








VENATIO LUGUBRIS
GYÁSZOS VADÁSZAT,

A'  M E L L T B E N
N É H A I  M E L T O S A G O S  M O N Y O R O K E R E K I

GROFF ERDÓDI
GÁBOR ANTAL,

Au IST EN ·) és a' Romai Suékmk Keoyelmébűl

E G R I  P ÜS P ÖK,
Szent György Vitéz, és Martyr Iááki Apátur,
Claudia-Hegyi, és Varasd Vármegyei örökös GrófF, ]

Heves, és külső Szolnok Vármegyének örökös Fö Ispán
F E L S E G E S  A S Z S Z O N T W N K

MA R I A  T H E R E S IA
Magyar, és Cseh Orízág meg-koronáztatott Királynénak '
Bels6> nem kelőmben az Királyi Felséges Heily-tartó Confiliumnali 
ságos Titkos T A N A T SA : a’ kegyetlen halálnak halálos Nyila által, * maj
dani fok-érdemő, és Órők emlékezetű ERDŐDI GrófFok Dicsőséges Erde
jéből; midőn életének hatvanadikeíztendójécbé tölteni akarta volna, élőt- 
te-való ellvén natad-fél órakor, Sz. Mihály-havának 26-dik napján; Egri 
Pőípőkségének 29-dik efztendejében, ki-vadáfztatott, és az Anya Szent 

Egy háznak, Apoftoli Magyar Hazának, ésMéltoságos Gróffi Famíliá
jának, el-íelekhetetlen fzomorúságával meg-ejtetett;

ÉS
Szent András Havinak 12 dik napján Pompás S ele unit ájfa.1- való Temetésének 

alkalmat ofságával fényes nagy gyülekezet élőt,
Serafikus Sz. Ferencz Conventuaüs Minoriták Szerzetéből-való T. P. AlIER 
LEOPOlD. Magyar Orfzági Sz F.rsébethProvinciáidnak Ex ProvincialiíTa, őrükön Diffinitora, 

és az Egri Pádvai Sz. Antal Conventtyének Gvardisnnya által Magyar nyelvin P rx dik ál ta
ton, Kriílus Urunk Szúletéfe után : MDGCXLIV-dik efztendőben.

KASSA N, Nyomtattatott az Akadémiai betűkkel 1745-aM Ifitendőben,





Ecce Sacerdos Magnus, qui in vita fuafuffulfit domum,
& in diebus fuis corroboravit Templum. Ecc/i. ro.

Imé a Fó-Pap, {i deliben támogatta a bayit> és adóna
pjaiban meg-erqjitette a1 Templomot.

Máz kedves fzolgáját Moyfes Pátriárkát,
fok fzorgaltnatos fáradság!, éjjeli, ’s nappali 
kemény munkái, és hafznos, ’s csudálatos kö
vetség! után meg akarván a'Felséges Ur ISTEN

Nebo h eg yére ,— - és haliy-meg a’ hegyen. Akkor halván 
Mojfes az Urtúl a’ halálnak fententiáját, búcsúzó képen az ó Né
péhez fordult, és fok fzép tanitáfokot, és intéfeket adót néki: 
miképen tudniaillik; nern csak a’ jelenvalókot, hanem a’ jöven- 
dóköt-is, jól meg-gondolnák, fzivekbe méllyen vennék, és az Ur 
Iílentűl el ne fzakadnának; hanem álhatatofon mellette maradván, 
annak idejében az meg-igirtetect Meífiást el-várr.ák $ A’ kik pe
dig tétovázóbb elmével, csalárd itélettyekkel, világi hivságoktul 
meg-homályofittatott fzemekkel, fenki tanácsával élni nem akaró, 
zúgolódó emberek, csak a' jelen-valókot fzemiéicék; azoknak azt 
mondotta: Gens absque confiUo, &  absque prudentia! utinam Ja 
per ént, &  intelligerent, ac novi(jima providerent! O minden ta
nácskozás, és okofság nélkül-való Nemzetség! vajha efzére térne,

A 2 és

monte iftum Abaritn, id efi tranfititum, in montem v'
Nebo-----&  morere in monte. Menny - fel
Abarim , az-az által meneteleknek hegyére, a’



és meg-értené, és a’ végsó dolgokat meg-tekintenél Valóban 
bölcs intés, és Atyai fzép tanítás; ó vajha a’ moftani világ fiai eb
bűi tanulnának! és magokat meg-ismérvén, magoktul gyakran 
fzámot vennének! mit moftan cselekefznek, és jövendőben mic 
cselekedendök legyenek: miképen tudniaillik a’ gonofság uttyá- 
rúi el-térjenek , és az IS T E N  Törvényének őfvényén járjanak. 
De a' meg-átalkodot bűnös embernek fíket az ö föle, vak az δ 
ízeme, és kőnél keménnyeb az ő fzive az {Ilyeneknek bí-vételére; 

KccM.v.ii* Ugy hogy méltán felöllök mondgya a Bölcs: absque ullo timore fi
lii hominum perpetrant mala. Minden félelem, és rettegés nélköl 
az emberek fiai gonofzat cselekefznek : Sőt a’ mi nagyob, de ve- 

Tr°v i fzcdelmeíTeb, Utantur ckm male fecerint, &  exuitant in rebus pef i  
fimis, Örvendeznek mikor rofzúl cselekefznek, és az ö leg rofz- 
fzabb dolgokban, és gonofzságokban vigadnak, és dicsekednek. 

jfa.n.v.is. Az illyenekrűl csudálkozva Írja Ifaiás Próféta : Pepigerunt cum morte 
foedus , &  cum inferno paclum fecerunt. Szövetséget vetettek a’ 
halállal, és a pokollal meg - alkuttak, balgatagúi, és elztelenöl 
gondolkodván,hogy már a halál őket nem sérti, és a’ pokol ked. 
vezni fog nékik. D e,ó  Gens absque confilio! O tanácskozás nél- 
k&l-való efztelen bűnös ember ! jövendőben fogod tapafztalni, a’ 

# j i i . p.f. midőn rajtad bé-tellyeífedik a1 mit mondot a’ Királyi koronás Pró
féta Sz. Dávid: Peccator videbit, &  irafeetur, dentibus fuis fremet, 
&  tabefiet; 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 peffima. A’ bűnösök halála lég - gonofzabb, és 

eccti. 7. v. lég vefzedelmefiebb, 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, 

Hebr*. 9. ©. a’ mint Írja Sz. P ál: Hogy fiatutum eft omnibus hominibus femel 
27‘ móri : ISTENnek el végezet decretuma ez , minden embernek egy- 

i. fzer meg-kel halni, sőt a’ mint Jób írja: Homo natus de muliere, 
brevi vivens tempore, repletur multis miferiis. Az Afzfzony álat- 
tul fzűlettetett ember kevés ideig élvén meg töltetik fok nyomo
rúságokkal, ínségekkel, és fzorongatáfokkal, &  nunquam in eo
dem ftatu permanet, és foha egy állapotban meg-nem marad. Eb
ből a' meg-máfolhatatlan decretumbul ki-nem vétetik fenki, ha

nem



nem metant properamus ad mám á' ml pálya fűti fűnk, e’ világi fza- 
rándokságunkban mindegy forma, mivelhogy Peregrini fumus fu- 
per terram, ficut &  Patres nofiri , ita &  nos, valamint a’ mi Atyá
ink , úgy mi-is fzarándokok vagyunk a* fóldón. Azért aztmond- 
gya Sz. Agoíton : Omnis qui aa jupernam pertinet Civitatem, pere
grinus efi mundi, &  dum temporali utitur vita , in patria vivit 
aliena. Minden a’ ki a' Felsó 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 
láttatik-is e’ fóldón bírni. Sz. Bemard azt mondgya: Sanyii Viri pe
regrini funt , &  hofpites in hoc faculo. Hogy még a’ Sz. Embérek-is 
{zarándokok, és vendégek é  világon. Azért feddetik Sz. Péter, 
hogy a’ Tábor hegyén hajlékot akart építeni, quia Sandíts in hoc 
mundo Tabernaculum non efi, mert a’ Szenteknek e’ világon hajlé
kok nincsen, mivel non habemus hic manentem Civitatem, fedfu
turam inquirimus: Nincsen itten maradandó Várafunk, hanem jö
vendőt kel kerefni. Arra czélozot Sz. Agoíton, a’ mikor így int 
minket: Utere nummó quemadmodum Viator in hofpitio, Menfa, 
Calice, Urceo, dimifiiirus, non permanfitrus: lígy élly a' te pénzed
del, és gazdagságoddal mint az úton-járo a' Vendég-fogadóban, 
a’ ki azon Afztalt, a’ mellyhez ű l, a’ Tálat a’ mellybfil efzik, az 
Edényt a’ mellyból 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, úgy éllyen, 
mint ha nem élne véle; mert el-véfz , és el-tűnik e’ világnak csa
lárd fzem-fény vefztö, ’s képzó figurája: és igy Omnes morimur , 
&  ficut aqua dilabimur in terram. Minnyájan meg-halunk, és
mint a’ vizek a’ fóldtüi el-nyelettecünk. Nincsen a’ kegyetlen Ha
lál elét femmi Személy-válogatás.

Non Ducis Imperium, non Regia Mitra Coronae,
Pontificis Summi, Cardinalisque Chorus 

Sceptra nec Orbis item, nec Praefulis Infula Sanda,
Mortis ab extrema, Conditione vacat.

Sem Király, fém Herczeg, fém más hatalmafság,
Sem pedig a’ Pápaság, fém Cardinálifság,
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S. Bemard.,
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S. Au^uft,

l.  Cor.y, ö,  
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Kctii. 4i.

Joh I. 2 1 .

Hab. 9 . 2 7

Luc. 1S .2.

i.Reg. is. 
33.

Eccti. 50.  i

Világi Uraság, Pöípöki Méltóság,
A ’ Halált nem kerüli; ez bizony valóság.

És igy Sceptra ligonibus xquat, a’ Királyi Sceptrumokot, a' 
Pufpöki Páfztori pálczákat olly könnyen el-ragadgya, minta’ ka
pás kapáját,’s a’ kaízás kafzáját. Nem hafználnak ez előtt az em
bertelen halál előtt íemmi tött Meritumok, vagy érdemek, nem 
Hadi vitézségek , nem nagy Felséges, kegyelmes, és Méltóságos 
Fó Famíliáknak Tekintete, nem nagy jó tétemények, és igaz hív- 
ségek; de még az Egyházi Méltóságoknak fém enged, mind eze
ket egyaránt kaízáliya.

O világi változó múlandóság! 0 Mors, qu'am amur λ cft memo
ria tua! ü  kegyetlen Halál, melly keferű csak a te emlékezeted-is! 
O csalárd Világ! igy bánfz-é a te iakófiddal ? Mihelyt magadba bé- 
fogadod, czifrán ruházod, drága gyöngyökkel, és kövekkel meg
rakod, Bíborba, Bárfonyba öltözteted, gazdagon vendégled,nagy 
gazdagságokkal meg. ajándékozod, dicsőséges hirő Méltóságokra , 
’s Méltóságos Fö -Tifztségekre fel-emeled, föleit zengéíl'eí, fze- 
meit fzépségekkel gyönyörködteted. Végre pedig mindenektől 
meg-fofztod, és mezítelenen magadbul ki-csapod ? Nudus mgrejjus 
fűm in Mundum, &  nudus egrediar úgy bizonyitya Jób.

O drága vendégség ! o nehéz birodalom ! ö kólcsönözöt fzem- 
fény vefztés! mikor minden fö-lakásért, drága öltözetért, jó hír 
’s névért, Úri Méltóságos Tisztségekért, és valamit csak a Világ ad
hat, adófsá téfzen, és nagy fzámadáfra által küld minket. Pojlhoc 
autetn Judicium, mert a’ halál után ítélet eleiében álittatunk, a’ 
hol azt fogják kívánni töllönk Redde rationemvilicationis tnx, Adgy 
fzámot sáfarságodrul, mert már nem sáfárkodhatok

O nyomorult forfa gyarló Embernek! Siccine feparat Amara 
M orsi így válafzc-é minket a’ keferö Halál? igy , igen-is igy, fza- 
kafztya el azAtyát az ó fiácúl, az Anyátleányátúl, TeílvértTeílvé- 
rétul, kedveit kedvefsétöl, a’Jegyeit Jegyefsétől: Hogy fokrul ne 
fzóllyak, imé 0 trifttffima Mortis Imago! Ofzomoru! o fziveket 
haíuó! ö könyv-hulatáfokat árafztó Képe a’ halálnak*

Ecce Sacerdos Magnus, qui in vitaβια fuffulfit Domum, &  in 
diebus fuis corroboravit Templum. Imé a’ Fö-Pap, ki életében tá
mogatta a’ házat, és az ö napjaiban meg eröfitette a’ Templomot. 
Ez, az gyáfzos koporsóban bé-zárattatott jó kegyelmes Fö-Papunk,

hol-



holtig igaz hiv jó Páíztorúnk, Egri Püfpökűnk, Felséges Magyar, 
és Cseh-Orfzági konronás Királynénknak utólfo pihenéséig ízor- 
galmatofon fáradozó igaz fzív-béli hív Tanácsa Monyoró - Keréki 
GróftERDÓDI GÁBOR. ANTAL. Ez moftan nékönk 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* 
fá i Spectaculum facti fumus Aíundo , — &  hominibus Csudául, x ,'rr· 4·»· 
és például elönkbe ki-tétetett, hogy innen-is ki-vitefsék, és ide 
vifza ne jöheífen foha. Ugyan keferves képe ez a fzomoru halál
nak: elönkbe tétetik például, hogy éfzre vévén, és meg-tanul
ván, melly kegyetlenül bánik a’ halál, a1 ki még az illyen drága 
Méltóságnak fém enged, de minket, a’ mikor lég-nagyobb fzük- 
ségünk let vólna reá, iliy nagy , és hatalmas fegéttö Urtúl nem 
kevés kárúnkkal meg-fofztot; mert olly kegyes Atyánkat vette-el, 
hogy méltán mondhattyuk: Pupilli fatti fumus absque Patre, Árvák Trm’ s' *’ 
lettünk Atya nélkül*

El-hiízem immár annál-is inkáb a’ mitmondotJóbPatriarka:Co/z- 
fituifti Terminos ejus, qui pr ater iri non pot erunt hogy a’ Felséges Mxjot. n.f. 
JSTEN az emberéletének határt vetet, a’ mellyet által nem hág
hat fenki: Mert imé a midőn ez a mi kegyelmes Fö-Papunk ter- 
méfzet fzerént-való életének hatvanadik efztendöjét akarta vólna 
tölteni, egyfzer’smind életében-való fzarándokságánakutólsófzem- 
pillantását érte.

O jó kegyelmes Prtelatus, és Sz. Szerzetemnek Romai Pro- 
teftora! én legyek-é az, a ki ennyi kegyelmes Attyai gratiáidot 
bőven vettem, és foha vigaztalás nélkül tölled el-nem jöttem? 
én legyek-é az, a’ ki inkáb hufzon hatodik napján közel el-múlt 
Sz. Mihály-Havának, ide bé-jövén fzületéfed napját, fzámos kö- 
vetkezendökkel akartam fzerencséltetni, hogyfem ámbár bóldog 
halálodon keferegni ? és moftan-is véremmel fel-támafztani, hale
hetne kéíz volnék ? En legyek-é az, ki Iftenes, és fok fö-fö Vir- 
tufokkal tellyes életedet elő befzéllyem, és dücsöséges méltó di- 
cfiiretidet hirdeífem ? O bizonyára azt kel mondanom, a’ mit Je
remiás Propheta az Urnák mondot, midőn ISTEN igéjének hirde
tésére küldetett: Domine Α Λ Α  nefeio loqui Uram nem tudok fzól . J ír' »·*· 
lani, mert el-fogta fzivemet, és nyelvemet a’ keferüség. De mind

azon-



C íin t. 4. í .

Marci $.z4,

azonáltal, ha az δ 6r6k emlékezetre méltó, jeles fok jó cselekede- 
tinek tengerét, a’ mellyekkel mind az Apoftoli Magyar Hazát 
támogatta, mind az ISTEN Anya-Szentegyházát benne meg- 
eröíkette; teilyes egéfzlen meg.nem ihatom-is. Szabad légyen 
bár csak fzomjuhozó kívánságomnak, ’s igyekezetemnek annyit 
belöile vennem, a’ mennyire az én csekély voltom érkezik. így 
azért Vadum ad montem ztór/Λβ, fel-megyek a’ keferíi Mirhával bé- 
űkettetett hegyre, tudniaillik ad Montem Claudii, a’ Klaudia He
gyére, melyről ez hajdani régi hofzfzasGcnelogiájú Monyoró-Keréki 
Gróő'ERDÖDI Familia egyik Praedicatumát, és Nevezetét véfzi, és a* 
mellynek órókós GrofFja, Oda azért fzomorú halgatóim késér
jetek engemet, és álmélkodva csudállyátok, és csudáivá figyel- 
mezzetek mind azokra a’ miket látni, és hallani Fogtok.

Szent Márk Evangejiíta könyv.· 8. réfzében olvafom , hogy 
e^y üdöben a’ mi édes üdvezitö Kriftus JESUÍunkhoz egy vak 
koldus vittetett, és kérték, hogy reá tévén kezeit illetné ötét, 
és térítené vifza az 6 fzeme világát; a’ mint-is a’ könyörülő JESUS, 
kezénél fogva ki-vivé a’ Nép kózzül, és egyfzer illeté az 6 izéméit, 
ésmeg-kérdezé , hogy mit latnai kire azt Felelte.- Video homines 
njelut arbores ambulantes. Látom a’ járó embereket mint a’ fákat. 
Kerefztények, jól látom, hogy én vagyok azon vak koldus; mert 
felyül emlittetett czéllomrul gondolkodván , azt igirtem, hogy 
'vadam ad montem Mirha a* Mirhák,. avagy Claudia hegyére aka
rok menni, a’ hol hoízas eíztendók forgásaiul fogva mindenkoron 
f'ényeskedó (Nagy-hiró , és érdemű Méltoságos Monyoró-Keréki 
GróffERDO D l Famíliának ékefen zőldellö, drága illattal virágzó, 
bőven gyümölcsöző ,: sűrű fzép ligetes Erdej ben, válogatót fzép- 
séggel,. gyönyörű rendben álló termékeny, kedvet hozó , ö melly 
nagy réménséget igírö ohoványokat, ’s plántaláfokat tapafztalok. 
Kérdgye itt bár valaki mit látok? egyebet nem mondhatok, ha
nem Video homínes velut arbores ambulantes, Látom a’ járó Embe
reket mint a’ fákot: Mert látok itten Hatalmas Vitézeket, míké- 
pen a’ halál truczára éles fegyverekkel, ellenségeinek hók tekéi
vel egéfz mezőket bé-teritnek. Látom ITaralmas Győzhetetlen 
Tsáfzároknak, Királyoknaky ’s Fejedelmeknek Arany Báránya, 
és Aranv gyapjas bölcs hivTanácsait, Miniftereit, de látok az Vi
tézkedő Anya- Szentegyházban vereíTen tündöklő Cardinálifokar,

Con-



Conftántzinapoli Pátriárkákat, Erfekekct, Pfifpökököt; látok a2 
Romai Szentséges Pápákhoz, és hatalmas Királyokhoz, nagy Mék 
túsággal, fényelséggel , hiteles Credentionáhíokkal, fullyos az 
Kerefztényi Hataímafoktúl reájok bízatott dolgoknak haíznos 
végbe vitelekre küldettetett követeket.

Gyönyörűséges ugyan ez azhofzfzas emlékezetű, fzép illatu,, 
ékefen zöldeilö, és fzinefen virágzó bóv gyümölcsös fskkal körűi 
vétettetett, avagy rendefi'en bé-űltettecett Claudius Hegye, de bizo
nyára Mons Mirha halálos keférfi Mirhával meg-hintetett H egy, 
a’ mellyen a’ kegyetlen halál valóban ki-mutatta fejér csont fogait, 
éleűtette Kaízájat, és minden Tirannufnál nagyob Tiranuíságáe 
vitte végbe.

A’ Teremtéfnek könyvében olvalTuk, hogy minek előtte az 
Mindenható Felséges llr I S T E N  az Embert teremtette volna: 
Plantaverat autem Dominus DEUS Paradifem voluptatis a Principio Ge>1' z' 
in ejuo pofuit hominem quem formaverat, Plántálta vala pedig az 
Ur ISTEN a’ dűcsöségnek Paradicsomát kezdettől fogva: mellybe 
helyhezteté az Embe t a’ kit formált vala. Produxitque Dominus 
DEUS de humo omne lignum pulchrum vifuy &  ad vefcendum juave.
És nevele az Ur I S T E N  a’ fÖldbfil minden fzép tekintetű, és az 
ételre édes fát r Lignum etiam Vita in medio Paradifi hgnúmque 
Jcientia bont &  mali. 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 ö ártatlanságokban meg- 
maradának, úgy hogy csak az ö mezitelenségefcet-is meg-nem i£ 
mérték: De, O breve gaudium ! ö rövid öröm 1 melly csak hamar 
meg változót, és let halálos méreg, keíérű űröm, mert az ISTEN 
parancsolattyinak által hágáfa után, Éva Anyánknak nyaláiiksága 
után, a’ tiltot fa gyümölcsének csak koftolsfa után is meg nyilá
nak az ö fzemei, mezítelenségeket fzégyenleni kezdették, fzé; 
gyepietekben el-bujtak, és a’ hol fáknál nagyobbat nem tapaíz- 
taltak : akkor kérdezhettem volna Adam mit íátz ? Éva mitízem- 
lélfz l  egy átallyában úgy vélem azt mondották vólna: Video ho
mines velut arbores ambulantes. Látom a’ járó Embereket mint 
a’ fákot, azt vélvén, hogy minden fa embrr, és reájok rohanni,-, 
és az általhágásáért a’ parancsolatnak boízút állani fognak.
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Ez leg-első de lég vefzedelmeflebb változás vala a’ főidőn, 
írsert az egéfz Emberi Nemzetre terjedet, a’ mint írja Sz. PálApo- 

JUw. j . i í . ^ i o i .  Slcut pefr nnnm pecctífUm \n !)Hnc mundum intravit, &  per 
peccatum Mors. A’ mint egy ember által a’ Világra jőc-bé a’ bűn, és 
a’ bűn által a’ Halál, Et ita in omnes homines pertranfiit tn ^uo omnes 
peccaverunt és úgy minden Emberekre el-hatott a’ kiben nvn- 
ryájan vétkeztek: Ah keíerves jaj fzó ! in omnes homines minden 
emberekre terjedet, igen-is minden emberre, úgy hogy mé« ezen 
6 6k emlékezetű Claudius Hegyi, ezen Fó Méltóságos G óflfER- 
DŐDIEK,’s ERDÓDI Gróffok Erdejére-is el-terjedet. Ecce fe· 

■ Mu· i·™· curis ad radicem pofita efl már a’ halálnak élefen meg-kőfzörűite- 
tett fejfzéje, ezen jól gyümölcsöző Erdőnek gyökerére fzállot. 

i.Kfg.i.aj. O halálos keferű Mirhával teli hegy ! in quo ceciderunt Fortes, &  
ay Robufii a' mellyen a’ mérges Halál az δ kegyetlenségét valóban 

mutatta , mivel itten immár nagy fzámok vagyon ezen hajdani 
ödőktűl le-fzármazó, és ágazó Gróffi Famíliának, mellyeket a ha* 
Iái le-kafzált, minden tekintet, és fzemélly válogatás nélkül.

De o fzomoru Halgatóim ! hogyha az előtűnk fekövő jó ke
gyelmes Pradatus Urunkra, ’s drága Fó - Papunkra, és az δ őíz 
régi Méltóságos minden jóban mindenkor nagy-hírű meg-fzámlál- 
hatatlan fok fő-fő jeles, és Világ végezetéig méltán el-nem felei- 

ifM jj.í. cfelekedetire fordítom üzemeimet, bizonyára meg akadok,
és el-némulok mert Generationem quis enarrabit? Azó Genclo- 
giáját, Genelogiájának igaz Nemzetséges rendét, rendeífen plán
tált, és virágzó,’s az Anya-fzentegyháznak, és ezen Apoftoli Ma
gyar Hazának hafznofon gyümölcsöző ágait j ki vagyok én, hogy 
είδ fzámlálni magamra válaíhaíTam? 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 Erdóc 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 könnyén meg-lehet, hogy ezen jeles, sűrű, hol győnyőr- 
kődtető, hol fzomorító , hol fzép illatú virágos, hol Mirhátúl 
keferű Erdóben, el-vefztem az útat; mert még eddig csak ennyire 
fém vala fzabadságom , ezen fényeskedő Famíliának Erdejébe, 
csak be-is tekinteni. Nem fogok azért itten mulatozni (hogy
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többekre ődőt nyerhettek) az elsőségeknek rendét hofzafon elő 
fzámUlni , Nagy Méltóságoknak Ticuluttait hirdetni , és mind 
ISTENhez , mind terméfzet fzerént-való Űrökhöz, mind pedig 
Hazátokhoz mindenkor sértődés nélkől meg tartatott hivségeket, 
nagy renddel elő fzámlálni: Mert ezeket már ennek előtte, fok 
Tudós , és Bölcs Hiftoricufok ékefen ,- és bővségefen le-Írták 
minden volta*képpen: a’ mint-is nem régi dolog 17^6. Efzt. a’ 
midőn Néhai Méltóságos Monyoró-Keréki GróffERDODI ADAM 
Példás Nyicrai Pfifpők Urnák valóban gyáfzos el temettecését nem 
csak az Nyitrai Púfpőkség, hanem egéfz, Magyar Hazánk kefer- 
gette 3 mellynek-is alkalmatofságával a’ JESUSóTárfaságábul Tifz* 
telendő Páter Szegedi János Magyar nyelven; és Tifzrelendő Pa
ter Piárifták Szerzetéből, Tisztelendő Pater Benediélus ab An
nuntiatione B. V.M . Deák nyelven hofzfzafon, és elméién ki «hir
dették; azon kivid pedig Magyar-Orfzágnak hiresHiftoricufiBon- 
finius, Ittvánfi, és Pater Szent Iványi, ezen mindenkor virágzó, 
és fzépen illatozó Gróffi Familiárul diefneeetten írtak, sőt moít-is 
egy fzorgalmatos Hiftoricus benne foglalatoskodik, hogy mennél 
hamaráb, tellyes gyükerefen 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 ó éles kaszá
jával , és meg-ejceni akarjon. De ugyan csak járatlan lévén ezen 
jeles fzépen zőldelló, és nagy reménségü 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 Dániel Prophetának v ó lt : a’ 
mellyrűl olvafom-is, hogy midőn az ő néki meg-jelentetctt látáfo- 
kat által nem értené, az U hoz foháízkodva foliyamodot, hogy 
kőldcne ollyan oktatót, a’ ki meg-értetné véle azoknak titkait: 
a' mint-is meg-háígattatván az mondotta: Ecce Vir Gábriel quem 
videram in vifíone ■, cito advolans tetigit me , &  docuit me ímé Dav.p.n. 
egy Férfiú a’ Gábriel a’ kit láttam a’ iasásban, hamar repőlvén il
letet engemet, és meg-tanitta engem. így igy biz mén-is, hogy 
ezen elő'fink Pompás Koporsóba ki nyújtózhatott Fő- Pap, dtá- 
ga ,cs ritka Férfiú Grotf ERDőiál GABRiELnek gyáfzos alkalma- 
to&ágafog engemet tanítani, hogy izív-béli igyekezetemnek hafz*
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nos czéllyát el-érhcíTem: Ide azért vigyázzunk, és Laudemus f i ·  
p.colL 44 i-resgloriofbs in generatione fua Dicsérjük a’ dicsőséges Férfiakat az 

6 nemzetségekben.
De imé melly nagy cfudálkozáíTal mindgyárt eleimén bé-tői- 

tetem, a’ midón a’ hol egyógyú belzédemet akartam végezni, ot
tan kételenictetem el kezdeni, tudnia-illik : a’ mi Méltóságos Fő- 
Papunkon , mint Egri Pőipőkőn, de kezdenem kel egy ugyan Mél
tóságos Fő-Papon, és Egri Pőfpőkőn; mert lég elsőben ezen Mél
tóságos Grófit Erdőben-való fétáláforrban adgya elő magát a’ ha
lálnak egy fzomorú nyoma, úgy mint: Néhai Méltóságos GrófF 
Első ERDőDI BAKACS TÁMa S ezen Apoíluli Hazánknak hai- 
dani jeles, és vigyázó kincs-tartója, Nagy G yőri; az után az Egri 
Pőfpókők fzámában hufzon-őtődrk fzorgalmatos Egri Méltóságos 
Püipők , Királyi F ő -Cancellarius , az Anya-Szentegyháznak na- 
gyon gyarapító, ’s oltalmazó Efztergami Erfekje, a’ Magyar Ha
zának erőien támogató PrimáíTa* Az Romai Anya-Szentegyháznak 
verefíen töndőklő CárdináliíFa; az Tizedik Leó Pápának, a’ Pápá- 
ságra való válafztására hatalmas kővet, a1 holott magának-is a’ 
Pápaságra Tiz Vótuma vala; kit jól meg-fzemlélvén az már nagy 
SolennitáíTal válafztatott Leó Pápa, Conftamziaápoli Pátriárkái 
Méltóságra fel - emelt. Oh bizonyára Dilectus ΌΕΟ , &  homini
bus ̂ cujus memoria in benedictione eft. Szerelmetes vólt az ISTEN, 
és emberek élőt, kinek emlékezete áldásban vagyon* De az kő- 
nyőröletlen halál, mind ezen Nagy Méltóságokra, és fénye; kedő 
Úri Titulufokra nem tekintett, hanem Méltóságos Grófit Famí
liájának, Magyar Flazának, és az Anya-Szentegyháznak vifza hoz- 
hatadan kárával, le-vágta, ’s le-kafzálta.

Alig fordítom-el ízomorú fzemeimet ettől a’ gyáfztul, már 
a’ halálnak ujab nyomát látom; mer^ élőmben jón Néhai Nagy
emlékezetű Méltóságos GrófF ÉRDODI PiÉTER Claudia - Hegyi 
Első őrókős GrófF, Tizen-nyólcz Kő-Váraknak, és annyi birodal- 
tnoknak Ura; de a’ dőhőskődő , ’s oftromló halál onnan-is ki vonta, 
és magával el-vitte.

Továb látom, miképpen ez a’ ki-fáradhatatlan kafzáe vaítag 
rendet kafzál j mert nem csak Néhai győzhetetlen Nagy-hirő Nevű 
’s vitézséggel tellyes Máíodik Méltóságos GrófF F.RDODI TA- 
M A ST, (a’ melly Nemzetségss Czimerét egy Tsálzári SaíFal fél
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ékelhette, hanem a’ maga Nevezetét fcl-magafztalta, a* midin
Eques Sanftijjimi Salvatoris Meg-váltó Urunk Lovas Vitézzének 
neveztetett) le-vágta, de még az 6 fzépen virágzó, és nagy re- 
ménséget ígérő ágait, és cfemetéit-is, úgymint: M. G . ERDÓDI 
JÁNOST Egri M. Púfpikit, M. G . ERDÓDI ZSIGM ONDOT 
Horvát Orfzági Bánt, M. G. ERDÓDI Elsi KRISTÓ FO T, M. G . 
ERDÓDI SUSa NNa T ,  és M. G , ERDÓDI AN N AT, csoporto- 
ían le-kafzálta.

Nem engedet ez az irgalmatlan halál, felyfil emléttetett M, 
G . ER D iD l PÉTER, ugyan PÉTER GrófH Fiának, a’ melly vitéz
sége miat Tizes Péternek hivattatott: hanem itten-is Cecidit fortis 
de medio Ifraél, elejtetett ez az eris Vitéz.

lljabb Tragédiái Scéna nyittatik az én járáfomban, a’ midin 
fzemlelem kinyvezi fzemeimmel, Néhai M. G. E R D iD l Bakace 
PÁLT illy hafznos, és gyüm ilcsisin fényeskedi Erdidi M. Ér
dinek Pálm afáját, és az i  fzép óltovánnyait j tudnia illik az elsi 
Néhai M. G riff' ERD iD l PÁL Fiát, a’ máíodik Néhai M. G. ER
D iD l SIMONT Vefzprimi P ű fp ik it; a’ harmadik Néhai M. G . 
E R D iD l harmadik Bakacs TAMAST*, aa negyedik Néhai M. G . 
harmadik ER D iD l PÉTERT Nagy emlékezetű Horvát-Orfzági 
Bánt. Mind ezeket halomba vágta az rettenti halál.

Innen fzaporitom lépéfimet, és elimbe ál Mennyei, és világi 
Meritumokkal teli Néhai M. G. elsi ER D iD l KRISTÓ F, a’ ki 
Serafikus Sz, Ferencz Atyánk Szerzetébúl T. PP. Franciskánufok 
Mrriána Provinciájokban lévi lók Tartományokban Hires Sz Ka
talint Kláftromát fundálta; és velem egygyűt kefergi három fzép 
GrófH csemetéit. Úgy mint Néhai M. G. ER D iD l IMRÉT, Né
ha M, G. ER D iD l G a BORT  , a’ ki az felyűl emléttetett Sz Ka
talin Kláftromát ujobban fundamentomábul fel- építette: és Néhai 
M G  Monyoró-Keréki ERDÓDI G Y iR G Y iT , a* Claudia-Hegyi, 
és Varasd Vármegyének irikós Gróffja Fi-Ifpánnya vala, ez nagy 
fumma pénzzel meg-gátolta, hogy a’ JESUS Tárfasága-béli Szer;-, 
zetefek a’ T ir ik ik tű l fogva ne viteífenek j mindazonáltal az irigy 
halál ezen drága Gróffbt-is ugyan csak, továb-való vigafztalására, 
az Anya-fzentegyháznak, Magyar-Hazának, és M. GrófH Famíliá
jának fen-állani nun hacta.

B j Bál-



XcfA'. 1.

y*i, 117.

Bóldog ISTEN"! ki győzné mind eló-fzámlálni mind azon fok 
gyáfzos jeleit a’ halál Tirannufságának ? A’ fzemeim meg-homál- 
lyofottak a’ kónyvezó febes nézésben, lábaim meg-farattak a’ fie- 
tö járásban , nyelvem meg-bádgyadot, ezeknek eló-fzáraiálásában: 
El-hagyom azé t Néhai M. Gróff Monyoró-Keréki SANDORO- 
kat, M* G. E&DóDI jANO SOkat, M. G. ERDÓDI SIMONOkat, 
M. G. ERDÓDI ADAMOkat, M. G. ERDÓDI M iKLO SÜkat, M. 
G , ER.DÓDI LAJOSOkat, M.G. ERDÓDI FARKASOkac, és tóbb 
az Anya-Szentcgyháznak, és Magyar · Hazánknak haíznofon gyü- 
mólcsózó de már rendekbe kafzáltatott ezen M G . Erdódi Erde
jének Nevezetes Fáit : És fzomorúan fordítom fzemeimet, Néhai 
M. G-óffMonyoró Keréki ERDÓDI MáfodikKRISTÓFRA, ez mi 
ejótúnk ízomorú Például ki-tétetett Méltóságos Fó-Papunknak 
édes Méltóságos G^óffi űri Attyára: a’ ki vala Felséges Tsáfzárnak, 
és Királynak Bclsó Titkos Tanácsa, Komornikja, Étek-fogóinak 
Meíterc, ClaudiusH egye, és Varasd Vármegyének órókós Grófija 
FÓ-Ispánnya, az Angyali Sz. Koronának Órzóje, és az Magyar Ka
marának Érdemes PraffeíTe. Ez micsoda lilén-féló jó Kerefztény 
életiVUr-vala, mutattya valóban bóldog halála , mivel Timenti De.

3' minum, bene erit in extremis, &  inde dejjunctionis fii a benedice
tur. Nem fz&kség nékem itten hofzafon eló hoznom, bóldog ki
múlásának módgyát; miképpen tudnia illik : életének utolsó nap
ján, az Pofonyi Kálváriára Proceflíiót nagy aitatofaggal járván, 
ottan buzgó foháfzkodáíl kózót az Mennyei Atyának kezében lel
két ajánlván: vifza-jövetelében, az úton haraarsággal-való kónyfi 
halállal ( a mellyet az llr ISTENtul egéfz életében mindenkor 
kért, és nyert) boldogul ki-múlc e' viíágbul ugyan, de nagy re- 
ménségec igéró fzép ókoványit, és plántáiáfit háttá; tudnia illik : 
Méltóságos Gróff Adámot, M. G. Gyórgyót,M . G. Gábor Antalt,

3. M, G. Imrét, és M. G. JófefFet: a’ kik Sicut Novella plantationes j 
ficut Novella olivarum in circuitu Mcnfi*. Mint az új plántáláfok, 
mint a’ Olaj-falt jövedéki óltoványi az ó Afztala kórűl. De ezek 
kózzól-is immár négyen a’ kegyetlen halál által ki vágattattanak , 
úgy mint Néhai Méltóságos, és kegyelmes Monyo.ύ-KerékiGróff 
ERDÓDI L.ASZLO ADAM Nyitrai Púfpók, a’ mi MéltóságosFó-Pa- 
púaknak £gy-Teílvér Báttya, a’ melly bizonyára mind a’ Házát,mind
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az Magyar-Hazát,mind Méltóságos GróffiFamíliáját fzorgalmatofon 
támogatta, és az Anya-Szente;iyh?zat meg-erófitette.

Néhai M. G . ERD6DI IMRÉNEK fok Vitézi, és más jeles cfe* 
lekedetinek dicfireté'ül nem érkezem fokát fzúliani, elég légyen 
az δ δ ;ók emlékezetére, hogy ámbár világi maradót, de ugyan 
cfak Cum Mulieribus non efl coinquinatus. Valamint hogy az Áíz- Apát. u. +. 
fzonyi fe.-let táraságot mindenkor kerülte, úgy a’ házafságra íénki 
fém vehette, és igy tifzta fzívvel lélekkel ment e’ világbul az tiíz- 
taságnak jegyeséhez, a’ Kriítus JESlIShoz,

Néhai M .G  ERD6DI JOSEFET az Iffiuságon-is fzánakodni 
nem akaró halál életének leg-jobb korában ki-irtá a’ világból: Ez sap.t.ie. 
Placens DEO factus ejt dilectus, &' vivens inter peccatores transla
tus e(t* Azlílennél kedves fzerelmetefsé lót, és a' bünósók kózót 
élvén el-vitetett. Raptus efl ne malitia mutaret inteliedtum ejust ll’ 
aut ne fiítio deciperet animam illius. Ei-ragattatotc, hogy a’ gonofz- 
ság cl ne változtatná az 6 értelmét, vagy hogy a’ tettetés meg- 
ne cfalná az δ Lelkét: és igy Confummatus in brevi, explevit tem· n. 
pora multa. Rövid üdóben vége lévén fok üdókót tó!tóct-bé.

így igy Ö fzomoru halgatóim! igy Ceciderunt fortes &  robuftt 
kegyetlenkcdet a’ halál, és ezen órók emlékezető M onyoró-Ke-*' v  ** 
réki GróffErdódi Erdót kafzálta, vágta, irtotta, és valóban csőn* 
kitotta : mind addig , a’ meddig eztet az Anya-Szent-Egyháznak, 
és Magyar-Hazának épületére igen fzükséges támaízt, és ofzlo- 
pot-is el-dóitótte.

Mind ezen Méltóságos Fó-Papunkról, mind az eddig eló- 
fzámlált drága Gróffi Férfiakról méltán mondhatom Ecclefiafti- 
kuífal Omnes ifti in generationibus fuis, Gentis fita gloriam adepti EceU. «4.7, 
flwt j &  in.diebus fuis habentur in laudibus.  Ezek minnyájan dicső
séget nyertek az 6 Népek Nemzetségi kózót, és az ó napokon 
dicsértetnek ; Et qui de illis nati flmt reliquerunt Nomen narrandi 
laudes eorum, e’s a! kik tóllók fzülettenek okot hattak az ó dicíire- 
tek befzéllésére. . Ezeknek ha minden lehetó, és ki-gondolható 
diefireteket egybe fzedném, nagyobbat nem adhatnék, mindha 
azt mondom felóllók: Et hi omnes Tcflimonio fidei probati flmt 
hogy mind ezek a’ Hitnek bizonyság tételével probáltattanak, &  
inventi funt fti, és igazaknak találtattanak, az-az: ez az egéfz
Erdódi Méltóságos Erdó, és Familia, eleétül fogva mindenkor az
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egyetlen egy ódvózólendó Romai Catholika Sz. Hitben voltának, 
és csak leg-kiífebb ágacska-is kózzűllók valameliy idegen tudo
mánnyal vagy Eretnekséggel, meg-sércve, mocskolva, vagy meg

yei, s.r.e· fertóztetve foha nem vóit: Azért Juftificati funt ineg-igaziitatta- 
Heir. 10.3». nak · mert fufius ex fide vivit az Igaz a Hitből éh bátran mo ud- 

'· hatom tehát telóllók: Jufiorttm Anim<c in manu D EI funt, &  non 
tanget illos tormentum mortis , hogy ezen Igazaknak Lelkei, az 
ISTEN kezében vadnak, es nem sérti ókót a’ halál gyötrelme. 
yififm t orulis infpientium mori: HU autem funt in pace. Látat
lanak az efztelenek fzemei elót ineg halni j ók pedig bdkefségben 
Vadnak.

A’ mi pedig az ó terméfzet fzerént-való Űrökhöz, Tsáfzá- 
tokhoz, és Királyokhoz hókig tartó igaz hivségekec illeti. Mu· 
tattyák aztat az Felséges Monarkák ehez a7 jeles Méítóságos Fa
míliához mutatott ízámlálhatatlan fok kegyelmes grátziái, bizo- 
nyityák Erós Váraknak, kúicfos Váratoknak, mefze terjedec jó- 
fzágoknak ajándékozd,  eróiittik arany ldnczokon fúggó arany 
Bárányok, aranyos K ulcsok , mellyekkel meg-gazdagittatott, 
Nagy Méltóságok, és Méítóságos Tífztségekre-vaió fel emeíteté- 
fek, fzomfzéd Koronázot Felséges Fejekhez követségbe való köl- 
detcetéfek, drága kövekkel meg-rakattattatott, arany Lánczokon 
fögg*, ékes Kerefztekkel, sót fok gyémántokkal meg-ékelitte- 
tect Királyi maga képeivel-való meg-dfzteltetéfek, mutogattyák 
az véres fegyverek, sót vitézségekben Kiráilyok, ’s Hazájok mel
let bóven ki-ontatott vérek , melly nagy hivségekec mutatták 
mindenkor. Merc hitetlenségért,, áruitatásért, fól-támadátokért, 
ez illyen Tsáfzári, és Kiráíyi ajándékok nem ízoktak adattatni 
fenkinek: hanem inkáb a’ heliyet kemény rabságok, kínos halá
lo k , Jófzágok konfiskáláfa, és fzámkivecéfek, annak jutalma. 

£«■ /7.44.11. De ezek dicsekedhetnek, hogy Cum femine eorum permanent bon» 
azoknak magvával meg-maradnak a’ Jó k , merc Hxreditas fanílλ 
N epotes eorum, &  in Tefiamentis fiabit femen eorum Szent örök
ség ezeknek onekái, és a’ ízóvetségekben meg-ál az ó magvok. 
í t  Filii eorum propter illos in xternum manent: femen eorum, &  
gloria eorum non derelinquetur. És ezeknek Fiai ó érettek Őrök
ké meg-maradnak: az ó magvok, és az ó dicsőségek el-nem ha- 
gyattatik.

Mind

13.



Mind ezekbál a’ maga meg-hitt, és ezen csalárd világon ka* 
p ó , és őrők hajlékot épitteni akaró nyomorult Ember bőven ta
nulhat, ha meg-tekénti, miképpen a fenkinek nem kedvező halál 
ezt a’ drága Méltóságos Gróff Erdódi Erdőt halálos fejfzéjévei le
vágta, irtotta, és csonkította; úgyhogy ezen Claudiai Hegybűi, 
valóságoffan Mons Mirha halálos keícrűséggel meg-töltetett 
hegy vált. ^

A’ mi kegyes Üdvözítőnk a’ világi fzorongatáfokrúl egy al- 
kalmatofsággal igy fzúllot: Oportet primum hac fieri, fed. nondum 
jhtim finis. Szükség ezeknek elóízőr meg-ienni, de nem léfzen 
mindgyárt vége. O bizonnyára nincsen még vége, mert a’ ke
gyeden halál még u^y ki-nem fáradot, mint én , mert midőn már 
végét kellene talán unalmas befzédémnek vetni;  egy újjabb gyk- 
fzos örvény adgya elő m agát, a’ melly előbbeni keferőségemec 
valóban meg-újittya, a’ midőn mint egy álmomból fel - ferkenvén 
jaj mit látok?

Ecce Sacerdos Magnus, qui in vita fuafuffiilfit domum, &  in Eccfí· s»s 
diebus fiuis corroboravit Templum.

Imé a 'F ő -P ap , a'melly az ő életében támogatta a’ házat, 
és az ő napjaiban meg-erőíitecte a' Templomot.

Ez a’ Fő-Pap quiin diebus fiuis placuit D E 0 , &  inventus efi Ecc/l' *** 
fiufius, a ki az ő napjaiban tetzet az ISTENnek, és igaznak talál
tatott , &  in tempore iracundia faclus efi reconciliatio r és a’ harag
nak idején engefztelés lőtt. Ez az Fidelis Servus, &  prudens, Meiu*4'4i' 
quem confiituit Dominus fuper familiam fiam , hív, és okos Szolga, 
kit az lír az ő háza népére rendelt, ut det illis cibum in tempore, w  r, H 
hogy azoknak eledelt adgyon az ő idejében. Ez az Pafior bonus 
qui animam fiiam ponit pro ovibus fuis. jó  Páfztor, a’ ki az ő éle
tét adgya az ő juhaiért.

Erről midőn fzólni kívánok jót efzembe mit olvaftam első Ki
rályok könyvének első réfzében: Midőn Elkana az ő hites társá
val Annával, az Ur ISTENtul hofzízas imádságokkal kedves fió
kot Sámuelt meg-nyerrék, a’ kegyes ISTENnek iliyen fogadáft 
tetcenek: Domine Exercituum —  fi refpiciens videris affii chonem »·*»£· »· rí. 
- - - &  recordatus fueris - - de der is que Jexum virilem ·, dabo eum 
Domino omnibus diebus ejus. Seregeknek Ura 1 ha látván meg-
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tekénted, és meg-emlékezel, és férfiú magzatot adfz,az Urnák 
adom ötét, életének minden napjaiban.

Nem kőlömben tapafztalom icten-is (a* mint hogy nem is ké
telkedem) hogy mikor Méitóságos Gróth Afzfzony-Annya, még 
méhében hordozta volna ezt az drága gyöngyót, és újjab cseme
tétekét, fok foháfzkodáfok kózöt, mindgyárt az Urnák ajánlotta, 
áldozta, fzentelte, és hogy mindenkor néki fzolgallyon oda Ígérte. 
Amint-is alig hogy a napnak világáé kezdette látni, és nyelvecs- 
kéje meg-óldozcatni már ex ore infamium, &  lacientium perfe- 
cifii laudem, az Illeni fzeretetének, ’s dicliretének ízép illattyát 
mutatta-ki, úgy hogy méltán az köröl állók felőle kérdezkedhet- 
tck quis putas Puer ifte erit ? Mi léfzen vallyon e’ Gyermekből ? 
de ha nékem több lelki Atyákkal, és Méitóságos llri Atyafiaiak- 
kal löt volna fzabad felelnem , azt mondottam volna: Erit ma- 
gnus coram Domino , Nagy és kellemetes léfzen ez az ISTEN , és 
a’ Magyar-Haza elöt, és hogy fulciet domum, &  corroborabit Tem
plum, Meg-támogattya a’ házat, és meg eröfitti, fényefítti, és ter- 
jefzteni fogja az ISTEN Anya-Szentegyházat. Ugy-is vala, mert 
midőn már-is az aitatofságban, és Illeni félelemben fzépen nevel
tetnék, és az Ur ISTEN mindenkori fzólgálattyára kéfzitetnék; 
az fzőkségcs dolgoknak meg-tanulásában úgy igyekezet, és olly 
képen vette előmenetelét, hogy még gyengeségében hamar, de 
győkeveífen Gramatikáját el-végezvén, már alkalmatofságot adót 
Méitóságos Attyainak, ö iránta-való fogadáfoknak bé-tellyeíitésére, 
Mert meg-emlékezvén fogadáfokrúl, mindgyárt Kierikába,avagy 
Papi ruhába öltöztették , és hogy már-is az ördög incselkedésétől 
meg-oltalmaznák, a’ világi hivságoktúl el-vonnák, és az illeni 
félelemben jobban neveltethetnék , Nagy-Szombatban a’ veres Pa
pok Kollegyiumába jó vigyázás alá bé-rekefztették: a’ holott Puer 
Autem Sámuel proficiebat, atque crefcebat, &  placebat tam Domino, 
quam hominibus. Nevekedik , és öregből vala, és kedves vala
mind az Urnái, mind az embereknél. Amint-is lég-első gondgya 
vo lt, miképen a’ tanulásban elő meheífen, és az igaz bölcseséget 
el-nyerheífe: tutta aztat-is jó l, hogy Initium faptentia timor Do
mini , a’ bölcsefségnek az ö kezdete, az Ur félelme, &  qui timet 
Dominum excipiet doítrinam ejus, &  qui 'vigilaverit ad illum in
neniét benedictionem. A’ ki az Urat féli az ó tudománnyát bé-
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véfzi, és a’ kik reá vigyáznak áldák találnak. Azért első gondgya volt, 
mikcpcn az Ur ISTENnek jelenlétét maga fzemei élőt hordozza, 
a’ jó erkölcsökben nevekedheíi'en, és az ődőt heába ne vefzce- 
geíTe. Amint-is Filofófiáját nagy dicfireteíén el-végezte, és 
vílágoflaj, dicsőségeién defendáka ’s az Filosófiai Laureát el. 
vette, D.feníióját pedig, Néhai boldog emlékezető LEOPOLD 
Tsálzárnak ajánlotta: a’ meliytől azon kivul, hogy drágán, és 
gazdagon meg-ajándékoztatott j Pr Apafit uram de Ilda az lída Pra:- 
poílságát adta néki.

De hogy annál-is inkáb jobban nevekedhcíTbn, és őregbed- 
heíTen, nem elegedet meg aval, a'mennyiben már-is előmenete
lét vette; hanem gondolta aztat-is, melly fzükséges légyen ma
gát annál-is alkalmatolTabbá tenni, hogy mind Mcltóságos Famí
liáját támogathatta, Apók li Magyar-Hazájának hafznos fzolgálat- 
tyára leheffen, és az ISTEN Templomát meg-erőfithette, Aztat-is 
tapafztalca, hogy a melly leg-nagyobb bőlcsebb, és hatalmaíabb 
férfiak, a’ Magyar Nemzetből, nagyra mentenek; az ő tudomán- 
nyokat, és bőlcsefségeket nem annyira ürízágokban kapták, ha
nem qttafi navis Infiitoris \ de longe portans panem /itum. Meízé- Ρηυ. u . 
ről, és más Orfzágokbul hozták. Azért íokfzor fontofon elméjé
ben forgatta a’ Bölcs Ecclefíáílicuihak ezenfzavait: In terram alie- Ecc/Í· >?·s 
ni genarum gentium pertranfiet > bona enim, &  mala in hominibus 
t ént abit. Az idegeneknek főidére mégyen, mert a’ j ó k o t ’s a' go- 
nol’zakot az emberek kőzót meg-probállya ; a jókat hogy kőveifc, 
a’ gonofzakat, hogy távoztathaffa. Azért el tőkéllette magában, 
hogy tőb Orfzágokot, és jeles Várofokot fog, fel-járni, és mind 
addig fáradozni, a’ meddig az Ikeni félelmem fundákatotc ből- 
csefséget fel-nem talállya.

De hol-is tutta volna inkább, és job hellyen fel-taliíní, mint 
Romában a’ hol az Anya-Szentegyháznak, c' világon látható leg
nagyobb Feje vagyon, és a hol az igaz bőlcsefseg az ő Királyi 
Székét heSyheztette. Nem-is vélt fenki a’ ki erről az aitatos, és 
hafznos fzándékárul le verhette volna, meg nem iefzhették az úti 
alkalmarlanságok, az Tengeren gyakor vefzedelmek, meg-tőrtén- 
heiő betegségek, más Nemzetségeknek fzoktalan eledelei, és a’
Levegő égnek kúlőmbőztető változáfa, jó Barátinak kéréfei, édes 
Mékóságos Afzfzony Annyának kónyvhulláíi, meg-nem tarhat-
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tak. Igaz ugyan az , hogy leg-inkább kedves Méltóságos Szüléjé
nek fzomorodáfa, meg-lágyitotta fzivét, eízébe jútaccván a’ Ból- 
dogságos Szűznek azon keférves fájdalmát, a’ mellyec fzívében 
fzénvedet , midón az ó halálra menó édes Fia a’ Kriítus J ESU  S 
tóle el-búcsúzot, és ámbár nem valóságos halálra menne u' mint 
Kriítus·, hanem kedves Jegyeit az igaz I S T E N  fzerént-va'ó ból- 
cseíségec fzerzeni, indulna. Ugyan mind édes Méltóságos Szmé- 
jének, mind magának emlékezetes vigafztalása a el-induláfa elót 
Szomolyánba egy aicats Kápolnát In honorem -váltdicentis Chrifti 
JE S U , a MARI A Matre fitat a’ Kriítus JESUS Szűz Annyátul-váíó 
fzomorú bucsúzásának tiízteletére épictetett, O bizonyára ízcp 
indulás a’ tókéileteíségre! Csak el-hifzem elméjében tartotta a’ 

Pm-.j. e. Bölcsnek tanítását: In omnibus viis tuis cogita Dominum, &  Ipfe 
diriget grejfus tuos. Minden útaidban gondollyad az Urat, és Ó 
igazgattya a’ te lépéfídet. Amínt-is Juflum deduxit Dominus per 
vias reflas, &  oflendit illi Regnum D EI, Ezen Igazat az igaz úton 

S/í/i. ίο. io. hordozta az U r, és meg-mutatta néki az ISTEN Ofzágát : Et de
dit üli fcientiam San florum, koneflavit illum in laboribus, &  com
plevit labores illius: Es a’ Szentek tudománnyát adta néki, fel. 
tifztelte ótet a’ munkíiban, és be-tellyefitette azó munkáit.

Immár Romában ha jelen lettónk vólna, valóban nagy cfu- 
dálkozáífal, es fzívónk órómével láttuk vólna gyors elómenete.

láttuk volna mondom: Sedentem in medio Do florum, audi
entem , &  interogautem eos. A’ Doktorok kózót ülve , halgatvan, 

47. és kérdezvén ókót: Mert a’ Romaiak magok-is Stupebant omnes, 
qui eum audierant fuper prudentia, &  refponfis eius, álmélkodnak 
vala minnyájan, a’ kik ótet halgattyák vaía, az ó okoíságán és 
feleletén.

Ilyen képen dicsóségeílen, és gyűmólcsósón végezte Theo- 
lógyiáját, és a’ Theológyiai Doktori Laureát, mint súllyos tanulá
sának ’s éjjeli, nappali munkájának méltó Prémiumát, s’ jű al
mát el-nyerte. Ezen e’ képpen meo-tifzteltetett Méltóságos Dok- 

EceA. 24. 2· tor ennek utánna in Ecclefiis Altiffimi aperiet os fuum, &  in me
dio Populi fid exaltabitur. A’ Felségesnek gyülekezetében meg- 
nittyaa’ fzáját, és az Ó Népe kózó fel magafztaltatik. Sok vólna 
eló fzámlálni mind azokat a’ Tífzteleteket, a* mellyeket Romában 
vett tanuláfakózót, és utánna*, miképen nagy kegyelmét mutatta
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XI. KELEMEN Szentséges Romai P ipa, miképen a’ Klrdinllifok- 
tu l, Erfekekcfil, Pűfpókőktúl, és tób Fó-Fó Uraktul bócsídtetett,
Tanító-Profeíloricúl dicíirtetect, és Tanuló-táríaitűl nagyon fzeret- 
tetett, és t-ólíók el-vált.

Nem fokáig tnulatozok Romában , hanem vifzfza térek, 
hogy vigafztaláíl hozhaíTak Méltóságos Gróffi Házának, Ugyan 
dicsóségeífen tért vifza a' mi Méltóságos Grófíünk, de melly gyó- 
nyóró legyeit hozot magával, tudniaillik az ISTEN fzerént-való 
igaz Bólcsefséget, a' mellyec holtig fzeretett, sót, Prapo/ui illam sáp. 7. t. 
Regnis &  Sedibus, &  divitias nihil efifie duxi in comparatione illius, 
fóllyeb bócsüite aztat az Orfzágoknál, és Királyi Székeknél, és 
a’ gazdagságokat femminek álitotta hozzája képeit.

Hlyen képen fel ékefíctetve nagy órómmel viíza fogattatott az 
ó Annya hazájába ·, ki gyózné eió fzámiálni mind azokot a’ fok űd- 
Vezléfeket, mellyekkel tifztelte minden, az tartotta magát íze- 
rencséífebnek, a’ ki hamarib kófzónthette. Tetzet ez a’ Méltó
ságos Gróff Néhai kegyelmes Saxoniai Herczegnek, a’ ki vaia az 
Anya Szentegyháznak Kárdmáliífa, Efztergami Erfek, és Magyar- 
Orizág Primálfa; azért mindgyárt magához vette, és elsőben Ca
nonicum a Latere maga melet-való Pap Urnák tette, és a’ kimár-is 
Dilettus DEO, &  hominibus, mind ISTEN , mind ember elót ked- Eccü.4s- t. 
vés volt, aztat annyira m eg-hitte, hogy minden titkos dolgait, 
nem csak véle kózlótte, hanem általa is ki. dolgoztatta. Ez vólc 
egyik oka, hogy csakhamar Nagy-Szombati Nemes Káptalannak 
Nagy Prépoítya ló t, nem kúlómben Sz. György Vitéz és Mártyr 
Jaáki Apáturságát-is el nyerte, igy grádicsokon-kint kéfzittetetc- 
el ez a’ mi Méltóságos Fó-Papunk, az ÍSTENnek holtig-való fzol- 
gálattyára. De ez nem vala elég, hanem az Ó nagy érdemi fól
lyeb czéloztak, mert látván jó alkalmaztatását, az fólsó Púfpók* 
séget néki meg-fzerzette.

Miképen á’ Fólséges ISTEN ezen jeles Erdódi GrófFok erde
jének ezt az gyó. yó űséges Agát fóllyeb fóllyeb nevelte, és mind 
a’ Háznak támogatá-ára, mind a’ Templomnak erófitésére helly- 
heztette, tapaíztaltatott rajta bé-tellyefedni a’ mit olvaílam: Con- ^ ^  
tinebit illum, &  non confundetur, &  exaltabit illum ad proximos 
fuos. Meg rartya ótet, és meg nem fzégyenfil, és fól-magafztallya 
ócec felebarátinál. In medio Ec cie f i  a aperiet os ejus, &  adimple- ®·/·
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bit illum Spiritu fapientix, &  intellektus, &  flola gloria ve fiiét il
lum, A’ gyülekezetnek kózepette meg-nyittya a fzáját, és böl- 
Cícsegnek, ’s értelemnek leikével tölti-bé Ötét, és a’ dicsőség
nek ruhájával ruházza-meg ócec. Ugy-ís lót csak hamar; mert.

Sok hafznos fáradságiban, és az Anya-Szentegyháznak ter- 
jefztésében, Püfpöki, ’s Páfztori fzorgalmatos munkálkodáfíban, 
nagyon dicfireteífen meg-öregedvén Néhai Méltóságos Nagy cse
metéi Telekefi ifiván Egn Méltóságos Püfpök, érezvén maga gyenge 
erőtlenségét, és hogy már plenus dierum az ő napiai bé-telnének, 
és kedves jegyesétől, az ő Püípökségétűl, csak hamar m eg-kel
lene válni: Hogy azért ezen jeles Egri Püfpökség fokáig árván 
ne maradna; fzorgalmatoskodot j kitleheílfen maga után fzerzeni. 
De mivelhogy az Erdődi GróíH Erdőben éfzre vette , ezen fzépen 
illatozó gyümölcsös fát, mellynek az ó jó híre sz Orfzágot bé- 
tőltőtte, azért önnön magátul dicsőséges emlékezetű VI, KA
R O LY  Felséges Római Tsáfzártul, ide Egerbe Adjunftufsának, 
vagy Segéctöjének kérte, és el-is nyerte. Nem-is csalatkozoc- 
meg reménségében mert Anno 1714 . maga az árnyék Világot el- 

• hagyván el-ment ugyan in domum a ter ni tatis fux az ö örökké-való 
házaba, de maga hellyet ezen bóldog emlékezetű drága Pűfpö- 
köt, Páfztort, és édes Attyánkat hatra nékünk. A’ melly-is emlét- 
tetett 17 1 y-dik Efztendöben Auguílus, vagy Kis-Aízfzony Havá- 
nak negyedik napján, ide Egerbe nagy Solennitáífal introdueálta- 
to tt, bé-hozattatator.t% Löt azért akkor ez a’ Méltóságos Gróff 
Monyoró-Keréki ERDÖDI GÁBO R A N T A L , Méltóságos Fami- 
liajábul ÖTÖDIK, az Egri Péfpőkók fzámában pedig ötvenedik 
Egri Püípök,

O fzerencsés Egri Püfpökség! a’ melly illy jó bölcs Fö-Papot: 
0 fzerencsés Heves, és külső Szólnok Nemes Vármegyék! melly ek 
illy jó kormányozó, és igazgató Fö-Ispánt; o fzerencsés Eger 
Várofía-is! a’ melly illy kegyes Földes llrar nyert: De o fzerencsé- 
fek a’ Szerzeteinek, özvegyek, Árvák, és több fzegények! a’ kik 
illy böv-kezü Atyát, és oltalmazót kaptak.

Tapafztalván magát ebben az újabb Méltóságban hellyheztetct- 
nek lenni, és hogy az Ur ISTEN az ö Ajándékit benne fokafirotta, 

•mindgyárt erzébe jutottak Sz. Gergelynek ezen fzavai: Ne nos,
, qui plus exteris in hoc mundo accepijfe aliquid cernimur: ab Authore
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mundi gravius inde judicemttr, Ne talántán a’ kik Iktatnak e’ vi
lágban mátoknál többet el-venni: a’ világ aikotójátul keménnyeb- 
bu> azért meg-itélteífenek: Cüm enim crefcunt dona, raticnes éti- 
am crefcunt denorum: Mert valamint nevekednek az ajándékok, 
az ajándékoknak ízámadáíi-is nevekednek. Csak hamar meg
emlékezel:, az ISTEN fzavairul mellyet irt Ezekiel Próféta: Ραβο- 
res audite Verbum D EI vivo ego dicit Dominus: Ecce ego ipfe (uper 
Paflores requiram gregem meum de manu eorum. Imé en magam a’ 
Páfztorok ellen, az én Nyájamot az δ kezekbül ki-kerefem. Azért 
fzorgalmacoflan olvafta Sz. Pál Timotheushoz első levelének har
madik réfzéc, és Titushoz irt levelének elsó réfzét a’ Pőfpökök 
köcelefségéről.

Efzébe jutatta Fö-Ispányi hivatallyát, cs az illyeneknek fzólló 
Tanítását Bölcs Ecclcfiáílikuíhak: Redltrem te pofueruntl noli ex
tolli, efio in illis quafiunus ex ipfis. Vezérré tettek téged? fel-ne 
fualkodgyál, légy olly közöttök, mint egy közölök.

Azért első gondgya volt, hogy reá bizattatott Vármegyéit 
egybe gyöitse, aztat reítaurállya, okos,tudós, és a’ közönséges 
fzólgálatra alkalmatos , és hafznos Tifzteket tegyen, a’ régi hely
telen és törvéntelen fzokáfokot, ha találtattak ki-irtsa, azok hel- 
lyet ízeb, és a’ közönséges jónak hafnoíTab Regulákat fzabjon: 
miképen az irgalmafságrul el nem felejtkezvén , az igafságot ki- 
nek-kinek fzólgáltafsák, az Özvegyek ’s árvák ügyét fzorgalraa- 
toíTon meg-tekintsék.

Mennyi fáradságokat tett ez a’ jó Méltóságos Fö-Ispány, 
hogy az ö Vármegyéit a* fullyos terhekben meg-kónnyebbicse, 
és haidani fzép fzabadsági mellet m eg-tartsa, és iniképen az 
iffiuság nevekedheíTen , cs előmenetelét veheífe. De miképen 
mindenkor ellenségei ellen hatalmaíl'on védelmezte, és óltalmazta, 
melly nagy kedvekbe az meg-koronázat Felségeknél hozta, és 
utat nyitott fok kegyelmeknek nyerésére: Mind ezekből bőven 
láczik hogy fuffulfit domum, melly fzorgalmatoffan támogatta 
aztat.

Ha Pöfpökí fzorgalmaskodáfit újjabban tekintem mondhatom: 
Ecce Sacerdos Aíugnus , qui in diebus fuis corroboravit Templum, 
hogy Imé a’ Fö-Pap , a’ ki az ö napjaiban meg - eröfitette a’ Tem
plomot. Mert ha tekintem, mikor ezen Pöfpökségébe bé-lépet,
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hogy találta, és moftan miképen háttá; mert a’ midón bé-Iépet, 
mindeneftül nem hetven T, Plébánufnál tóbb, moftan pedig ( Iften- 
nek Sz. Neve dicfirteísék) fzáz hetvennél-is jóval többen vad
nak. Menyi új Szerzetes házak épültének? meg-vallya Szent Há
romság Szerzete az Hatvani kapu elöt, melly nagy munkával ide 
hozta, és fundálta. Bizonyittyák az Mifericordiíe Fráterek; a' 
meilyeket bé-hozván a’ meddig az ó Kláftromokot m eg-építette, 
& maga Püfpöki Refidentiájában a’ betegekkel együt tartotta, és 
napon-kint vélek azoknak fzólgált. Nagy hálá-adáflal hirdeti 
kiffebbik Sz Szerzetem Nyir-Bátorban, és Miskólczon Attyainagy 
kegyelmét ezen Mélcóságos Fö - Páfztornak, meliyek közzfil az 
Miskólczit kivált - való nagy fáradsággal, Néhai Boldog emléke
zeti VI, K Á R O L Y  Tsáfzárhoz egyedül csak azért ment, és hár
mas audientiájának alkalmatofságával meg-ny ért, és a Királyi Con- 
fenfuft 172.9-dik Efzt. magával le hozta, és így iníiailáltatott Sz. 
Szerzetünk. Mindgyárt akkor nag)^ bövkezüségét mutatta ahoz 
a’ Reíidentiához, mert az akkori O Excellentiáját illető Királyi 
dézmát annak épittésére engette, és azután-is fokfzor gazdagon 
meg-ajándékozta. Nem mefzfze onnan dicsekedik Első Remete 
Sz. Pál Szerzete, mellynek gyö nyörúséges fzép Kláftromot építtetett 
Diós-Gy6rót. Az Ur ISTENT imádgyák a’ Tokai Kapucinufok ; 
de Kis-Szebenben T. PP, Piárifták-is dicfiretet mondanak. Az 
milyenekben nagyon gyönyörködöt ez a’ Sacerdos magnus , qui in 
diebus [kis corroboravit Templum, mi Méltóságos FÖ-Papunk a’ mi
dón így meg-eröfithette a’ Templomot. Ha én nem fzóllok is la~ 
■ ptáes loquuntur a romladozot Templomoknak falai fzólnak, ki
ket vagy idegen kezekbül el-vévén, az δ órókós ós Anya Szent
egyházának újabban vifzfza adott, vagy nagy romiá?bűi fel-épitetr, 
vagy ugyan fundamentombúl fel álitoc. Bizonyságot téfznek errüí 
az Apát-fatufi, Ahányi, Makiári·, Kerecsendi , Dőmiéndi, Sarúdi, 
Kápolnai·, és moftan Fel-Németi. Ennek Püfpókségében, és jó 
Páfztorsága álat épült fundamentombúl az Rakomazf,idegen ke
zekből vitettenek. és Reftauráltattanak, Tifzán - túl Baktar, ó Fe· 
fér-Tói, Leveleit, és épül az Titkai, tóbb aitatos külónós Kápolná
kon kívül, Tifzán innen Moncki, Petényi, Torrai, Mifdoki, és 
többek fokán , kiket még magam is eddig meg- nem. tudhattam , 
és a’ meliyek mind ezen jó Fö - Papnak lzorgaimatos faradsági
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után az igaz hrcnek bennek-való hirdetésére hozattattanak, és 
meg-eróíktectenek. Az ó diclireteben zengcdezzen az itt-való Sz.
Mihály Tifztefségére, nagy költséggel fzépen fel-épittecett Kathe- 
d-alis Templom , ts abban Bólcs Méltóságos Pűfpókókbfti, Praev 
portokból, Apácurakbúl álló, ékefen tóndókló Nemes Káptalan: 
és méltán lattdcm ejus nuntiet Eccicfia. Hirdetheti az ó jó cse- EccH.44.tp. 
lekedetit.

Allyon eló az Nemes Pófpóki Szabad Eger Váratta, és né
kem bizonyságot tegyen: Mennyire terjedet, és nevekedet ból- 
dogsíga? magam itten gyermekségemtől fogva fel-nevekedvén, 
tudom, és emlékezem, hogy a’ három kapuja elóc ezen Várat 
nak , alig vala egy , két kis hajlékocskájok a’ fzegényeknek.
Moftan pedig csak a’ Kottátok-is roppant Mezó-Várofokat 
mutathatnak. Beiói ha nézzük? melly nagy fényeísége vagyon.

Szóiyon az ide-való Iípiuly,a’ tób mind házi, mind uczákon- 
kint kóldulgató fzegényekkel, Árvákkal, és Özvegyekkel; és 
méltán íirafíak édes Atcyokot. De a’ mi nagyob r vallyon kinek 
kóizónheti ezen már fényes Eger Váratta, hogy mind a’ két Nemes 
Vármegye alól ki-vétecect? és ki fzerzecte- meg azon Privilegiu- 
mat, hogy fzabad Pófpóki Varas lenne? úgy vélem fenkic matt 
nem vallanak lenni, hanem ezt a’ drága Fó- Papot, a’ meily illy 
«rótten támogatta ókét.

Valóságos bóv adakozátt mutattyák,miképen követte légyenr 
az óreg Tóbiás Fiának adatott fzép Attyai tanítását: Ex fubjlan·* 
tia tua fac Eleemofinam, &  noli avertere faciem tuam ab ullo pati- 
fere: ita enimfiet, ut nec a te avertatur facies D omini. A’ te va- Ttiitt*. 7» 
gyonslgodbűl adgy alamisnát, és egy ízegényrűi fe fordicsd-el 
orczádac: mert úgy léízen, hogy róiad fe fordúllyon-el az Ur or- 
czája. Prémium enim bonum thefanrizas in die necejfitatisr v 
Mert jó jú'almat gyfijiefz magadnak a’ ízükségnek napián. Fa
nt m tutim cum efurientibus, &  egenis comede, &  de veftimentis 
tuis nudos tege. Kenyeredet az éhezőkkel, és fzMóikódókkel v,1i· 
egyed, és ruházaddbúl fedd-bé a’ meziteleneker. Eztet tapafz- 
tarlták a’ fzegény Deákok, és tób fzegények, kiket napon-kint 
maga Udvarában legelt etett maga aíztalán,és maga azoknak fzólgált.

Továb tekincsuk már a’ jó Páfztort, qui animam fuam ponit 
fro Ovibus fuis, a ki az ó életét kéíz vók Juhai mellet le - tennh , e iJ
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A ’ mikor tudnia illik az Ur ISTEN bűneinkért Orfzágunkat mi
rigyes dögleleféísóggel kívánta meg-látegatni, és azon mirigyes 
dögleleteíség Eger Várofsához-is kezdet volna közelíteni: jól 
tudván azcat-is mennyi fokasága légyen itten-is , a fzegényeknek 
a’ kik a’ bé-zárattatásitor éhei is meg holtak volna. Azért kű- 
lömb külömb-féle éleségnek nagy fokaságát gyűjtette egybe , 

■Mát. 14.4s. ut det illis cibum in tempore , hogy a’ fzűkségnek idején a’ ízö- 
kölködök között el-ofzcogathaífa, és igy az ó Juhait rneg-tart- 

i.C0T.9.7. halfa. De mivelhogy Hilarem datorem diligit DEUS a’ jó kedvű 
adakozót fzercti azI>TEN ingyen-való Szent Kegyelméből meg- 
irgalmazot, és ezt a’ Várad azon fzomoru csapádul, fzabadon 
háttá: Mindazonáltal az már egybe gyűjtőt alamifnát, nem cse
lédgyére költötte, nem pénzen adatta; hanem ugyan csak a’ fze
gényeknek ofztogattatta.

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

Miképen pedig ízomjuhozta a’ Lelkek üdvefségét, és ki vált 
az igaz hitre-való meg-téréfeket: bizonyittyák a: Milliókra kül
detett Páter Miffiónáriudok, és az Ur ISTENT ezen jó Pádorok- 
ért fok ezereken nagy háiádáífal imádgyák, az ö nyert űdvöfsé- 
gekért, a’ kik az 0 vakságokban meg-marattak és el-kárhoztak 
vólna. Illyenképen azért, és fzámtalan fok más-féle módokon 
eröfitette ez a’ jó példás Fö-Pap a’ Kridus Anya-Szentegyházát.

O fzomorú halgatóim, még nagy íreg-mérhetetlen Tengere 
vagyon fok jó cselekedetinek, kiket méltán, örök emlékezetére 
ezen jó kegyelmes Pradátufnak kellene hirdetnem, és a’ mellyek* 
nek elö-fzámlálására, nem egy két óra, de inkáb holnapok ki* 
vántatnak: De fém az űdö nem engedi, maga-is pedig énnékem 
ezekről halgatád parancsol: Mivel az maga jó cselekedetiben di- 
cfekedni foha fém fzokot, úgy modan fém akar, de életiben-is 
fenki az ö hízelkedő dicfiretének mondásával, ennél a’ Méltósá- 
gos Urnái kedvet nem talált, sőt inkáb gyűlöiségefsé tette magát.

Azért valamint mindenkor , ugyan modan-is kegyes paran
cso la tán a k  engedelmeskedni kívánván: Nem fzóllok 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 Apodoli Magyar Hazát,
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Bölcs Tanácfival, és hókig-való fáradságos, de igaz hív fzólgála- 
tival erófen támogatta, és az itten, ezen a’ világon Vitézkedő 
igaz egyedid üdvözölendő Anya-Szcntegyház Ellenségei ellen ha
talmadon harczolt, és aztat ugyan nagyon meg-erőfitette.

Annak okáért ki csudálhatcya, de ki kételkedhetik benne, 
hogy ez a 'jó  kegyelmes Ur mind ISTENnél, mind Királyánál, 
mind pedig Nemzetségénél kedves nem löt volna. Hogy pe
dig Néhai buldog emlékezetű Felséges VI. K A R O L Y  Kómái 
Tsáízárnál, még életben lévő Felséges Elifabetha Tsáfzárnénál, 
moílam Felséges M A R I A  T  H E R E S  IA Királynénknál, Felséges? 
LOTHARINGIAI FEREN TZ Nagy Herczegnél, MARIA ANNA 
Herczeg Alzízonnál, és K a R O LY  LO THARINGIAI Herczeg
nél j megmutattyák a" fok gazdag ajándékok, drága Kereíztek, 
Gyűrűk, és kivált, vagy Koronázáíok, vagy Menyegzőinek al
kalmatosságával magokon hordozót drága Ruházatok, Pű!pőkí 
Ornatufok, Kelyhek, és tőb Tsáfzári, K iiáiyi, és Herzegi külómb- 
kűlómb-féle ajándékok: Mellyeket mindenkor ezen jó kegyel
mes Urunknak , hozzá-való fzereteteknek meg-bizonyítására 
ajándékozni fzoktak.

Nem fzóliok az ő példás, tiízta, mértékletes életéről, és 
mindenekhez való kegyefségérűl Betegségeiben, és más vifzál- 
kodó dolgaiban-való nagy békeséges tűréséről ; nem az, azon
kívül a' világ élőt bőven tudva·való aitatofságárul, és aitatos Sz, 
Miféjének (ha csak lehetet > minden napi mondásárúL

Légyen mindazákal bár csak utóllyára még fzabad a’ Bóldog- 
ságos mindenkoron Szeplőtelen Szűz MARÍ Ahoz, tartó, és vi- 
feltető buzgó Tiízttletérűl rövideden emlékeznem Tudván azt 
ezen aitatos SodálifTa a’ Boldog Szűznek, hogy & Szombat nap 
Ugyan Szeplőtelen Szűz MARlAnak , kívákképen-való tifzteke- 
tésére rendeltetett vólna , azért mindenkor ezen napot fányarún 
bőj ölte, és azon az Ő aítatoFágit valóban fokafitotta: Amint-is 
jut efzemben, midőn erre, itten ezen a’ jeles kapun álló Bóí- 
dog Afzízony képére tekintek: Hogy ez e t , mikor lílenben üd- 
vezult Néhai Mékóságos Egri Pfiípől^TFL KÉSI IST V Á N , cff- 
náltatta a’ kapu terejére tétette , de a’ nhi M&tós gos, és kegyel
mes Fó Papin k Monya ó-K c éki Gréli’ FKDÓDí GABORunk 
(a  melly a’ Szüzet nagy aicatnfsrggai kőizőateni ízoktaJ  nem
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fzenvedhette a rta t , hogy az fól 's alá jsróktúl nem csak nem 
tifzteltetnék illendő képen, hanem inkáb vagy reá fém tekinte
nének, vagy ottan menvén, káromkodó, fzickozódó, átkozódó, 
rágalmazó, vagy trágár beízédeket forgatnának; azért onnan le- 
yétetvén beliól az udvarában fzép ékes heilyet annak cfináhatotc, 
és hogy mindenkor Orczáját láthatta, meg újitatva fzép íolen- 
nicáílal fel-tétette, hat égó lompáft kórúlete heiyheztetet, és 
minden Szombaton, zengedezó mufikával a Bóldog Afzfzony 
Létániáját énekeltette , a‘ melly alat gyakrabban maga Úri Sze- 
méllyében, Rochetumba fel-öltözvén, és Stólát magára vévén 
az egéfz aitatofság alat jelen vúk, és az fzokat, imádságot el* 
éneklette.

Ki-gondolhattya , hogy az Bóldogságos Szúz , az δ illy 
buzgó tiíztelójét, nem kedvellette vólna j és utólsó órájában el
halta vólna: Nem háttá ez a’ kegyeíségnek Annya ttzonnyára , 
hanem inkáb utólsó fzempillantáfakor vigafztalta.

Mert midón ezen jó kegyelmes Fó-Papunk Pofonybúl erőt
lenen Vifzfza érkezec, itten nyavalyája naponkint nevekedne , lát
ván kózeliteni azt az údöt, a’ mellyben lidvezitónkkeí azt mond
hatta: Relinquo mundum, &  vado ad Patrem, el-hagyom e’ vilá
g o t , és az Atyához mégyekj és hogy a’ halál már feni ka záját, 
ás élefiti fej izéjét, hogy ezt az hafznos és érdemekkel tellyes iát, 
a’ többiek modgyára le-kafzállya, és vágja, egybe hivatván Ne
mes Káptalannyát, és minekutánna utólsó, és vég képen el-ren- 
delné ideig fzerént való Házát ’s Udvarát, el-búcsúzván Atyai Sz. 
Áldását atta minnyájoknak ; azután az Anya-Szentegyháznak Szen- 

Pf&lm.?«·«· tségeivel élvén: Annos Aternos in mente bábui az órókké-való 
efztendókót kezdé elméjében forgatni. Azomban el-érkezet a’ 
kózel el-múlt Sz, Mihály Havának huízon-hatodik napja, vagy-is 
inkáb eftvéje. a melly Szombat nap de példás Iílenféló jámbor jó 
életének utólsó fél-orácskája vala, akkor a fzokot Bóldog Afz
fzony Létániájához fogtanak a’ Mufikufok , egéfz azon Létánia 
alat, ez az ó bóldog halálához jól el-kéfzűlt Méltóságos Gróff 
edgyút imádkozva fzív-béli fohifzkodáfokkal az Ur ISTENnek , 
és a’ Bóldogságos Szúz kezébe ajánlotta ·, és azon Létániak végén, 
nékúnk, az Anya-Szentegyháznak, és a’ Magyar Hazának el- 
feleithetetlen ízomoruságára; azok kezébe ki-adá nagy csended

ség-



seggel Lelkét, a* mellj-is amint buzgón hifzem, általek a’ Men
nyei Koronának el vételére vittetett,

Es igy a’ kónyőrúletlen halál, irten-is az Erdődi Gróffok Er- 
dejébíil ezt a’ jó gyümölcs fát ki vágta, és elónkbe ki-nyújtóz- 
tatta, és a hatvanadik e(zcend& végét ei-érni nem engedte.

No immár υ kegyetlen halál! tellyen kedved, ámbár az δ 
Teltén uralkodhattál, és meg-herváfztottad, de bizonyos légy 
Jufns üt palma florebit, hogy ez az igaz virágzik mint a Pálma- Pdat.px. u. 
fa , mert fljufiorum Anima in manu DE1 fimt , az Igazaknak Lel- sáp. 3. 1. 
kei ISTEN kezében vadnak , &  Nomina eortim vivent in ater- 
num az Ő diefiretes híre Neve é l, élni fog 6r6kké. Régen lefef- 
kettél utánna , midón a’ világnak fok álhatatlan változató kőzőt 
láttad; mert az irigység ezen jó illatu, és mindenkor feilyeb ne- 
vekedő Pálma ágat fém háttá, fok rend-béli ellenkező, oítromló 
fzelek nélkül, úgy hogy némelly ellenkező (ki-vált az Igaz Hi
ten kivid valók) ha lehetet vólna vagy hamis vádoláíokkal, 
vagy más el-rejcetett titkos kelcpczék által, utolsó gyalázatos 
romlásba hajtották vólna- De ex his omnibus eripuit cum i.Timcth, 
Dominus. Mind ezekbúi ki-hozta, és ragatca őtec az Ur. Mert S' IU 
g u i timet Dominum nihil trepidabit, &  non pavebit, quoniam Εηί! ^  
Ipjecfi Jpes ejus. A' ki az Urat féli femmitólnem retteg, és nem u. 
fél: mert ő az ő reménsége, azért az illyen ellenkezéíek kőzőc 
a’ Felséges ISTENhez fel-kiáltot Sz. Dáviddal: Dominus illumi- pr̂  ^  . 
natio mea, &  falus mea, quem timebo? Az Ur az én világofitá- J* ' 2 ' x‘ 
főm, és fzabaduláfom kicúl féllyek ? Dominus Protector vita mea 
a quo trepidabo? Az Ur az én életemnek óltalmazója, kitúl rét- 
tegjek i Oculi mei femper ad Dominum, &  ipfe evellet de laqueo 
pedes meos, az én feemeim mindenkor az Urra, és δ vonfza-ki a’ C4,,i· 
lábaimat a’ tőrbúi: Tapafetaltam-is úgy mond továb, mivelhogy 
qui tribulant me inimici, ipfi infirmati (unt &  ceciderunt. Az el- g
lenségim kik engem háborgattak: azok meg-erőtlenúltek, és el
eitek. Odio habuerunt me gratis. Csak hateontalanul gyúlőltek 
engem. Okok ez vala, odivi Ecclefam malignantium, &  cmn pra l , f 
impiis non fedi, gyúlőltem a’ gonofz-tévők gyúlekezetit, és az 
lílentelenekkel nem últem. Non fedi cum concilio vanitatis &  
cum iniqua gerentibus non introivi. Nem últem a’ hazugság gyú- *· 
ltkezetével, és a’ hamifság cselekedőkkel bé-nera mentem. Ki-
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tfa/iK.zj.i' hcz képeff: Exaltabo te Domine, quoniam fufcepifii me, nec dele- 
ttafii inimicos meos fuper me. Fel - magasztallak cégedet Lírami 
mert f'el-emeitél engem, és nem gyönyörködtetted, az én ellen- 
ségimet rajtam. De mindazonáltal ( így folytattya befzédéc) 

jetn-Mw. y. j) om\ne ne JUtuas illis hoc peccatum, ne tulajdonosad eztec nékik 
u»e. 33. i4- vétekül. Fater ignofce illis, non enim fciunt quidfaciunt. Atyám 

bocsásd-meg nékik, mert nem tudgyák mic cselekelznek. Ha 
fzintén hóltom ucán-is valamelly idegenséget találnak mutatni, 
és bal itéleceket formálni, meg nem gondolván, hogy hodie mihi 

itcK.4t.33·cras tibi, ma en rajtam, holnap talám rajtok a' for, memento ju
dicii mei) fice* it &  tuum, talám meg - emlékeznek az én felőlem 
tőtt icéieiekrüi, mert ollyan leízen az ővék-is. Talám meg-gon- 
dollyák Szent Fáinak érne gyönyörű ízavait : Inexcufabihs es 6 

Kun. 1.1. homo omnis qui judicas; in quo enim judicas alterum teipjum con
demnas. Menthetetlen vagy 0 ember minden a ki itélíz, mert a’ 
miben mail itflfz magadot ká hozcatod; mert ugyan azokat cse- 

jfití if lekefzed a’ mit itélíz. Ego autem in Domino gaudebo, &  exuit ab ο 
* ‘ s’ ’ in DEO JESU  meo, én pedig az Úrban örülök , és vigadok az 

ISTENben , az én JESUSOMban, De c&tero nemo miht molejlus 
GaI i.iy. β ί 5 ez atáa fenki nékem bántáfomra ne légyen* Mert in pace in 

idipfum, dormiam , &  requiefcam. Békefségben el-alufzom, és 
mcg-nyugfzom. Egojam delibor, &  tempus refolutionis mesunjlat. 
En már meg-áldoztacom, és én ki-múlái'om ideje közei vagyon. 

3. Fiin.+.C· Bonum certamen certavi, cur fűm confummavi, Fidem fervavi. Jó 
harczot harczoltam ,a ' futáíl el-végeztem , Hitemet mind Iltenem- 
hez, mind Királyomhoz, mind Nemzetemhez meg-tartottam. In 
reliquo repofita eft mihi Corona Jufiitix, quam reddet mihi Domi
nus in illa die fifius Judex. Végezetre el tétetett nékem az igaz
ság Koronája, mellyet mcg-ád nékem az Ur ama napon az Igaz 
Bíró,

Maradgyon tehát magának al csalárd világ minden tettető 
fzem f  ny veíztésével, én annak válét mondok, és végső búcsú

j a  j  moc vé z m. Mert e’ világi hiúságokat aftimo ut flercora , ut Chri- 
“ ' ' ' fiúm lucrifaciam. Csak ganej fzámban tartom, hogy az én Kriítu- 

j. 23. íomoc meg-nyerjem, azért cupio diffolvi, &  effe cum Chrifio kí
vánok e’ világi kötéltől m eg-oldoztatni, és Kriftuflal lenni: a’ 

a·*»· mellyel edgyüt nofira converfatio in Coeits efi, már ennek ucánna
a'mi



a’ mi tárfalkodlfunk az Mennyei boldogságban , az Angyalok 
tárfaságában , a’ Szentek feregiben léfzen.

Eztet vártam o jó kegyelmes Ur! mert bizonyára meg fzo- 
morodtunk volna, ha búcsűzatlan el-indultál volna, és nekünk 
utolsó áldáfodat nem adnád: Azért D a Pater amplexum! még egy- 
fzer őlelly-meg, &  benedic h&redit/tti tua, és álgy· meg minket,
Loquere Domine quia audit fervus tuus, folytasd még egy kevefsé i.*eg. 3. i», 
fzavaidat j fzólly Te Uram, halgatni fogok én te fzolgád.

Alázatos kéréfemet meg-halgatván, illyen fzókra láttatik fa- 
kadni jób Pátriárkával: Felit me& confumptis carnibus adhafit o s 'OJ' lp' ‘e’ 
meum, &  dereliUa funt tantummodo labia circa dentes meos. Meg- 
eméfztetvén a’ húíom, bőrömhöz ragadot a’ csontom, és csak 
az ajakim marattak a’ fogaim kóról. Numquid non puueitas die
rum meorum finietur brevi? Vallyon az én napjaimnak kevés fzá- 
ma hamar végződik-el? Dimitte ergo me, ut plangam paululüm 
dolorem meum , antequam vadam, &  non revertar ad terram 
tenebrofam , &  opertam mortis caligine. Bocsás - el azért ibütm. 
engem, hogy ílraífam egy kevefsé fájdalmimat, minek elótte el- 
mennyek, és meg-nem térjek, a’ fetétséges, és halál homállyá- 
v a l, bé-födözteteit főidbe. Kihez képeit jól meg-ismérvén kihez 
légyen első kőtelefségem :

Nagy mélly alázatofsággal fordulok hozzád, a’ Kriítus JE- 
SUS e’ világon vitézkedő igaz Római Anya-Szentegyháznak lát
ható fejéhez XIV-dik. BENEDEK Római Szentséges Pápához, 
mint közönséges Atyánkhoz, ésmeg-alázot fzível lábaidhoz bo
rulok, és minden velem kőzlőt Atyai fzép kegyelmidért hálákat 
adok: atta volna ISTEN ! hogy azokkal tellyes kívánságod-fze- 
rént élhettem volna, ha azért emberi gyarlóságombul Púfpöki kö- 
telefségemnek eleget nem tettem bocsánatot kérek j Imádom az 
Ur ISTEN T, hogy adgyon olly kővetkezőt, a’ ki minden fogyat- 
kozáfimot hellyre hozza. Engedgye az édes JESU S, hogy gond 
vifeléfed alat, nem csak a’ Kerefztényi Fejedelmek egyet értvén, 
a hofzfzas Kerefztény Vér ontáfnak véget vetvén, egy kívána
tos állandó békefséget tegyenek; hanem, hogy mindenek, a’ kik az 
egyedül ödvezidendö Anya-Szentegyházon kivid lelki képen éhez
nek, és fzomjúhoznak; az igaz legeltetéfre bé-lépjenek, és lé
gyen Unus Fajlor> &  umm ovile, egy Páfztor, és egyAkoly. Mu.n. n.

Máfo-



Mífodik tartozó kötelefségem , hogy a' Felséges Auít iái 
Házhoz hajtsam magamoc , de kivákképen Felséges M A R I A  
THERESlA Magyar, és Cseh Offzág meg-Koronázcatott Királyné
jához. Ez utóisó audientias órában azért kegyelmes engedelmedból 
végső bucsumoc velzem tólled. Sok fzámtalan mind Familiám- 
jnaí, mind velem tött kegyelmefségidet, gazdag Királyi ajándé
kodat nagy hálá-adáffal köfzőnöm, az Ur ISTEN léfzen meg-jútal- 
mazúja: en ugyan az én Felségedhez-való kéfz hivségemet már-is 
Koporsómba zártam, de még a' firba-is bé-vifzem. Atta vólna 
IST EN , hogy véremtnel-is bővebben meg-mútathattam vólna, de 
a’ mit életemben továb nem \ihettem , kérni fogom az édes JE- 
S t l iT ,  hogy ofiendat vultum fiium fitper T e, &  benedicat T b i, 
múxafta meg az ó Szent Orczájat, és áidgyon meg Tégedet, a’ ki 
foha el-nem hadgya az δ benne bizókót. Confirmet omne Confi- 

ejtt‘ i9.r- l'mm tuurn, esófitse, és fzerencsélteffe minden Tanácskozáfidat: 
Mattam ellened támadót ellenségidet fzégyenitse, kik cílen te
gyen diadalraaísá , hogy mondhattuk minnyájan, a’ mit mondot 
Akior júditnak: Benedicta Tu a I>EO tuo in omni Tabernaculo 

Judité n. cjaco[f } quoniam in omni gente, qua audierit Nomen tuum Magni
ficabitur fuper te DEUS ifidéi. Aldot vagy Te a’ Te litenedtfil 
Jákobnak minden hajlékában , mett minden Nemzetségben, » 
snelly meg hatlya a’ te Nevedet, fel-magaíztaltaiik Te rajtad Ifra- 
elnek ISTENE. Gyönyörködhefsél, de minket-is gyönyőrködtet- 
hefs fzépen illatozó, és Nagy Felségre Nevekedendó Királyi gyö
nyörűséges Violácskáidban, &  bar editas Tua fit fuper cuntlas Gen
tes , és λ Te örökséged légen minden Népen, nec deficiat Vir in 
femine tuo. Soha Férfi ne fogyatkozzon a’ Te magodbul; és adgy 
alkalmatofságot hogy mondhattuk Fiat Pax in Virtute tua , &  

V*i m · r· Abundantta in Turribus Tuis. Légyen békef.ég a’ Te hatalmadban, 
és bövséga’ Te Tornyaidban. Gyarlóságombul támadható fogyat- 
kozkfimrul bocsánatot kérek. De alázatos Inftantiámat-is Kirá
lyi Trónufod eleibe nyújtom: Tekinteni méltoztafsék Felséged, 
nem csak mindenkor a’ Felséges Auftriai Házhoz hókig hív £ami- 
liámot, és abban-való kedves Bátyám lírám G r ó f fE R D O D l 
G YÖ R G Y édes Fiaiti A N T A L T , ki már-is Felségedhez-valá 
hívségében kardot kötöt ,  JÁNO ST kit tudom, hogy utólsó csep 
vérének ki-ontásáig kéfz azoa hívségéc meg-tartani j és KRISTÓ 
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FŐ T a’ ki még nevedékeny de jó reménségü, kikre kegyes izéméit 
méltóztaísék forditcani: Hanem ezen Apoitoli Magyar Hazánkot-isr 
meJiy az elsó Sz. Királyoktúl a* Bóldogságos Száz MARIANa K  
ajándékoztatok, és oltalma alá ajánlatott : hogy Te lévén Apa. 
ítoli Királyok kővetője, az benne-való igaz üdvözölendő Hitet nem 
csak oltalmazzad , hanem terjefzfzed , bizonyos reménséggel, 
hogy valamint eddig, úgy ezután-is, ezen Bóldogságos Szűz és 
Királynénk, az ő Urfzágat, Felséged orfzágláfa alat-is minden 
ellenség! ellen fogja oltalmazni,

Harmadfzor fordulok hozzád kegyelmes Nagy HerczegLO- 
TH a RINGIAI FERENTZ Felséges Afzízonyunk ízételmes Tárfa. 
Meg-em!ékezvén fok kegyelmidről·, méllyekkel hozzám hív lzók 
gádhoz mindenkor voltál, azokat nagy hálá-adáíl'al kőfzőnőm, 
és minthogy Adjutorium fimile  ̂ Korregensünknek tégedet, né- Gm. n tö
künk adót az IbTEN : adgyon erőt-is , hogy valamint a’ hábo
rúságban, úgy a’ dicsőségben edgyüt réfzeltethefsél. Serviant 
tibi Populi, &  qui benedixerit tibi benedictionibus repleatur. A’ Gm. 2?_ 
Népek fzólgáilyanak néked, és λ ki meg-áld Téged, áldomáfok- 
kal bé-tőltelsék,/*

Azt parancsollya Sz. Pál, hogy Viduas honora, qua vere Vi
dua (unt, az Özvegyeket meg becsüilyük: Engedelmedbül azért, n fim. *.*. 
fzemeimet reád vetem ö Felséges Tsáízári Özvegy, fok Tsáfzári 
Felséges kegyelmidet, és gazdag ajándékidat hálá-adó fzível kő- 
fzőnőm, és az ISTEN T, imádom, hogy valamint örömedet atta 
érned Felséges Magzatjában, és Unokáidban s engedgye jöven
dőben, hogy Felséges Tsáízári Férjeddel Coronam immarcefcibilem 
a’ meg-hervadhatatlan Koronát a’ Mennyei boldogságban el nyer- 
heffedá

Nagy tifzteíettel megyek hozzád Felséges Romai Imperium- 
nak jó kegyelmes Herczegje, Efztergami Metropolis Eklefiának 
ERSEKJE Apoftoli Magyar Hazánknak Dficsőséges PrimáíTa Ga- 
lantaf Grófi’ ESZTE.RHAZI IM RE! valamint felőlied igazán le
het mondanom Sz. Pállal: 7alis enim decebat, uf nobis effet Pon
tifex^ San&us , innocens , impollutus , (egregatus a Peccatoribus, Hcir χ6 
Illet,hogy illyen Fő Papunk lenne nekünk Szent, ártatlan, fze- f ”  1 ’
plő nélkül-való a’ bünősőktü! el-válafztatott, Úgy fziveífen kívá
nom Sz. Dáviddal : Memor fit omnis Sacrificii Tűi, &  Holoeau-
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ífAi. if.A· fiúm Tátim ptHgue fiat , imple At Ttominus omnes petitiones Tuas.
Emlékezzék meg az Ur minden áldozatodrui: ts a' te épen égó 
áldozatod kóvér légyen , tellyefitse-bé minden ké’ éíider. Sok 
Atyai grátziáídot alázatofon kófzönöm, és ha miben ellened ta
láltam (ámbár nem fzánt-fzándéKkal) véteni* bízom mint kegyes 
Atyához, hogy megbocsátod nékem, én-is az ISTEN elöt érte
ted könyörgeni fogok.

Légyen fzabad még utólfzor az én Famíliám Erdejének, nem 
csak a’ kegyetlen hálákul le-vágattatott Néhai drága fáit, és ol- 
toványit kefergenem, hanem a’ még eleven, és böv gyümölcsök
kel meg-rakatott fenn-álló , és gyónyöikődtetö iáiban gyönyör
ködnöm, és azoktól vég búcsumot vennem.

Orvendek azért leg-elsóben-is benned Méltóságos GrófF ER- 
DÓDI PALFI JÁNOS Felséges Afzfonyunk Fö Marícallya, Orfzá- 
gunk Palatinuifa, és Attya: De melly breve gaudiutn rövid ez az 
öröm Ecce hóra eft ut a  te difeedam, el-jöt az óra hogy Tölled el- 
válíyak, és vég búcsumot vegyem. Az llr I S T E N  óltalmába 
ajánlak azért, a’ ki Prteffor ejt ejus, qui reddit gratiam, meminit 

3. i i. ej us impofierum,  &  in tempore casus fiti inveniet firmamentum. 
Oltalmazója annak, a’ ki kegyeimet cselekefzik: és azután-is 
meg-emlékezik arról, és elesésének idején támaízt talál. Azért 
fzomorú búcsumot véfzem tölled, minden grátziáidat köfzönöm. 
Adgyon az Lír ISTEN erőt, hofzas életet , hogy valamint Jófef 
Aígyiptuft, úgy magad Magyar I-Iazánkot támogachafd, és fo
káig bölcsen kormányozhaíci: Végre pedig annak idejében ed- 
gyút velem az Irgalmas ISTENnek Örókké-való Dicsőséges Színe- 
látásában gyönyörködhefs.

Hozzátok-is nagy kötelefségem vagyon Herczegi gyönyörű
séges fzép Pár MARIA ANNA, és LOTHARÍNGIA K rtR O LY : 
el-nem felejthetem fok Rend-béli kegyes grátziáitokat, azért én 
a’ Ti igaz hív fzólgátok mind azokat a kegyes Iítenvel fizette
tem mivel az embertelen halál a’ mikor még annyira nem véltem 
vólna, akkor ezeknek meg hálálásátúl el-vont: Atta vólna Isten, 
hogy bárcsak Menyegzői drága ruháitokbul cílnáltatandó Orní- 
tusban a’ Kriítus JE S L IS  Oltárán erettetek áldozhattam vólna* 
de a’ mit itten a’ halál meg-nem engedet* meg-nem tílthattya, 
hogy a’ Mennyei Sz. Oltáron végbe ne vigyem. Aldgyon-meg

az



az édes JESUS, &  crefcere fádat in gént cm magnam: Neveked- Gm. *j;y. 
heíTetek, és nagy Nemzetségé legyetek. Aldgyad ö jó Herczeg 
az Urat.* Benedictus Dominus DEUS meusy qui docet manus meas ^  } t
ad Pralium, &  digitos meos ad bellum.· Aldot az én Uram Ifte- ' ' 1+3 ‘ 
nem,a' ki a’ kezeimet a’ harczratanictya; és az újjaimot a’ hadra. 
Confortare , &  efto robuftus, Tu enim introduces Filios Ifidéi in 
terram quam polieitus fim . Erósödgyél és vaftaglégy, mert Te 
vifzed-bé az Israel Fiait a’ földre , mellyet igirtem. Et Dominus 
fit Tecum, és az Ur léfzen, és légyen Veletek.

Valamint Dávid Jónatáílul el-búcsuzván (azt olvafom, hogy 
egy máira borultak , &  o [culantes f i  invicem fleverunt pariter: 
és egy máit meg-csúkolván edgyut íirtak. Mivel Anima fonata 
conglutinata eft Anima Dávid, &  dilexit eum Jonatas quaft A ni-uRê ia· 
mám Juim. &’ Jonatás Lelke egybe forrada a’ Dávid Leikével, 4I* 
és fzereté ötét Jónatás minta.’ Lelkét. így kelletik nékem-is csele
kednem . midőn kedves egyetlen egy Telivéremre Méltóiágos 
Grótf Monyoró-Keréki ERDODI GYÖ RG Y Bátyám Uramra for* 
dicom könyvezö fzemeimet. Sírva zokogva inkáb kelletik vég 
búcsumot venni, hogfem fzóllani, mivelhogy a’ nagy keferöség, 
el-fzoritotta Izivemet,. és meg-fogta nyelvemet. Azért csak kül
ső jelekbúl-is vedd éízre, melly fzomoruan kelletik tölled bú
csúznom: Köfzónóra vég nélkül Atyafiságos fzép fzeretettedet, 
mellyel mindenkor hozzám vifeltectél: Az Ur I S T E N  áldgyon- 
meg Herczegi Familiábul nyert kedves hictes Tartóddal M. Gr..
Galantai ESZTERHAZI THERESIA Ángyom Afzfzonnyal, nem 
külömben Tikteket örvendeztető fzép Plántáiddal MARIA JO - 
SEPHA Leányoddal, A N TA L, JÁ N O S, és K RISTÓ F, nagy vá- 
rakozáfu, és reménységű Fiaiddal. Imé Pater nofler mortuus" eft, 
a’ mi Atyánk meghala olly bóldog halállal, hogy moftan is min
den jó emlékezetben hirdeti nem csak Famíliánk, hanem az egéíz 
Orfz'ig j  de utolsó fzomoruságomot édefitti Bölcs Eklefiafiikus ::
M.rtuus eft Pater tuus quaft non efiet mortuus, meg-hóit az Atyád, Ecdi. 3e.4. 
és mintha meg-nem hóit vóína. Similem enim reliquit pofi f i  in 
•vita fna, vidit &  Utatus eft in illő, in obiiufio non eft contrifta- 
tus: Mert hozzája hafbidót Hagyot utánna 1 tta életében, é*. ör
vendeztet, és vigaízralodot, hogy Tégedet édes ízívemízerént-való
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Bátyámat, úgy hagyot maga után , hogy mindeneitől hafonlójává 
lettél, és minden dioűretes nyomaiba léptél. Ha valamikor meg- 
ízomoritottalak gyermekségünktől fogva bocsáfdmeg, és gyak
ran emlékezzél-meg rólam : Az Ur ISTENtől ezt kívánom , Re- 
fpiciat in te, &  in opera tua, &  dirigat Filios tuos. Hogy ke
gyes Szemel mindenkor cekincsen reád, és a’ te munkáidra'·, és 
igazgatta a’ Te Fiaidot. Mellyek kózzől fzóllok az elsőhez úgy 
mint:

Monyoró-Keréki GrófF ER.DÖDI ANTALhoz, a’ ki már-is 
Felséges Afzfzonyunk fzolgálatcyában régi eleink példájára fegy
vert kótvén, Koloncllufi hivatalban, vérét áldozza , és így régi 
Erdödiek igaz hívségét mútatcya. Tólled kedves Öcsém, ésfze- 
relmes Párodtól Méltóságos GróíFERDÓDl jOSEFAtul vég bu- 
csúmot véfzem: A z é d e s J E S U S ,  a’ ki Tikteket egyPá!ma-fa. 
va egybe plántált, áldgyon-meg, és Szentellyen , hogy láthafsá- 
tok órómeteket in tertiam , &  quartam generationem, harmad, 
és negyed-izíglen. Fegyverkezéfidben pedig édes Öcsém , fém
per in mente habeto Dominum , az Urat mindenkor elmédben 
tartsad , tudván azt, hogy Pietas ad omnia utilis, az aitatofság 
mindenekre alkalmatos , és hafznos , Verbum malum nunquam 
procedat de ore tuo: Szitkozódó, vagy káromkodó, és hivalkodó 
fzó a’ Te fzájadbul ki-ne jojón. Hadi vezérül tartsad aztat, a* 
meliyet Felséges Afzfzonyunk maga tart, tudnia illik Crucifixus 
Dux meus a’ meg feízirtetett Kriftus JESU ST, &  ipjé humiliabit 
inimicos tuos, és δ fogja meg. alázni ellenségidet: én rólam pe
dig el-ne feledkezzetek, én-is az édes ISTENT érettetek fogom 
imádni.

Szív-béli fzeretetem, de kónyvezó fzemem fzemlél Tége* 
det-is kedves édes Öcsém Gróff ERD6DÍ NEPOM : J Á N O S ,  
mert a Te Neved engemet arra emlékeztet, hogy midón Grófit 
édes Urad Atyád, fokáig Fiúi Magzat nélkül ISTENhez mint Z a
kariás foháfzkodoc , és ugyan csak Pádvában Pádvai Sz. Antal 
efedezéfe által Antal Bátyádat nyerte; úgy nem kőtömbén Tége
det'Prágában Nepomucenus Szent János efedezéfe által az lír 
ISTENtől vett, és ugyan azért valamint hálá-adáful Bátyádat An
talnak, úgy Tégedet is Nepomucenus Janóinak neveztetett. Je-



les a’ Pátronufod, mellyet "követni tartozol, mert valamint az, 
a’ jó hírnek, és névnek meg tartó (zó fzoiíója, úgy az gyalázat 
ellen·való védelmeződ léfzen. Emlékezzél-meg miképen én Té
gedet neveltelek, és mennyi fok údvcfséges Atyai tanitáfokofi 
neked actam, azokat elmédből foha ki-ne bocsáífad. Kívántam 
vólna ugyan Örömemet továb-is benned látni, ha az I S T E N I  
Bölcsefség máft nem rendelt vólna felőliem, aitatofságidban ró
lam el-ne felejtkezzél, hanem Memento Ό Ε Ι , Regis , Mortis , 
e'T mei. Emlékezzél-megUítenedrül, Királyodról, a’ Hálákul, 
és én rólam.

Ú ri’s Gróffi Attyáidot meg-beesőid, Atyádfiáit fzereífed, 
az Egyházi rendeket tifztellycd , Coram Capite cano confitrge, s3,
az öregek élőt fel-álly, Pauper nunquam recedat ab ofiio tuo, ά 
legén yeket, a’ Te ajtódtól, vigafztaiás nélkül el-ne bocsáífad,
&  Dominus benedicet tibi, és az llr fog Tégedet meg-áldani.
Én tőíled búcsúzom, és Atyafiságos, de Atyai,  Pőfpőki Aldá- 
fomat adom néked, üt Jit tibi bene in diebus tuis, hogy bóldog j. »j* 
légy minden napjaidban, &  in die defunctionis tu* benedicaris, 
és ki-múláfodkor meg áldafsál.

Úgy nem kötőmben hozzád-is fzóllok gyengéb idejfi ER- 
DóDl KRISTÓF kedves öcsém , és tölíed-is búcsúzom: Az Ur 
I S T E N  nevellyen, maga Szent Nevének nagyob diefíretére, 
Méltóságos Úri Atyáidnak örömökre, Famíliánknak ékefségére,
Felséges Királlyodnak, és Hazádnak hív ízólgálattyára, és mind 
azon éldáfokkal bövölködgyél, a’ mellyeket Bátyáidnak kíván
tam, és attam, én rólam el-ne feleitkezzél, én róllad emlékez
ni fogok.

Búcsút véfzek Tölled , engemet mindenkoron Atyafiságo- 
fon fzeretö , és Tifztelö, kedves Húgom Méltóságos Gr. Mo* 
nyoró Keréki ERDÖDI TH ERESIA: Úgy kedves Hittes-Tárfod- 
túl Méltóságos Gr. Váfon-Köi Z I C H I  I M R E  Sógor Uramtúl.
A ’ ki Tikteket az ő áldásával egybe kötöt igaz egyenlő fzere- 
tettc-1, tartfon-meg továb.is, és minden Lelki, Tefti áldáfokkal 
töltsön bé, ízivefen kívánom.

Tölled-is búcsúzom kedves Húgom M. GróíFZICH I ED- 
MUNDA , meliy már alkalmas ődöktüi fogva Szűz Szent Urfula

E j  Tárfa-



Tárfaságában, az Ta Mennyet Jegyeseddel nyajafon tárfalkodol, 
és hifzem , hogy íeiöüemis Előtte emlékezel, az én i'&fpóki ál- 
dáfomoc adom néked, és ugyanazon Mennyei Jegyefednek aján- 
lak Tégedet.

Tifzteletem vifzen árra, Hogy Tólled - is búcsúzzam Méltó- 
ságos Gróff BERÉNYI THERESIA kedves Menyem Afzfzony; 
kívánom, hogy az Ur I S T E N  terjefze re%,d Szent Áldását, és 
engedgye, hogy a’ harmadik, ngy mint az Ozvegységnek-is Ko
ronáját a Mennyei Boldogságban ei-nyerjed. Végre kedves Leá
nyoddal Grófi É R D  δ D I KATALINnal Fűfpöki módon álulak, 
kérvén hogy rólam-is buzgó imádságtokban el-ne felejckezetek.

El-nem múlathatom, hogy töb vér fzerént-való Atyámfiai- 
túl vég búcsumot ne vegyem : a’ mint-is búcsúzom Tólletek, M. 
Grófi C ZO B O R  KRISTINA , Méltóságos Gróff K O LO N IC S 
ÁDAM meg-hagyatotc özvegyétől, Méltóságos GrófF C ZO B O R  
JQ SEFtúl, Méltóságos Grófi ERDÓDI LA SZLO túl, Méltóságos 
Grófi' ERDÓDI LAJO Stúl, úgy Méltóságos Grófi' ILLYESH AZI 
ANNA M ARIAtúl, és Méltóságos Grófi'STÜBENBERGI KRI- 
STINAcúl, kedves Cfemeteitektűl, MIKLÓS , JÁ N O S, SÁN
D O R ,  és SIGMOND llrfiiaktúl. Kiket minnyájokat az Ur Klen 
mint jó reménségő Oltoványit ezen mi Erdódi Erdőnknek, áld- 
gya , fzentellyc , virágoztaffa , bóv gyümölcsökkel gazdagítsa: 
Kívántam volna továb-is örvendezni bennetek , és tehetségem 
fzerént fzolgálni, ha az irigy halál meg-nem gátolt volna: moll 

3**-s i«.már oremus pro invicem, ut fdvemur , imádkozunk egy másért, 
hogy az Mennyei Dicsőségben edgyőt iehefsőnk.

Továb nyitom fzemeimet, és tartozó kötelefségem fzerént, 
búcsúzó de már bádgyatt fzavaimmal fordulok , Nagy és örök 
emlékezető Méltóságos Grófit, sőt Herczegi Galantai ESZTER- 
H A Z ! ,  Méltóságos Gróff ERDöDI P A L F I ,  Méltóságos Gróff 
ZTCHi,  Méltóságos Gróft"CSÁKI, Méltóságos GrófF BÉRr'NYI, 
Méltóságos Gróff C Z O B O R , Méltóságos Gróff K A R O L Y I , és 
töb Méltó ágos Gróffí Dicsöfséges örök emlékezetű Fö Fö Famí
liákhoz, a’ mellyekkel Atyafiságos Ver fzerént · való fzövetség. 
gél, az én Famíliám egybe vagyon kötve; köfzőnvén minden 
Atyafiságos fzereteceteket,velem,és Atyámfiáival tót fok jóvaitokot;
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és minden lehető (ámbár nem fzánt-fzándékből tőrt) fogyatko-
záfimrúl, és meg-bhntáfimrúl bocsánatot kérek, Crefcite, &  múl-  ̂
tiplicamini, &  replete terram , az Ur 1 S T E N  neveilyen, terje- r * r' í- 
fzen, és töltse - bé fzép Agaitokkal az Orfzágoc: kit az édes JE- 
SUStúl meg kérni, el-nem fogok múlatni.

Úgy látom ( úgy mond továb) hogy valamennyire utat ta
láltam vefzteni, de bízom, hogy az ítéletet el-kerülöm, mivel 
Sanguis fanguinem tetigit, Az Aty;-.fiságos Vér ennyi ideig ma
gához kapcsolt, és maga mellet meg-tartóztatott. Azért vifza 
térek , és az meg Koronázol. Felséges Afzfzonyunk, Királyi Udvari 
Felséges Miniíteriumtúl vég búcsumot véfzern j nagy alázatofság- 
gal köfzönvén mind velem , mind Famíliámmal cselekedet Grá- 
tziáit: az Ur ISTEN fog Jútalmazója lenni DEUS det vobis af- 
fiflitricem fapientiam, de Codis Sanclis fitis a Sede magnitudinis fux, 
ut vobifcum f i t , &  vobifcum laborét ut fciatis ojtud acceptum fit 
corarn eo. A z ú r  I S T E N  adgyon nektek edgyőt munkálkodó 
Bölcsefséget az ö Szent Égéiből, az ö magoíságának Székéből, 
hogy veletek légyen , és veletek munkálkodgyon, és meg-tud- 
hafsátok mi kedves légyen előtte.

Nem kőlömben búcsúzom Felséges Magyar Királyi Kancel- 
láriátúl, mellynek fok velem-való faradságait és grktzikit nagyon 
köfzönöm : A’ ki intelligit ftiper egenum, &  pauperem, a’ fzőköl- tf«/. 4*.í. 
ködökre, és fzegényekre gondot vifel , minden ízőkölködökért 
a’ kiknek fzólgákok, fzőkségtekben meg-fog vigafztalni.

Hafonlóképen az Felséges Királyi Hely-tartó Confiliumtúl, 
és annak minden Királyi Tanács Tagjaitúl utolsó búcsumot vé- 
fzem*. köfzönvén nagy alázatofsággal, hogy engemet magok kö
zöt fzenvedvén böcsőllöttek , fzerettek , és meg-halgattak. 
Tapafztaltam hogy Bölcs Ekléfiaítikufnak emez fzavait mindenkor 
jó emltkezetben tartottátok: Sapiens Cor &  intelligibile, abfii- 
nebit fe a peccatis , &  in operibus fufitix fucceffus habebit, A’ Zeek‘. j. i«j 
Bölcs, és értelmes fzív meg-tartóztattya magát a vétkektől, és 
az Igafságnak cselekedetiben előmenetele léfzen. Mivelhogy Jj)ui 
águnt cum conflio reguntur fapientia , a’ kik mindeneket tan á -^ ^ , 
csal cselekefznekj a’ bölcsefségtül vezéreltetnek» Azért kívánom * *13'
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D EU S confirmet omne Conflium Veflrum, az Ur ISTEN eröfitse- 
meg minden jó Tanácskozáftokot.

Könyves ízemmel tekintek az én kedves Jegyefemre Árva 
E G R I Pöfpökségemre , és abban-való Nemes, é$ Ekés Káptalanra, 
kiben vadnak Méltóságos P&fpökök , Prtepoftok, és Apaturak, 
és fzomorú búcsumot véfzem mmnyájoktúl: Köízönöm minden 
Tifzteiet-adáftokac , engedelmefségteket, a’ Kriftus fzöllöjébea 
edgyűt-való aiunkálkodáftokat. Ezt ugyan jól tudhattyátok , 
Aurum , &  Argentum nullius concupivi ficut ipfi fcitis, fed  ad e a , 
qua mihi opus erunt, &  bis qui mecum (unt laboraverunt manus ifla 
Senki Aranyát,  és Ezöftét nem kívántam, hanem, arra a’ mik né
kem fzökségefek voltak , és azok fzámára a' kik velem valának 
az én kezeim, és Elmém, éjjeli 's nappali fzorgalmatoskodá(bm 
munkálkodót. Voltatok nékem Socii paffionum, a’ fzenvedésben 
táriáim. Ha mindennek eleget nem tehettem , vagy máskint 
meg-botránkoztattalak volna, gondollyátok, hogy én-is gyarló
ságba heliyheztetett ember vókam , azért meg - bocsáfíatok né
kem:  Adgyon az Ur ISTEN oíly Púfpököt, a’ melJy nagyob vi- 
gaztaláílokra leheíTen, és az én fogyatkozáfimat helyre hozza, 
Tölletek pedig máft nem kérek, hanem Mementote D E l, Mortis, 
&  M ei, Emlékezzetek-meg ISTENrfil, a’ Halálrul, és én rólam: 
En pedig Sz. Péterrel Dabo operam,. &  frequenter babere vos pofi 

' obitum meum, ut horum memoriam faciatis, gondom léfzen gya
korta hóltom után-is, hogy meg-emlékezzetek ezekről. Utói- 

• lyárá azt mondom: Pax vobis, pacem meAm do vobis , pacem me- 
' arn relinquo vobis, Békefség veletek, az én Békefségemet adóin 
néktek, az én békefségemet hagyom nektek: Diligatis invicem 

ficut dilexi vos. Szerefsétek egy máft mint én fzeretteitkTikteket.
Tölletek-is Atyai módon búcsúzom , a’ kik az én Púíp&k- 

ségemben, a’ Plébániákon, a’ Lelkek fzólgálattyában, és vigafz- 
talásában fáradoztok,; Atyai áídáfomot adom néktek, és intlek 
Fratres fobrie, jufie, &  pie vivamus in hoc SachIo , expellantes 
beatam fé m ·, &  adventum Demini, Atyámfiái józanan, igazán, 
és buzgón éllyűnk e’ világon, el-várván, a bóldog reménséget, 
és az Ur Jövetelét; &  non fint inter vos fciffiones , és ne legye

dnek ti közterek hafonláfók, ér DEUS pacis érit vobifcurn , és a* 
békefségnek ISTENE veletek léfzen, &  cum offertis recordamini



m ei, és mikor a’ kegyelem Törvényének áldózattyát, a’ Makula 
nélkől-való Eáránc bé-múcattyácok, meg emlékezzetek rólam.

Felőletek-is el-nem fcíejtkezhetem Puipőkségemben lévő 
Szerzetes jó Lelki A tyák ,  kik nékem íokakban, kivált Pőfpők- 
ségemnek kezdetén , nagy íegéltségemre voltatok ,  kőízőnőm 
fok fáradságtokat, és minden hivségteket, mellyel hozzám vol
tatok: azon kérlek, hogy már holtom ucán-is rólam el-ne felejt
kezzetek.

Ámbár már fzemeim homállyofodni, és nyelvem bádgyadni 
kezd , ugyan csak fzívem-béli fzeretetem parancsollya, hogy T. N.
H eves, és Külső Szólnok kedves Vármegyeimhez fordúllyak r és 
Tóiletek ’s azoknak minden Érdemes Tifzteicől, és minden Tag
jaitól fzomoró búcsúmat vegyem: Meg-emlékezvén fzép enge- 
delmefségtekről, és hozzám minden Tífztelettel-vaió hívségtek- 
ről mind ezeket nagyon kőfzőnőm : Es ámbár Aduner λ fuper in- prar. ,4. e. 
nocentem non accepi. Valamint máfoktúl, úgy tölletek - is Ptu- 
pökségem elejétől fogva (ahoz tött fogadáfom fzerént) foha oüy 
ajándékot, a' melly engemet meg-gazdagithatot válna, el-nem 
vettem , sőt még Fö-lfpányi íolariumot mind eddig oda hatcam ; 
mindazonáltal a’ moílani utólsó gazdag ajándéktokot, tudnia il
l ik,  ezen buzgó rólam-való meg-emlékczésteket, a’ midőn már 
hóltom után ezer Szent Miséknek érettem-való el-mondására 
kölőmb kőlőmb-féle Szerzeteífek Templomiban lévő Privilegiu- 
mos Oltárok élőt, kőlcaégteket el-ofzcottátok- Eztet mondom, 
nem csak kedveiken ehvefzem , sőt nagyon kőfzőnőm: mert ez 
nem Világi mód fzerént , hanem Lelkemben gazdagít. Á ^TIr 
ISTEN áldgyon meg minnyljotokot elsőtől fogva utolsóig, és 
adgyon újabban olly kegyes Fő-Ifpánt, a ki mindenekben vigaz- 
taláílokra, és óltalmazáítokra légyen, és lehető fogyatkozáflmat, 
helyre hozza: hogy mind élőkről, mind hóltakrúl jttfl* judicate, jaan.7. íf. 
Igaz ítéletet tegyetek, és m eg-em lékezzetek, hogy Omne Re
gnum in fe  ipfurn divifum def'olabitur. Minden magában meg- Luc-1 *·,·*· 
hafonlót Orfzág, el-pufztúl: Azért egyet értsetek , és egy más 
kőzőt ne háborogjatok, és tapafztalni fogjátok boldogulásokat, 
mind ezekre az én Pőfpőkí, és Atyai áldáfomat adom nektek.
Immár N éked-is ucóisó valét mondok kedves Eger Váráfom!

F Imé
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Apót. 2 1 . 2 . 
ffat. X6.3.

ja . a*.

Jót. y. a 1.

Imé Földes Urad el-mégyen in domum Aternltatis f i x ,  az δ 6rök- 
ké-való házába , és ámbár életben nem láthatz ugyan csak veled 
maradok. Flufzon-kilencz Efztendeig vólcam veled,  és gyö- 
nyörköttem fzép előmeneteledben , emlékezzél-meg fok A.yai 
kegyelmimről: En ugyan jó Egri Népem nem annyira közterek 
Földes Uratok, mint Atyátok voltam, ha mindenek kedvét nem 
tölthettem; vifgáliya-meg magát., ha némellynek nem maga vólt-é 
az oka. Intlek Atyai, és Pöípőki módon, hogy az igaz Hitnek, 
Rcménségnek, és igaz Itteni ’s Felebaráti ízeretetnek fundamen
tumán állandó légy, annál-is inkíb Civitas /αηδία, Civitas D £It 
ISTENnek Szent Váratta neveztethefsél, rólam pedig el -ne fe
lejtkezzél.

Tikteket-is Atyai áldás nélkül nem hagyhatlak, Udvarom
nak kedves T ifztei, körfilettem udvarló hív fzólgáim , és min
den cselédim, a’ kik mind itten , mind útazáíimban velem , és 
miattam fokát fzenvettetek: Kívántam vólna ugyan Atyai jó vol
tomat bővebben nektek meg-mutatni , de imé a’ ki lég-utolsó 
udvariáfomra jött a’ halál, minden ahoz-való tehetségemtől meg- 
fofztott. De jó reménségben legyetek, mert a’ kegyes JESUS 
el-nem hagy tikteket, sőt gondot fog reátok vifelni. Köfzö- 
nöm minden hív fzólgálattotokat, és fokfzori , ki vált betegsége- 
imben-való békefséges tftréíleket. Atyai módon áldlak minnya- 
jotokat , és a’ Mennyei Bóldogságban-is emlékezetben foglak 
tartani, itten immár továb Faciem meam non videbitis , az én 
Orczámat töbízör nem láttyátok.

Végezetre búcsumot véfzém minnyájotoktúl, kik fzép fé
reggel ide az én hideg Tettemnek el-takarítására egybe gyűlte
te k , és utolsó Tifzteséget nékem tenni kívántatok, kinek-kinek 
az ö Méltósága, és rendgye fzerént nagyon kófzónőm ide-való 
fáradságtokat, és kérlek, hogy nem csak Tettemet az ö nyugo
dalom hellyére el-késérjetek, hanem Lelkemet-is az Ur IS i'EN- 
nek aitatos Imádságtok általhé-ajánlyátok: Vegyétek még utolsó 
Atyai áldáfomar. Mert jam in pulverc dormiam, &  fi mane me 
cjue/ieris non fubpfiam, én már a’ porban fogok aludni, mivel por
bűi lettem, és porrá iéfzek, és ha többé talám fokán még keref- 
nek fel-nem találnak. Azért In manus tuas Domine comrfiend$

/piri-



ípiritim meum. En édes Uram és literiem a” Te kezeidben aján- W -3*.*. 
iom az én lelkemet, vedd-fel magadhoz mert Tiéd.

Csak el * hifzem, hogy még tőbbeket-is örömek fzóllana ez 
»z kegyelmes és Méitőíágos Fő Pap, és údveséges fzép lelki tani- 
táfokat adna nekünk, ha még továb fzabad let volna befzélleni:
De loquela dereliquit eum, el-állot immár a’ fzava, és többet ve-

1 n EzTgy lévén Kerefztény Halgatóim valamint Szent Pál Tanít
vány! , el búcsúzáéikor Nyakára borúiknak íiranak nuxime in ver
bo contrifluti, aula faciem ejus amplius non ejfent vtfiiri, lég -in- asi. >« 
káb ezen fzó miat fzomorkodván hogy az ó Orczajat tdbfzŐT 
nem fogják látni, &  deducebant eum ad navim a’ hajóig keserték. 
lloy  mi-is késéijük-el ezen kegyelmes Fő - Papunkot, az ő Tem
plomába. En pedig utolsó fzómat hozzád emelem o kegyelmes 
L1-! Ingredere in terram, &  abfcondere in fojja a Facte timpns

Domini, meny-bé a főidbe, és rejcezzél-el az Ur haragja f · * ] *  
nak ízine é lő t: Vadé &  requiefce m l'ace, m enny-el, 

és nyugodgyál békefségben,

Á M E N .












