert meg-emlékezvén fogadáfokrúl, mindgyárt Klerikaba, avagy 
Papi ruhába öltöztették , és hogy már-is az ördög incselkedésétúl 
m eg-oltalm aznák, a’ világi hívságoktúl el-vonnák, és az illeni 
félelemben jobban neveltethetnék, Nagy-Szombatban a veres Pa
pok Kollegyiumába jó vigyázás alá bé-rekefztették : a’ holott Euer 

j.Keg. 13. AUtem $amuel  proficiebat, atque cr efc eb a t , &  placebat tam Domino, 
quam hominibus. N evekedik, és öregbúi vaia, és kedves vaia 
mind az Urnái, mind az embereknél. Amint-is leg-első gondgya 
v ò lt, miképen a’ tanulásban elő meheíTen, és az igaz bölcseséget 

J0i.2i.1u el-nyerheífe : tu tta aztat-is jó l, hogy Initium faptentia timor Do
m ini, a’ bölcsefségnek az ö kezdete, az Ur félelme, &  qui timet 

Eccti.32.it' j ) ominum excipiet doElrinam ejus, &  qui v ig ilaverit ad illum in
veniet benedictionem. A’ ki az Urat féli az 6 tudomannyát bé-

véfzi,



véfzi, és a’ kik reá vigyáznak áldáíl találnak. Azért elsó gondgya volt; 
miképen az Ur ISTENnek jelenlétét maga fzemei élőt hordozza, 
a’ jó erkölcsökben nevekedheíTen, és az üdöc heába ne veízte- 
geíTe. Amint-is Filofófiáját nagy dicfiretefen el-végezte, és 
világosan, dicsöségefen defendálta , ’s az Filosófiai Laureát el- 
vette, Dtfeníiújác pedig, Néhai boldog emlékezeíö LEOPOLD 
Tsáfzárnak ajánlotta: a’ mellycfll azon kivül, hogy drágán, és 
gazdagon meg-ajándékoztatott; Prnpofturam de llda az lída Prae- 
poftságát adta néki.

De hogy annál-is inkáb jobban nevekedheíTen, és öregbed- 
heffen, nem elégedet meg .aval, a' mennyiben már-is elömenete- 
lct vette-, hanem gondolta aztat-is, meliy fzökséges légyen ma
gát annát-is alkalmatofiábbá tenni, hogy mind Mékóságos Famí
liáját támogathaíTa, Apoftoli Magyar-Hazájának hafznos ízolgálat- 
tyára leheíTen, és az ISTEN Templomát meg-erőíitheíTe. Aztat-is 
tapafztalta, hogy a’ melly leg-nagyobb bőlcsebb, és hataimafabb 
férfiak, a Magyar Nemzetbűi, nagyra mentenek; az ö tudomán- 
nyokat, és bólcsefségeket nem annyira Orfzágokban kapták, ha
nem quáfi navis lu fit  oris; de longe portans panem fuurn. Mefzé- 
rűl, és más Orfzágokbul hozták. Azért fokfzor fontokon elméjé
ben forgatta a’ Bölcs Eccleíiáíticuíhak ezen fzavait: In terrám alie
nigenarum gentium pertranfef, bona enim , &  mala in hominibus 
tentabit. Az idegeneknek földére mégyen, mert a’ jókot, ’s a’ go- 
nofzakot az emberek közöt meg-probállya; a’ jókat hogy kövedé, 
a gonofzakat, hogy távoztathaíla. Azért el tökéllette magában, 
hogy töb Orfzágokot, és jeles Várofokot fog fel-járni, és mind 
addig  ̂ fáradozni, a meddig az lfteni félelmen fundáltatott ből- 

! csefséget fel-nem taláüya.
De hol-is tutta volna inkább, és job hellyen fel-talilni, mint 

Romában a’ hol az Anya-Szentegyháznak, e’ világon látható leg
nagyobb Feje vagyon, és a hol az igaz bőlcsefség az ö Királyi 
Székét helyhcztetce. Nem-is volt fenki a’ ki errűi az aitatos, és 

1 hafznos fzándékárul le verhette volna, meg nem iefzhették az úti 
1 alkalmatlanságok, az Tengeren gyakor vefzedelmek, meg-történ- 

hető betegség- k , más Nemzetségeknek rzr.ktalan eledelei, és a’ 
j Levegő égnek kölömbóztető változáfa, jó Barátinak kéréfei, édes 

Méltóságos Afzfzony Annyának könyv hulláfi, meg-nem tarhat-
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ták. Igaz ugyan az, hogy leg-inkább kedves Méltóságos Szüléjé
nek fzpmorodáfa, meg-lágyitotta fzívét, efzébe jutattvan a Ból- 
dogságos Szűznek azon keferves fajdalmát, a mellyet ízívében 
Jzénvedet, midőn az ó halálra menő édes Fia a Kriftus J E S U S 
tője el-búcsúzoc, és ámbár nem valóságos halálra menrie a’ mint 
Kriftus*, hanem kedves Jegyeit az igaz I S T E N  fzerént-való bői. 
csefséget fzerzeni, indulna. Ugyan mind édes Méltóságos Szülé
jének, mind magának emlékezetes vigafztalásá1 a el-induláfa élőt 
Sz,omolyánba egy aitatos Kápolnát In honorem valedicentis Chrijli 
JE S U } a MARíA Matre fua, a'Kriftus JESUS Szűz Annyácul-váió 
lzomorú búcsúzásának dfzteletére építtetett, O bizonyára fzép 
indulás a’ tőkélletefségre! Csak el-hifzem elméjében tartotta a’ 
Bölcsnek tanítását: In omnibus v iis  tuis cogita Dominum, &  Ipfe 
diriget grejjits tuos. Minden útaidban gondollyad az Urat, és Ő 
igazgattya a te lépéfidet. Amint-is J,uftum deduxit Dominus fe r  
vias retias, &  oftendit illi Regnum D E I, Ezen Igazat az igaz úton 
hordozta az U r, és meg-mutatta néki az ISTEN Orfzágát: Et de
dit illi fcientiam Sanci orum, honejlavit illum in laboribus, &  com
plevit labores illius: Es a’ Szentek tudománnyal adta néki, fel. 
tifztelte őtet a’ munkáiban, és bé-tellyefi tette azőmunkáit.

Immár Romában ha jelen lettünk volna, valóban nagy cfu- 
dálkozáffal, és fzívűnk örömével láttuk volna gyors előmenete. 

•lét, láttuk volna mondom: Sedentem in medio Doctorum, audi
entem , &  interogantem eos. A’ Doktorok kőzőt ülve, halgatván, 
és kérdezvén őkőt: Mert a’ Romaiak magok.is Stupebant omnes, 
qui eum audierant fuper prudentia, &  refponjis ejus, álmélkodnak 
vala minnyájan, a’ kik ötét halgattyák vala, az ó okoíságán és 
feleletén.

Ilyen képen dicsőségeden, és gyümölcsösön végezte Theo- 
lógyiáját, és a’ Theológyiai Doktori Laureát, mintsúllyos tanulá
sának ’s éjjeli, nappali munkájának méltó Prauniumát, s’ jutal
mát el-nyerte. Ezen e’ képpen meg-tifzteltetett Méltóságos Dok- 

’ tor ennek utánna in Ecclefiis Altiffimi aperiet os fuum, &  in me
dio Populi fui exaltabitur. A ’ Felségesnek gyülekezetében meg- 
nittyaa’ fzáját, és az ö Népe kőzőt fel magafztaltatik. Sok volna 
elő fzámlálni mind azokat a’yTifzteleteket, a’ mellyeket Romában 
vett tanuláfa kőzőt, és utánna, miképen nagy kegyelmét mutatta
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XI. KELEMEN Szentséges Romai Pápa, miképen a’ Klrdinálifok- 
túl, Erfekektűl, Püfpőkóktfil, és tób Fő-FóUraktul bócsűltetetc, 
Tanító-Profelloritúl dicfirtetett, és Tanuló-tárfaitúl nagyon fzeret- 
tetett, és tóllók el-vált.

Nem fokáig mulatozok Romában , hanem vifzfza térek, 
hogy vigafztaláft hozhafTak Méltóságos Gróffi Házának, Ugyan 
dicsőségeífen tért vifza a’ mi Méltóságos Grófiunk, de melly gyö
nyörű Jegyeit hozot magával, tudniaillik az ISTEN fzerént-való 
igaz Bőlcsefséget, a’ mellyet holtig fzeretett, sőt, Prapofui illam 
Regnis &  Sedibus, &  divitias nihil ejfe duxi in comparatione illius, 
főllyeb bócsfilte aztat az Orfzágoknál, és Királyi Székeknél, és 
a’ gazdagságokat femminek álitotta hozzája képeit.

Hlyen képen fel-ékefittetve nagy örömmel vifza fogattatott az 
6 Annya hazájába ; ki győzné elő fzámlálni mind azokot a’ fok üd- 
vezléfeket, mellyekkel tifztelte minden, az tartotta magát fee- 
rencséífebnek, a ki hamaráb kőfzőnthette, Tetzet ez a’ Méltó
ságos GrófF Néhai kegyelmes Saxoniai Herczegnek, a’ ki vala az 
Anya-Szentegyháznak Kárdináliíía, Efztergami Erfek, és Magyar- 
Orlzág Prímáira; azért mindgyárt magához vette, és elsőben Ca
nonicum a Latere maga melet-való Pap Urnák tette, és a’ kimár-is 
DileUus DEO , &  hominibus, mind ISTEN , mind ember élőt ked
ves volt, aztat annyira m eg-hitte, hogy minden titkos dolgait, 
nem csak véle kőzlótte, hanem általa is ki. dolgoztatta. Ez vólc 
egyik oka, hogy csakhamar Nagy-Szombati Nemes Káptalannak 
Nagy Prépoftya lót, nem kúlőmben Sz. György Vitéz és Mártyr 
Jááki Apáturságát-is el nyerte, igy grádicsokon-kint kéfzittetett- 
el ez a’ mi Méltóságos Fó-Papunk,azISTENnek holtig-való fzol- 
gálattyára. De ez nem vala elég, hanem az ó nagy érdemi fől
lyeb czéloztak, mert látván jó alkalmaztatását, az fölső Püípók- 
ségct néki meg-fzerzette.

Miképen a’ Fólséges ISTEN ezen jeles Erdódi GrófFok erde
jének ezt az gyönyörűséges Agát fóllyeb-fóllyeb nevelte, és mind 
a’ Háznak támogatására, mind a’ Templomnak erófitésére helly- 
heztette, tapaíztaltatott rajta bé-tellyefedni a’ mit olvaftam: Con
tinebit illum , &  non confundetur, &  exaltabit illum ad proximos 
fitos. Mcg-tartya ötét, és meg-nem fzégyenűl, és fól-magafztallya 
ötét felebarátinál. In medio Ec ele fia  aperiet os ejus, &  adimple-
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bit illum Spiritu fapienti* , &  intelle&us, &  Jlola glori* vejliet il
lum , A’ gyülekezetnek közepette meg-nyittya a’ fzáját, és ből- 
cseségnek, ’s értelemnek leikével tölti-bé ötét, és a’ dicsőség
nek ruhájával ruházza-meg ötét. Ugy-is löt csak hamar; mert.

Sok hafznos faradságiban, és az Anya-Szentegyháznak tér- 
jefztésében, Pőfpöki, ’s Páfztori fzorgalmatos munkálkodáfiban, 
nagyon dicfireteífen meg-őregedvén Néhai Méltóságos Nagy cse
metéi Telekeji ijlv'an Egri Méltóságos Pőfpök, érezvén maga gyenge 
erőtlenségét, és hogy már plenus dierum az ó napiai bé-telnének, 
és kedves jegyesétől, az ő Püfpőkségétúl, csak hamar meg-kel
lene válni: Hogy azért ezen jeles Egri Pőfpökség fokáig árván 
ne maradna; fzorgalmatoskodot; kit leheffen maga után fzerzeni. 
De mivelhogy az Erdödi Grófti Erdőben éfzre vette , ezenfzépen 
illatozó gyümölcsös fát, mellynek az ő jó hire az Orfzágot bé- 
töltötte, azért önnön magátul dicsőséges emlékezetű VI, KA
RO LY Felséges Római Tsáfzártul, ide Egerbe Adjunttufsának , 
vagy Segéttöjének kérte, és el-is nyerte. Nem-is csalatkozot- 
meg reménségében mert Anno 1714. maga az árnyék Világot el
hagyván el-ment ugyan in dornum atermtatis fua  az ő őrőkké-való 
hazába, de maga hellyet ezen boldog emlékezető drága Pőfpö- 
köt, Páíztort, és édes Attyánkat háttá nékőnk. A’ melly-is emlét- 
tetett 171 f-dik Efztendőben Auguítus, vagy Kis-Alzfzony Havá
nak negyedik napján, ide Egerbe nagy Solennitáífal introducálta- 
tott, bé hozattatatott. Löt azért akkor ez a’ Méltóságos GróiF 
Monyoró-Keréki ERDŐDI GÁBOR AN TAL, Méltóságos Fami- 
liajibul ÖTÖDIK, az Egri P&ípőkók fzámában pedig ötvenedik 
Egri Pőfpök,

O fzerencsés Egri Pőfpőkség! a’ melly illy jó bölcs Fő-Papot: 
ő fzerencsés Heves, éskőlső Szolnok Nemes Vármegyék! mellyek 
illy jó kormányozó, és igazgató Fő-Ispánt; ó fzerencsés Eger 
VároíTa-is! a meíly illy kegyes Földes llrar nyert: De ő ízerencsé- 
fek a* Sze zeteífek, özvegyek, Árvák, és több fzegények! a’ k:k 
illy bőv kező Atyát, és oltalmazót kaptak.

Taparztalván magát ebben az újabb Méltóságban hellyheztetet- 
nek lenni, és hogy az Ur ISTEN az ö Ajándékit benne fokafitotta, 
mindgyárt e zébe jutottak Sz. Gergelynek ezen fzavai: Ne nos, 
qui p lus caeteris in hoc mundo accepijfe aliquid cernimur: ab Authore
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Efzébe jutatta Fó.Ispányi hivatallyát, és az illyencknek fzólió 
Tanítását Bölcs Ecclefiáfiikufnak: Reélorem te pofueruntl noli ex
tolli , ejlo 'm illis qua.fi unus ex ipfis. Vezérré tettek téged? fei-ne 
fualkodgyál, légy oliy közönök, mint egy közölök.

Azért első gondgya volt, hogy reá bizattatott Vármegyéit 
egybe gyöitse, aztat reítaurállya, okos,tudós, és a’ közönséges 
fzólgálatra alkalmatos , és hafznos Tífzteket tegyen, a’ régi hely
telen és törvéntelen fzokáfokot, ha találtattak ki-irtsa, azok hel- 
lyet ízeb, és a’ közönséges jónak hafnoffab Regulákat ízabjon: 
miképen az irgalmafságrul el nem feleitkezvén , az igafságot ki- 
nek-kinek fzólgáltafsák, az Özvegyek ’s árvák ögyét fzorgalma- 
toííbn meg-tekintsék.

Mennyi fáradságokat tett ez a jó Méltóságos Fö-Ispány, 
hogy az ő Vármegyéit a’ fullyos terhekben meg-könnyebbicse , 
és haidani fzép ízabadsági mellet meg-tartsa, és miképen az 
iffiuság nevekedheíTen , és előmenetelét veheífe. De miképen 
mindenkor ellenségei ellen hatalmadon védelmezte,és oltalmazta, 
melly nagy kedvekbe az meg-koronázat Felségeknél hozta, és 
utat nyitott fok kegyelmeknek nyerésére: Mind ezekből bőven 
láczik hogy fujfitljit domum, melly fzorgalmatoífan támogatta 
aztat.

Ha Pöfpöki fzorgalmaskodáfit újjabban tekintem mondhatom: 
Eccc Sacerdos Mugnus , qui in diebus Jiits corroboravit Templum, 
hogy Imé a’ Fó-Pap, a’ ki az 6 napjaiban meg-eróíitette a’ Tem
plomot. Mert ha tekintem, mikor ezen Pófpökscgébe bé-lépet,
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hogy találta, és moftan miképen háttá; mert a! midón bé-lépet, 
mindenedül nem hetven T, Plébánufnál tóbb, moftan pedig ( Iften- 
nek Sz. Neve dicfirtefsék ) fzáz hetvennél-is jóvaTtöbben vad
nak. Menyi új Szerzetes házak épültének? meg-vallya Szent Há
romság Szerzete az Hatvani kapu elót, melly nagy munkával ide 
hozta, és fundálta. Bizonyittyák az Mifericordise Fráterek", a’ 
mellyeket be-hozván a’ meddig az & Kláftromokot meg-építette, 
a' maga Pőfpóki Refidentiájában a’ betegekkel egyőt tartotta, és 
napon- kint vélek azoknak fzólgált. Nagy hála-adkíTal hirdeti 
kiíTebbik Sz. Szerzetem Nyir-Batorban, és Miskólczon Attyai nagy 
kegyelmét ezen Mélcóságos Fó - Páfztornak, mellyek kózzől az 
Miskólczit kivált-való nagy fáradsággal, Néhai Boldog emléke
zető VI. K A RO LY Tsaízárhoz egyedid csak azért ment, és hár
mas audientiajanak alkalmatoíságával meg-nyert, és a’ Királyi Con- 
fenfuft 17z9-dik Efzt. magával le hozta, és igy inftalláltatott Sz. 
Szerzetünk. Mindgyárt akkor nagy,, bóvkezfiségét mutatta ahoz 
a’ Refidentiához, mert az akkori Q Excellentiáját illető Királyi' 
dézmát annak épittésére engette, és azután-is fokfzor gazdagon 
meg-ajándékozta. Nem mefzfze onnan dicsekedik Elsó Remete 
Sz.Pál Szerzete, mellynek gyónyórőséges fzépKláftromot építtetett 
Diós-Gyórót. Az Ur ISTENT imádgyák a’ Tokai Kapucinufok ; 
de Kis-Szebenben T. PP. Piárifták-is diefiretet mondanak. Az 
illyenekben nagvon gyŐnyőrkódót ez a’ Sacerdos magnus , qui in 
diebusfuis corroboravit Templum, mi Méltóságos Fö-Papunk a’ mi
dón igy meg-erófithette a’ Templomot. Ha én nem fzollok is la- 
fid es loquuntur a’ romladozot Templomoknak falai fzólnak, ki
ket vagy idegen kezekből el-vévén, asz 6 órókós ós Anya Szent- 
egyházának újabban vifzfza adott, vagy nagy romlásból fel-épitetr, 
vagy ugyan fundamentombúl fel álitot. Bizonyságot téfznek erről 
az Apat-faluji, Abanyi, Makiári , Kerecscndi . Dőmiéndi, Sarúdi, 
Kápolnai', és moftan F e l. Németi. Ennek Pőfpókségében, és jó 
Páfztorsaga alat épőlt fundamentombúl az Rakama&i', idegen ke
zekből vitettenek, és Reftauráltattanak, Tifzán-túl Baktat, é Fe
jér-Tói, Leveleké, és épől az Vitkai, tóbb aitaros kőlónós Kápolná
kon kivfil, Tifzán innen Monoki, Berényi, Torral, M ifzloki, és 
többek (okán , kiket még magam is eddig meg-nem tudhattam, 
és a mellyek mind ezen jó Fó-Papnak ízorgalmatos faradsági
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után az igaz hitnek hennek-Való hirdetésére hozattattanak, és 
meg-erőfittettenek. Az ó diefiretében zengedezzen az itt-való Sz. 
Mihály Tiízcefségére, nagy költséggel fzépen fei-épittetett Kache- 
d alis Templom, «s abban Bölcs Méltóságos Püípőkőkbül, Prac- 
poíiokbúl, Apáturakbúl álló, ékeken tündöklő Nemes Káptalan: 
és méltán laudem ejus nuntiet Ecclcfia. Hirdetheti az ó jó cse
lekedeti::.

Allyon elő az Nemes Púípöki Szabad Eger VarafTa, és né
kem bizonyságot tégyen: Mennyire terjedet, és nevekedet bol
dogsága? magam itten gyermekségemtől fogva fel-nevekedvén, 
tudom, és emlékezem, hogy a’ három kapuja dót ezen Várat
nak , alig vala egy , két kis hajlékocskájok a’ fzegényeknek. 
Mohán pedig csak a’ Holtatok-is roppant Mező-Várótokat 
mutathacnak. Belől ha nézzük ? melíy nagy fényefsége vagyon.

Szólyon az ide-való Ifpicaly, ar cőb mind házi , mind uczákoií* 
kint kóldulgaiő fzegényekkel, Árvákkal, és Özvegyekkel; és 
méltán íiraffak édes Attyokot. De a’ mi nagyob, vallyon kinek 
kőfzőnheti ezen már fényes Eger Váraífa, hogy minda’ két Nemes 
Vármegye alól ki-vétetett? és ki fz'erzette - meg azon Privilégiu
mát, hogy fzabad Püfpőki Varas lenne? úgy vélem fenkit inait 
nem vallanak lenni, hanem ezt a drága Fő-Papot,a ’ melly illy 
«róífen támogatta őket.

Valóságos bőv adakozáfí mutattyák, miképen kővette légyen 
az öreg Tóbiás Fiának adatott fzép Attyai tanítását: E x fiubfilan- 
ti*  tua fac Eleemofinam, &  noli avertere faciem tuam ab ullo pau. 
fe r e : ita en>m fie t , ut nec a te avertatur fiacies Homini. A ’ te va- 
gyonságodbúl adgy alamisnát, és egy fzegényrül fe fordicsd-eí 
orez&dac: mert úgy léfzen, hogy rólad fe fordúllyon-el az Ur or- 
czája. Pramium enim bornrn thefiaurizas in die neceffitatis: 
Mert jó jutalmat gyüj? efz magadnak a’ Izükségnek napián. Pa
sim  tuum cum cfiurientibus, &  egenis comede, &  de ve [Umentis 
tuis nudos tere. Kenyeredet az éhezőkkel,  és fzűkőíkódókkel 
egyed, és runázatidbúl fedd-bé a’ mezíteleneket. Eztet tapafz- 
talták a’ fzegény Deákok, és tőb fzegények, kiket napon-kint 
magalldvarában legel: etett maga a(ztalán,és maga azoknak fzólgált.

Továb tekincsük már a jó Páfztort, qui animam fitam ponit 
pro Ovibus finis, a* ki az 6 életét kéíz volt Juhai mellet le-tenni.
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A’ mikor tudnia illik az Ur ISTEN bűneinkért Orfzágunkat mi
rigyes dógleletefséggei kívánta meg-látogatni, és azon mirigyes 
dőgleletefség Eger Várofsához-is kezdet vóina közelíteni: jól 
tudván azeat-is mennyi fokasága légyen itten-is , a ízegényeknek 
a’ kik a’ hé-zárattatáskor éhei is meg holtak volna. Azért kö- 
lömb kül6mb-féle éleségnek nagy fokaságác gyűjeette egybe, 
ut det illis cibum in tempore , hogy a’ fznkségnek idején a’ fzü- 
kólkódók között el-ofztogathaíFa, és igy az ó Juhaic meg-tart- 
haffa. De mivelhogy Hilarem datorem diligit DEUS a’ jó kedvű 
adakozót fzereti azkT E N  ingyen-való Szent Kegyelmébfil meg- 
irgalmazot, és ezt a’ Varaíl azon fzomoru csapákul, fzabadon 
háttá: Mindazonáltal az már egybe gyújtót alarmfnát, nem cse
lédgyére költötte, nem pénzen adatta; hanem ugyan csak a’ fze- 
gényeknek ofztogattatta.

Boldog ISTEN! ki tudná elő fzámlálni mind azokat a’ miket 
cselekedet az ó job-keze, és nem tutta a’ bal-keze?

Miképen pedig ízomjuhozta a’ Lelkek űdvefségét, és ki vált 
az igaz hitre-való meg-téréfeket: bizonyittyák a’ Miffiókra kül
detett Pater Miffiónáriuííok,és az Ur ISTENT ezen jó Páftorok- 
ért fok ezereken nagy háládáffal imádgyák, az ó nyert üdvófsé- 
gekért, a’ kik az ó vakságokban meg. marattak és el-kárhoztak 
volna. Illyenképen azért, és fzámtalan fok más-féle módokon 
eróíltette ez a’ jó példás Fő-Pap a’ Kriftus Anya-Szentegyházát.

O fzomorú halgatóim, még nagy meg-mérhetetien Tengere 
vagyon fok jó cselekedetnek, kiket méltán, őrök emlékezetére 
ezen jó kegyelmes Pradátufnak kellene hirdetnem, és a’ mellyek- 
nek elő-fzámlálására, nem egy két óra, de inkáb holnapok ki
vágatnak: De fém az üdö nem engedi, maga-is pedig énnekem 
ezekről halgatáft parancsol: Mivel az maga jó csekkedetiben di- 
cfekedni foha fém fzokot, úgy moftan fém akar, de életiben-is 
fenki az ö hízelkedő diefiretének mondásával, ennél a Méltósá- 
gos Urnái kedvet nem talált, sőt inkáb gyüiőlségefsé tette magát.

Azért valamint mindenkor , ugyan moftan-is kegyes paran
csolatának engedelmeskedni kívánván: Nem fzóilok miképen 
mint Felseges Magyar és Cseh Orfzági meg-Koronázot KIRALY- 
nénknak Belső, és az Királyi Felséges Hely-tartó Confilíumnak va
lóságos Belső és Titkos Tanácsa; ezen Apoftoli Magyar Hazát,
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Bölcs Tanácfival, és holtig-való fáradságos, de igaz hív fzólgála- 
tival erőien támogatta, es az itten, ezen a’ világon Vitézkedő 
igaz egyedül űdvőzűlendő Anya-Szentegyház Ellenségei ellen ha. 
talmaíion harczolt, és aztac ugyan nagyon meg-eróíitette.

Annak okáért ki esudálhattya, de ki kételkedhetik benne 
hogy ez a’ jó kegyelmes Ur mind ISTENnél, mind Királyánál* 
mi.id pedig Nemzetségénél kedves nem lót volna. Hogy pe
dig Néhai tyóldog emlékezetű Felséges VI. K Á R O L Y  Romai 
Tsáizárnál, még életben lévó Felséges Eiiíabetha Tsáfzárnénál 
moftan-Felséges M A R I A T H E R E S  IA Királynénknál, Felséges 
LO IH ARIN GIAI FERE íNTZ Nagy Herczegnéi, MARIA ANNA 
Herczeg Afzfzonnál, és K A RO LY LOTHARINGIAI Herczeg- 
néi; meg mutattyák a’ fok gazdag ajándékok, drága Kerefztek, 
Gyűrűk, és kivált, vagy Koronázáfok, vagy Menyegzőinek al- 
kalmatofságával magokon hordozot drága Ruházatok, Püspöki 
Ornatufok, Kvlyhek, és tőb Tsáfzári, Királyi, és Herzegi külömb- 
kulomb-féle ajándékok: Mellyeket mindenkor ezen jó kegyel
mes fiiunknak , hozzá-való (kereteteknek meg-bizonyicására 
ajándékozni fzoktak.

Nem fzóllok az ő példás, tifzta, mértékletes életéről,, és 
mindenekhez való kegyefségéiül Betegségeiben, és más vifzáf- 
kodo dolgaiban-való nagy békeséges tűréséről j nem az, azon-

a' viiág élőt bőven tudva-való aicatofságárul, és aitatos Sz. 
Miféjének (ha csak lehetet) minden napi mondásánál..

, Légyen mindazáltal bár csak utóilyára még fzabad a Bóldog- 
ssgos mindenkoron Szeplőtelen Szűz MARlAhoz, tartó, és vi- 
felcetó buzgó Tifzteletérűl rövideden emlékeznem. Tudván azt 
ezen aitatos Sodálifla a’ Boldog Szűznek, hogy a' Szombat nap 
Ugyan Szeplőtelen Szűz MARlAnak, kiváltképen, való dfztelte- 
tésére rendeltetett volna , azért mindenkor ezen napot fanyarán 
bőjő lte , és azon az 6 aitatófságít valóban fokaíitotta: Amint-is 
jut efzembeo, midőn erre, itten ezen a jeles kapun álló Bői- 
dog Afzfzony képéi-e tekintek: Hogy eztet, mikor Iftenben fid. 
Vezult Néhai Méitoságos Egri Pűfpők TELEKESI ISTV a N , cfi- 
naltatta a kapu tet ejere tetette, de a’ mi Méltóságos, és kegyel
mes Fő Papunk Monyoró-Keréki Gró fF ERDŐDI GABORunk 
(a ’ melíy a’ Szüzet nagy aitatofsíggal kőfzönteni fzokta ) nem
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fzenvedhette áztat, hogy az föl ’s alá járóktól nem csak ne m 
tifzteltetnék illendő képen, hanem inkáb vagy reá fém tekinte
nének, vagy ottan menvén, káromkodó, fzirkozódó, átkozódó, 
rágalmazó, vagy trágár beízédeket forgatnának; azérc onnan le
vétetvén belíól az udvarában fzép ékes hellyet annak cfináicatott, 
és hogy mindenkor Orczáját láthafia, meg újitatva fzép folen- 
nitáflal fel-tétette, hat égó lámpáit kőrúlete helyhtztetet, és 
minden Szombaton, zengedezó mufikával a Boldog Afzfzony 
Létániáját énekeltette, a' melly alat gyakrabban maga Úri Szc- 
méllyében, Rochetumba fel-óltózvén, és Stólát magára vévén 
az egéfz aitatoíság alat jelen vélt, és az fzokat, imádságot el- 
énekletce.

Ki - gondolhattya , hogy az Bóldogságos Szűz , az Ó illy 
buzgó tiíztelójét, nem kedvellette volna ; és utolsó órájában el- 
hatta volna: Nem háttá ez a kegyeíségnek Annya bizonnyára, 
hanem inkáb utolsó fzempillantáfakor vigafztalta.

Mert midón ezen jó kegyelmes Fó-Papunk Pofonybúl erőt
lenen vifzfza érkezec, itten nyavalyája naponkint nevekedne , lát
ván közelíteni azt az údőc, a’ mellyben tldvezitónkkel azt mond
hatta: Relinquo mundum, &  vado ad Patrem, el-hagyom e’ vilá
g o t, és az Atyához mégyek, és hogy a’ halál már feni kaszáját,
’s élefiti fejizéjét, hogy ezt azhafznos és érdemekkel tellyes fát, 
a’ többiek modgyára le-kafzállya, és vágja, egybe hivatván Ne
mes Káptalannyár, és minekutánna utolsó, és vég képen elren
delné ideig (zerént való Hazát ’s Udvarát, el-búcsúzván Atyai Sz. 
Áldását atta minnyájoknak j azután az Anya-Szentegyháznak Szen
tségeivel élvén: Annos aternos in mente habui az örökké-való 
efztendőkót kezdé elméjében forgatni. Azomban el-érkezet a’ 
közel el-múlt Sz. Mihály Havának hufzon-hacodiknapja, vagy-is 
inkáb eítvéje, a melly Szombat nap de példás Iíienféló jámbor jó 
életének utolsó fél-orácskája vala, akkor a fzokot Boldog Afz- 
fzony Létániájához fogtanak a’ Mufikufok , egéfz azon Létánia 
alat, ez az ó boldog halálához jól el-kéfzűlt Méltóságos Gróff 
edgyút imádkozva fzív-béli foháfzkodáfokkal az Ur ISTENnek , 
és a Bóldogságos Szúz kezébe ajánlotta; és azon Lécániak végén, 
nékúnk, az Anya-Szentegyháznak, és a’ Magyar Hazának el- 
feieithetetien ízomoruságára; azok kezébe ki-adá nagy csendef-
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séggel Lelkét, a’ melly-is amint buzgón hifzem, általck a’ Men
nyei Koronának el vételére vitetett.

Es igy a’ kónyórüietlcn halál, irten-is az Erdődi Gróffok Er- 
dejébül ezt a’ jó gyümölcs fát kivágta, és elónkbe ki-nyújtóz- 
tatca, és a hatvanadik efztendő végét el-érni nem engedte.

No immár ó kegyetlen halál 1 teliyen kedved, ámbár az 6 
Telién uralkodhattál, és meg-herváfztoctad, de bizonyos légy 
Ju ftts ut f  almn florebit, hogy ez az igaz virágzik mint a' Pálma
fa , mert jujlorum Anim* in manu B E I fu n t, az Igazaknak Lel
kei ISTEN kezében vadnak , &  Nomina eorum vivent in aeter
num az Ó diefiretes hirc Neve él, élni fog Őrökké. Régen lefef  
Lettél utánna, midón a’ világnak fok álhatatlan változás kózőt 
láttad *, mert az irigység ezen jó illatu, és mindenkor feilyeb ne- 
vekedó Pálma ágat lem háttá, fok rend-béli ellenkező, oftromló 
ízelek nélkül, úgy hogy némelly ellenkező (ki-vált az Igaz Hi
ten kívül valók) ha lehetet volna vagy hamis vádoláfokkal, 
vagy más el-rejtetett titkos kelepczék által, utolsó gyalázatos 
romlásba hajtották volna. B e ex his omnibus eripuit eum 
Dominus. Mind ezekbül ki-hozta, és ragacta ótec az Ur. Mert 
f u i  timet Dominum nihil trepidabit, &  non pavebit, quoniam 
Jpfe eft fpes ejus. A’ ki az lírát féli femmitól nem retteg, és nem 
fél: mert ó az ó reménsége, azért az illyen cllenkezéfek kózőt 
a’ Felséges ISTENhez fel-kiáltot Sz, Dáviddal: Dominus illumi
natio mea, &  falus mea, quem timebo ? Az Ur az én világofitá- 
fom, cs fzabaduláfom kitül féllyek ? Dominus Protector v it*  me* 
a quo trepidabo? Az Ur az én életemnek óltalmazója, kitül ret
tegjek ? Oculi mei femper ad Dominum, &  ipfe evellet de laqueo 
pedes meos, az én üzemeim mindenkor az Urra, és ó vontea-ki a’ 
lábaimat a’ tórbül: Tapafztaltam-is úgy mond továb, mivelhogy 
qui tribulant me inim ici, ip(i infirmati (unt &  ceciderunt. Az el- 
lenségim kik engem háborgattak: azok meg-erőtlenültek, és el
eiek . Odio habuerunt me gratis. Csak hateontalanul gyűlöltek 
engem. Okok ez vala, odivi Ecclefiam malignantium, &  cum 
impiis non fe d i, gyűlöltem a gonofz-tévők gyülekezeti, és az 
Iftentelenekkel nem ültem. Non fedi cum concilio vanitatis &  
cum iniqua gerentibus non introivi. Nem ültem a’ hazugság gyü
lekezetével, és a’ hamifság cselekedőkkel bé-neip mentem. Ki-
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■ hez képeft Exaltabo te Domine, quoniam fiufcepifii m e, nec dele- 
d if i i  inimicos meos fiiper me. F e i- magasztallak tégedet lírám! 
mert féi-emeitél engem, és nem gyönyörködtetted, az én ellen- 
ségímet rajtam. De mindazonáltal ( igy foíytattya befzédét) 
Domine ne fiatuas illis hoc peccatum, ne tulajdonicsad eztet nékik 
vétekül. Puter ignofce illis, non enim fciunt quid faciunt. Atyáin 
bocsásdmeg nék:k, mert nem tudgyák mit cselekednek. Ha 
fzintén holtom után-is vaíamelly idegcnséget találnak mutatni, 
és bal Ítéleteket formálni, meg-nem gondolván, hogy hodie mihi 
cras tibi, ma en rajtam, holnap talám rajtok a' for, memento Ju
dicii mei, (icerit ( f  tuum ,, talám meg - emlékeznek az én felőlem 
tört Ítéletekről, mert ollyan léfzen az övék-is. Talám meg-gon- 
doIlyák Szent Pálnak érne gyönyörű ízavait : Inexcufabiiis es o 
horno omnis qui judicas; in quo enim judicas alterum teipfium con
demnas. Menthetetlen vagy ö ember minden a' ki itélfz, mert a’ 
miben máíl itslfz magadot kárhoztatod; mert ugyanazokat cse
lt kefz ed u mit itéiiz. Ego autem in Domino gaudebo, &  exultabo 
in DEO JE SU  meo, én pedig az llrban örülök , és vigadok az 
ISTENben , az én jESUSOMban. De catero nemo mihi molefius 
fiit , ez után fenki nékem bántáfomra ne légyen. Mert in pace in 
idipfum, dormiam , &  requieficam. Békefségben el-alufzom, és 
meg-nyugfzom. Ego jani delibor, &  ternpus refolntionis meairifiat. 
En már meg-áidoztatom, és én ki-rnúláfom ideje közel vagyon. 
Bonum certamen certavi, cur fiúm confiimmavi, Fidem fiervavi. Jó  
harczot harczoltam, a futáíl el*végeztem, Hitemet mind Iftenem* 
hez, mind Királyomhoz, mind Nemzetemhez meg-tartottam. In 
reliquo repofita efi mihi Corona Ju f i it u , quam reddet mihi Domi
nus in illa die Juflus Judex. Végezetre el tétetett nékem az igaz
ság Koronája, meiíyet meg-ád nékem az Ur ama napon az Igaz 
Biró.

Maradgyon tehát magának a’ csalárd világ minden tettető 
fzem fény veíztésével, én annak válét mondok, és végső búcsú- 
mot véfzt iri. Mert e’ világi hívságokat afiimout fierccra, ut Chri- 
ftum lucrifaciam. Csak ganej-fzámban tartom, hogy az én Kriftu- 
lomot meg-nyerjem, azért cupio diffolvi, &  ejje cum Chrifio kí
vánok e’ világi kőtéltűi meg- oldoztatni, és KriíluíTal lenni; a’ 
mellyel edgyűt nofira converfatio in Ceelis  e fit, már ennek utánna
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m ei, és mikor a' kegyelem Térvényének áldózattyát, a’ Makula 
nélkui-való Báránt bé-mútattyátok, meg-emlékezzetek rólam.

Felőletek-is el-nem fclejtkezhetem Püípókségemben lévé 
Szerzetes jó Lelki Atyák, kik nékem íokakban, kivált Pöípók- 
ségemnek kezdetén , nagy fegéltségemre voltatok , kófzóném 
fok fáradságtokat, és minden hivségteket, mellyel hozzám vol
tatok: azon kérlek, hogy már hóltom után-is rólam el-ne felejt- 
kezzetek.

Ámbár már fzemeim homállyofodni, és nyelvem bádgyadni 
kezd, ugyan csak fzívem-béli fzeretetem parancsollya, hogyT.N. 
Heves, és Külső Szolnok kedves Vármegyeimhez fordúliyak, és 
Télietek ’s azoknak minden Érdemes Tifzteicűl, és minden Tag
jaitól fzomoró búcsúmat vegyem: Meg-emlékezvén fzép enge- 
delmefségtekrűl, és hozzám minden Tifztelettel-való hivségcek- 
rül mind ezeket nagyon kőfzőnóm: Es ámbár Munem fuper in
nocentem non accepi, Valamint máfoktúl, úgy télietek - is Püf . 
pökségem elejétől fogva ( ahoz tétt fogadáfom fzerént) foha olly 
ajándékot, a' meily engemet meg-gazdagithatot volna, el-nem 
vettem, sót még Fő - Ifpányi folariumot mind eddig oda hattam; 
mindazonáltal a’ moílani utolsó gazdag ajándéktokot, tudnia il
lik , ezen buzgó rólam-való meg-emlékezésteket, a’ midén már 
hóltom után ezer Szent Miséknek érettem-való el-mondására 
kűlómb kűlémb - féle Szerzetesek Templomiban lévé Privilegiu- 
mos Oltárok elét, kéltségteket el-ofztgttátok. Eztet mondom, 
nem csak kedveden cl-véfzem, sőt nagyon kófzóném: mert ez 
nem Világi mód fzerént , hanem Lelkemben gazdagít. Az Ur 
ISTEN áldgyon meg minnyájotokot elsétál fogva utolsóig, és 
adgyon újabban olly kegyes Fó-Ifpánt, a ki mindenekben vigaz- 
taláílokra, és oltalmazáílokra légyen, és lehető fogyatkozáíimat, 
helyre hozza: hogy mind élékrül, mind holtakról Juft* judicate, 
Igaz Ítéletet tegyetek, és meg-emlékezzetek, hogy Omne Re
gnum in fe  ipfűm divifhm def 'olabitur. Minden magában meg- 
hafonlót Qrfzág, el-pufztúl: Azért egyet értsetek, és egy más 
kézét ne háborogjatok, és tapafztalni fogjátok bóldoguláftökat, 
mind ezekre az én Püfpókí, és Atyai áldáíomat adom néktek. 
Immár Néked-is utolsó válét mondok kedves Eger Váráfom!
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• Imé Földes Urad el-mégyen in domum aternitatis fuae, az ö örök. 
ké-való hazaba , es ámbár életben nem láthatz ugyan csak veled 
maradok. Hufzon-kilencz Efzt^ndeig voltam veled , és gyö- 
nyőrkóttem^ fzép előmeneteledben, emlékezzél-meg fok Atyai 
kegyelmimrul: En ugyan jó Egri Népem nem annyira kóztetek 
Földes Uratok, mint Atyátok voltam, ha mindenek kedvét nem 
tölthettem; vifgállya-meg magát,ha némellynek nem magavólt-é 
az oka.  ̂ Intlek Atyai, és Pűípóki módon, hogy az igaz Hitnek, 
Reménségnek, és igaz Illeni ’s Felebaráti fzeretetnek fundamen
tumán állandó légy, annál-is inkáb Civitas fan cl a , Civitas DEI,  
ISTENnek Szent Viralia neveztethefsél, rólam pedig el'-; ne fe
lejtkezzél

Tikteket-is Atyai áldás nélkül nem hagyhatlak, Udvarom
nak kedves Tifztei, kőrűlettem udvarló hív (zólgáim , és min
den cselédim, a kik mind itten , mind útazáfimban velem, és 
miattam fokát fzenvettetek; Kívántam volna ugyan Atyai jó vol
tomat bővebben néktek meg-mutatni , de imé a’ ki lég-utolsó 
udvariafomra jött a halál, minden ahoz-való tehetségemtől meg- 
fofztott. De jó reménségben legyetek, mert a kegyes JESUS 
el-nem hagy tikteket, sót gondot fog reátok vifelni. Kóízó- 
nöm minden hív fzúlgálattotokat, és fokfzori, ki vált betegsége- 
imben-való békefséges tőreiteket. Atyai módon áldlak minnya- 
jotokat, és a’ Mennyei Boldogságban-is emlékezetben foglak 
tartani, itten immár továb Faciem meam non videbitis, az én 
Orczámat tóbfzór nem láttyátok.

Végezetre búcsumot véfzém minnyájotoktúl, kik fzép fe- 
reggel ide az én hideg Teltemnek el-takarítására egybe gyűlte
tek , és utolsó Tifzteséget nékem tenni kívántatok, kinek-kinek 
az ő Méltósága, és rendgye fzerént nagyon kófzónőm ide-való 
fáradságokat, és kérlek, hogy nem csak Teltemet az 6 nyugo
dalom hellyére el-késérjetek, hanem Lelkemet-is az Ur ISTEN
nek aitatos Imádságtok által bé-ajánlyátok: Vegyétek még utolsó 
Atyai áldáfomat. Mert jam in pulvere dormiam, &  fi mane me 
que fe r is  non fubfifiam, én már a’ porban fogok aludni, mivel por
bűi lettem, és porrá léfzek, és ha többé talám fokán még keref- 
nek fel-nem találnak. Azért In manus tuas Domine commendo 
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m ei, és mikor a’ kegyelem Törvényének áldózattyát, a'Makuía 
nélkől-való Báránt bé-mútattyátok, meg emlékezzetek rólam.

Felőletek-is el-nem felejtkezhetem Pülpókségemben lévő 
Szerzetes jó Lelki Atyák, kik nékem íokakban, kivált Pőfpők- 
ségemnek kezdetén, nagy fegéltségemre voltatok , kófrőnőm 
fok fáradságtokat, és minden hiváégteket, mellyel hozzám vol
tatok: azon kérlek, hogy már hóltom ucán-is rólam- el-ne felejc- 
kezzetek.

Ámbár már fzemeim homállyofodni, és nyelvem bádgyadni 
kezd , ugyan csak fzívem-béli fzeretetem parancsollya, hogyT.N. 
Heves, és Külső Szolnok kedves Vármegyeimhez fordúllyak, és 
Tőlletek ’s azoknak minden Érdemes Tifzteitől, és minden Tag
jaitól fzomoró búcsúmat vegyem: Meg. emlékezvén fzép enge- 
delmefségtekrül, és hozzám minden Tifztelettel-való hívségtek- —  
rül mind ezeket nagyon kőfzőnóm: Es ámbár Munera Jüper in
nocentem non accepi. Valamint máfofctúl, agy tőlletek-is Pűf- 
pőkségem elejétől fogva (ahoz tőtcTogadáfom fzerént) foha olly 
ajándékot, a’ melly engemet meg-gazdagithatot volna, el-nem 
vettem, sőt még Fő - Iípányi folariumot mind eddig oda hattam 
mindazonáltal a’ meftani utolsó gazdag ajándéktokot r tudnia il
lik , ezen buzgó rólam-való meg-emlékezésieket, a’ midőn már 
hóltom után ezer Szent Miséknek érettem- való el-mondására 
külőmb külőmb-féle Szerzeteffek Templomiban lévő Privilegiu- 
mos Oltárok élőt, kőltségteket eí-ofztottátok- Eztet mondom, 
nem csak kedveden el-véfzem, sőt nagyon kófzónóm;; mert ez 
nem Világi mód fzerént, hanem Lelkemben gazdagít. Az Ur 
ISTEN áldgyon meg minnyájotokot elsőtől fogva utolsóig, és 
adgyon újabban olly kegyes Fő-Ifpánt, a’ ki mindenekben vigaz- 
taláílokra, és óltalmazáltokra légyen, és lehető fogyatkozáíimat,, 
helyre hozza: hogy mind élőkről, mind holtakról Ju Jla judicate r 
Igaz ítéletet tegyetek , és meg-emlékezzetek,- hogy Omne Re
gnum in fe  ipfitm divifttm defblabitur. Minden magában meg
haló ni ót Orfzág, el-pufztúlr Azérr egyet értsetek , és egy más 
kőzőt ne háborogjatok, és tapafztalni fogjátok bóldoguláftokat, 
mind ezekre az én Pőfpőkr, és Atyai áldifomat adom néktek.
Immár Néked-is utolsó válét mondok kedves Eger Váráfom!

F Imé



• Imé F51des Urad el-mégyen in domnm eternitatis Jatt, az ő őrök- 
ké-való házába , és ámbár életben nem láthatz ugyan csak veled 
maradok. Hufzon-kilencz Efztendejg voltam veled, és gyö- 
nyórkótcem ízép előmeneteledben , emlékezzél-meg fok Atyai 
kegyelmimről: En ugyan jó Egri Népem nem annyira kóztetek 
Földes Uratok, minc Atyátok váltam, ha mindenek kedvét nem 
tölthettem; vifgállya-meg magát,ha némeliyneknem magavók-é 
az oka. Intlek Atyai, és Pűípóki módon, hogy az igaz Hitnek, 
Reménségnek, és igaz Ifteni ’s Felebaráti fzeretetnek fundamen
tumán állandó légy, annái-is inkáb Civitas Ja n ii a , Civitas DEL, 
ISTENnek Szent VáraíTa neveztechefsél, rólam pedig el-ne fe
lejtkezzél.

Tikteket-is Atyai áldás nélkül nem hagyhatlak, Udvarom
nak kedves Tifztei, kórűlettem udvarló hív ízóigáim , és min
den cselédim,a’ kik mind itten , mind útazáfimban velem, és 
miattam fokát fzenvettetek: Kivántam volna ugyan Atyai jó vol
tomat bővebben néktek meg-mutatni , de imé a’ ki lég-utolsó 
udvarláfomra jött a’ halál, minden ahoz-való tehetségemtől meg- 
fofztotc. De jó reménségben legyetek, mert a’ kegyes JESUS 
el-nem hágy tikteket, sót gondot fog reátok vifeini, Kőfzó- 
nom minden hív fzólgálattotokat, és fokfzori, ki-valt betegsége- 
imben-való békefséges tűréfteket. Atyai módon áldlak minnya- 
jotokat, és a ’ Mennyei Boldogságban-is emlékezetben foglak 
tartani, itten immár továb Faciem meam non videbitis, az én 
Orczámat tőbízőr nem láttyátok.

Végezetre búcsumot véfzém minnyájotoktúl, kik fzép fé
reggel ide az én hideg Teftemnek el-takarítására egybe gyűlte
tek, és utolsó Tiízteséget nékem tenni kívántatok, kinek-kinek 
az ő Méltósága, és rendgye fzerént nagyon kóízónóm ide-való 
fáradságtokat, és kérlek, hogy nem csak Teílemet az ó nyugo
dalom hellyére el-késérjetek, hanem Lelkemet-is az Ur ISTEN
nek aitatos Imádságtok által bé-ajánlyátok: Vegyétek még utolsó 
Atyai áldáfomat. Mert jam in pulvere dormiam, &  fi mane me 
queferis non fubfftam , én már a’ porban fogok aludni, mivel por
ból lettem, és porrá léízek, és ha többé talám fokán még kerek 
nek fel-nem találnak. Azért In manus tuas Domine commendo
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fpiritum meum. En édes Uram és Iftenem a” Te kezeidben aján
lom az én lelkemet, vedd-fel magadhoz mert Tiéd.

Csak el-hifzem, hogy még tóbbeket-is ó>.óméit fzóllana ez 
az kegyelmes és Méltóságos Fó-Pap, és üdveséges fzép lelki cani- 
táfokac adna nékünk, hamég továb fzabad léc volna befzélleni: 
De loquela dereliquit eum, el állót immár a’ fzava, és tóbbec ve
lünk nem fzól.

Ez igy lévén KerefztényHalgatóim valamint Szent Pál Tanit- 
ványi , el-búcsuzáfakor Nyakára borúiknak íiranak maxime in ver
bo contriflati, quia faciem ejus amplius non ejfent v ifu ri, lég - in- 
káb ezen fzó miat fzomorkodván hogy az ó Orczajác tdbfzór 
nem fogják látni, &  deducebant eum ad navim a hajóig késércék. 
Úgy mi-is késérjfik-el ezen kegyelmes Fó-Papunkot, az ó Tem
plomába. En pedig utolsó fzómat hozzád emelem ó kegyelmes 
U r ! Ingredere in terram, &  abfcondere in fefja a Facie timoris 

Domini, meny-bé a’ földbe, és rejcezzél-el az Ur haragja 
nak fzine elót: Vadé &  requiefce in Pace, menny • e l, 

és nyugodgyál békefségben,

Á M E N .





fpiritum meum, En édes Uram és Iftenem a" Te kezeidben aján
lom az én lelkemet, vedd-fel magadhoz mert Tiéd.

Csak el-hifzem, hogy még tóbbeket-is örömeit fzóllana ez 
az kegyelmes és Méltóságos Fő-Pap, és údveséges fzép lelki tani- 
táfokac adna nékúnk, ha még továb fzabad léc volna befzélleni: 
De loquela dereliquit eum, el állót immár a fzava, és többse ve
lünk nem fzól. .

Ez igy lévén Kerefztény Halgatoun valamint Szent Fal lamt- 
ványi , el búesuzáfakor Nyakára borúiknak firanak maximé in ver. 
bo contriflati, quia faciem ejus amplius non ejfent v ifu ri, leg-in- 
kkb ezen fzó miat fzomorkodvkn hogy az ó Orczajkt tdbfzör 
nem fogják látni, &  deducebant eum ad navim  a’ hajóig késérték. 
Úgy mi-is késérjfik-el ezen kegyelmes Fő-Papunkot, az ó Tem
plomába. En pedig utolsó fzómat hozzád emelem 6 kegyelmes 
l l r !  Jn^redere in terram, &  abfcondere in fo jja  a Facie timoris 

Domini, meny-bé a’ főidbe, és rejtezzél-el az Ur haragjá 
nak fzine élőt: Vadé &  requiefce in Pace, menny* el, 

és nyugodgyál békefségben,
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