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Az irigy Halálnak mindeh rendek ellen győzedelmes Kafzája által, 
gyáf/os koporsójában ejtett, U r i , ’s Gróffi Cím erében más álla
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fzvrént életében hordozóit ;
Halála útin pedig, fenn maradandó őtőkós emlékezetére ki ó fz tó lt : 

ét parancsolatból, tudatlan pennával le irtt ,  's élő nyelvel magyarázott.
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Nyomtattat»» ifolofvirat Az Akadémiai bőtúkkel Btcskcrcki Mihály által.
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ElegrtuntStephanumplenumfide..,Stephanus autem 
plenus grati a t f  fortitudine, faciebat prodigia t f  fignd 
magna in populo. Adorum 6. #. y. & 8.

El válafzták litvánt hittel, és fzent Lélekkel  ̂ tcl- 
lyes férfiat-litván pedig tellyes maiafztal, és erővel, 
nagy csodákot, és jeleket cselekcízik vala a’ népbe.

A’  Felséges mennyei órók Atya Iftcnnck végnélkül való 
bőlcfesége , máfodik fzeméllye a’ tellyes fz. Három
ságnak, időben idvcfségúnkért térté lót Ige , valósá

gos Iftcn.és ember Chriftus Jcfus; jól lehet ígérete fzerent 
ízcrelmes Tanitványit eczcr is fel nem hadta : ej# vo• Mit a1 
bijcum fűm omnibus diebus úfque ad confummationem ftcu lu  #.;a. 
én veletek vágyók minden nap világ végezetig. Nem csak 
tudni illik az Apoftolokról itten ízólván; hanem az 7a. Ta
nítványokról is, kik közöl állittya lenni a’ válafztot Dia- 
conufokot , és igy Szent Irtván cbó M artyrt-is Mind fn) 
azon által válafztot vitézét fzent Iftvánt, úgy több ked- u  
vés tanitványit, a’ kegyetlen halálnak mérges kaízája alól nem 
csak ki venni nem akarta; hanem inkább a’ köveknek fürű 
zápori közőt koronázni kívánván , hogy térti életét az 
örök élettel d  cserélné, engedte, sót elévé, önnön maga MrireÍ4̂  
is , félelmes tufakcdáíi után : capit pavere , '& tadere. 
kezde félni , és unakozni. Fa8us in agonia• A ’ lu, * ix
halállal túsakodván , jól lehet túlaydon izabad aka- *' 4i*
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ratból: oblatus e fl, efuia ipfe voluit, meg áldóztatótt, mert 
ó akarta. Mellyról úgy in bizonyít ízent Jánofnál - is ego 
pono animam meam , ut iterum refummam eam , nemo tol-

• Ut eam d me, fed ego pono. én le téfzetn lel kémet, hogy is- 
még fel vegyem afzt : fenki el nem véízi azt tólem , hanem 
én téízem le azt magamtól ,* Az halálnak mérgét, meg kó- 
ftolta , életét életűnkért, él-cscrélvén az halállal, tlgy min
den Szentek , és az egéfz emberi N em zet, hogy tóriben 
nének , ’s kaízáia alá haytatnának ezen telhetetlen torkú el
lenségnek ; Attyával, és a’ íz. Lélekkel együtt változhatarlan

• Decretumában el végezte: Jlatutum ejl hominibus femel mord 
el végezve vagyon , hogy az emberek cczcr meg h a lja 
nak.

De mivel hogy íbkfzór álmélkodva ólvaíhm Oiéás Prófé
tánál tett ígéretét ezen élet kút feiének ; ki magárót. 
mongya : ego fűm via , veritas , &  vita. én vagyok 
az út, és az igafság, és az élet: f)e manu mortis liberabo eos 
de morte redimam eos, ero mors tua 0 mors: morfus tuus e- 
ro inferne. A' halálnak kezéből meg ízabaditom ókót : a’ 
halálból meg váltom ókót, halálod Jelzek O  halál; te feara- 
páíod léfzek pokol, méltán kérdéíl itten tehetek: miképpen 
tellyeícdet bé ígérete az Ifteni Igazságnak,* ha halál alá ma
gát engedte ? ér inclinato capite tradidit fpiritum. és meg 
haytván fejét, ki adá Lelkét. Mi módon halála lett, a* ha
lálnak • ha életétől ez által meg fofztatott ? Koporsóban íz. 
Tcfte Léleknélkíl harmad napig maradott, Mitfoda móddal 
mentette, úgy Apoftolit, tanitványit,* mint, meg váltott nyá
ját az halál kegyetlen mérgétől meg váltotta ? mint hogy na
ponként tapaíztallyúk ( a* mint ez jelen való kefervcs példa- 
is bizony ttya, Méltóságos Gróff llrnak oh fájdálom ! hideg 
tetemei ormós gyáízos Koporsóban záráfi cl-felejthetetlen 
». ‘ ^  ‘ fáydal-
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fájdalmúnkta mutattyák ) a í gyózhfretlco halált minden em
berek életén Uralkodni, telhetetlen torkát az élőknek keíér- 
ves emlékezetekre, úgy Felséges méltóságuakkal, mint alább 
Való rendbeliekkel kegyetlenül tölteni, hizlalni?

A ’ Nemzetségek Do&ora - is Szent Pál. Szemlél
te, ( ezen nem kételkedhetni, ) mérges fokakón tett 
mardo.sáfit a* kegyetlen halálnak. M ég-is, nagyóbra neveli 
csudáikozáfometr ; mint egy csúffságos képpen , vagy bo- 
Izontáíi móddal, láttatik igy meg fzóllitaui a* halált: Ubi ejl 
mors 'viharia tua ? ubi efl morsJlimulus tuus ? hol vagyon 
halál a* te gy'zedelmed? hol vágyón halál a’ te ófztónód : 
sót bé-tellyelcdve lenni állitván Oséás Prófétánál mondott 
fzavait az Idvczíró Chriftufnak ; méréfzséggcl Írja : abforpta 
ejl mors in viBoria. el nyelctretet a* halál a’ gyózedelemtől. 
De ha méréízlcnék itten felelni néked Illeni crótól bátorított 
Apóitól, könnyén ugyan, d e , ah fájdalommal ! meg felel
hetnék: mert itten, itten, jaj! bágyad Szivem csak emléke- 
zetére-is ; itten győzedelmes hatalmoílága a* fzivetlen irigy 
halálnak, úgy, hogy állítottad légyen bátor el-nyckttetetnek 
lenni a* halált gyózcdclemtól: áh ellenkezőt könyves fzemmcl 
látunk! mert mié , ez már már el-múlását váró holnapnak 
hatodik napián cl nyeletetr, Nemes Provinciánknak réíkíze- 
rént életét meg tartója : Annyafzentegyházúnknak egyik Fó 
Ofzlopa , nagy emlékezetű kegyelmes Urunk hatodik Károly 
Csáfzár és Apoítoli Koronás Királyunk, ’s órókós Erdélyi 
Fcjedclmüuk ó Felsége Erdélyi Regium Guberni urnába belső 
titkos Tanácfcfla , arany kúlifos Kamarába , és húfzón hét 
Efztendók el-folyáfa alatt cmlétctt Provinciáoknak igaz , Iflc- 
nes, kegyes, Provinciális Commifiáriúfla, ez naponként fo
lyó eíztendőben Celebrált Dia:ran, a’ Felséges Udvartól decrc- 
taliter rcfolvált, íhtufok bölcs Pr*Gdcnfe : csak nem minden

A  3 rendbé-

1. Corint• 
ít-

1. Cori»,

Htir, 14. 
*■  94*
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rendbelieknek gyönyörködtető vigafsága, im el nydetett, 5. 
rőkős koporloban záratott. (zűnnyél tehát bátorságom Apó- 
fto l, fzűnnyél m integy kevéllyen értekezni: ubi éji mert vi« 
Soria tua ? hol vagyon halál a' te gyózcdelmcd? mivel, ön
nön magad látód , hogy : Cecidit Corona capitis m jlri , 
el cfetr a’ mi fejűnknek Koronája. Gyilkol óíztónc által fzi- 
vétól annak Lelke el-fzakaíztatórt, a’ ki Gaudium erat cordis 
ttojlri. tellyes öröme, kcllrmetes vigafsága volt fzivűnknek.

Erófzakot tévő gyózcdelmc ( mert, mind Fő , mind köz 
rendek, ’s nagyobban Méltóságos Gróffi famíliájában virágzó 
Véreinek akarattyok ellen ) diadalmafkodort: midőn méltó
ságát le-tapódta; erejét cl-fógyatta, hatalmát meg erőteleni- 
tette, dicsőségét homályban hozta, életét vég-ízóval el-fo- 
gyatta, teftét Méltóságos palotáiról kj rántván, im, e g y k e t  
kény fzűk, egygyes, gyáízós tőmleczben rckcfztette, Mellyek- 
ből, mitt egyebet következhetni ízemléltek, Méltó-ágos Vá
lságos, Tekéntctes, Tiiztelendö.Nemz: Nemesés más ren
dekből álló fzomorii Kerefztcnyek? hanem mint egy láttatik 
bé nem tellyefedetnek lenni Oséás Prófétánál mondáíá az I- 
ften Fiának: ero mors tua 0  mars! halálód Iéfzek néked O  
halál! Tapafzralratik néked-is Szent Lélek Mennek edénnyé, 
a’ Nemzetségek között harsogó trombitája, Jefus Nevét hiven 
hordozó Apoftol , helyben nem maradóinak lenni írásod : 
abforpta ejl mors in vi&oria, cl-nyelctetr a’ halál a’ győzede- 
lemtöl.

De, Mivel hogy mind a* két hellyen a’ fz. Lélek Mennek 
fugarláíábóll Íratott fzavai az iráínak; Izűkféges helyben hagy
ni a’ Szent Attyáknak magyarázatrya fzerént, úgy Oíéás Pró
fétánál ígéretét az Mén Fiának; valamiképpen (zent Pálnak 
elő hőzőt levélben igaz hitt alatt hiendő mondását. Mert 
jól! lehet Némely Sz, Jráft magyarázó bölcsek álitani kíván-
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n yá k : hogy Cynífról Irta légyen a’ frofétá ; miképpen ez 
jneg fzabaditván időben, az rabságra vitetett Ifrael népe kó- 
zúl azokot , kik halálra, és mint egy következendő képpen 
pokolra ícntencziáztattak vala ;  ’s azzal mint egy utj életre 
hozván; az haláltól meg fzabaditónak, vagy halál halálának 
mondathatott légyen: Mindazonáltal, nem annyéra ezen ma
gyarázat fundáltathatván a’ Sz. írásban, hogy bölcs dmélke- 
défeket meg győzné az Anyafzentegyház Fö Do&orinak.: 
azért hellyefebben értik Sz. Hyerónimus,Sz. Agafton, Sz. Ger
gely , bölcs Theodoretus, Eulébius, Hugó, LyránuíTal egy öt: 
sót, némely régi Rabimifok-is, az Iften emberről Chrftus 
Jelűiről, A ’ ki mondhatta egyedül cfak , a’ mint hellye- 
fen írja Tyrinus : ego ego illam confregi , qui mor
te mea [mortem &  exitium tibi a ttu li, 1$ morfu meo in

fernum una tecum abforpfi. En én egyedid meg rontottam: 
a’ ki halálommal a’ halálnak halált hoztam , és maráfómmal 
a’ halált és poklot el-nycltcm, erejétől meg fófztottam.Mely 
ugyan eredetét vette akkor, midón Idvczitó Urunk Lymbuí- 
béd vifzá térvén , nem cfak annak fetérségéből a’ fzent Ar- 
tyáknak Leikéit, hanem purgatoriumból-is minden ottan ad
dig tifztitott Lelkeket ( ama mondáfa fzerént a’ Prófétának 
ut diceres his qui VinSi fu n t exite ; &  his qui in tenebris, 
revelamini. Hogy azoknak* kik fogva vadnak mondanád ; 
mennyetek k i , és azoknak , a’ kik fetétségben vannak jclen- 
nyetek meg ) önnön magával ki hozott, a’ mint efztet bol
tién , és fzentül tanittyák fz, Agaftón , fz, Gergely. Lib. 13. 
Mota.l. cap. 20. Sz. Anfclmus in Elucidario,

TcIIyefcdni fog pedig egéfzen , mindeneknek a' kö
zönséges utólfó fel tamadálákor } mcllyct bizonyít az 
Apoftol. omnes quidem refurgemus , fe d ) non omnes im♦ 
mutabimur. Minnyájon ugyan fel támadunk , de nem

• minyá-

in cap.íj,  
OJet.

JfaU 4 *

Se rm . i f j  
de ttmjp.

1. Corin,
if.lt. f i ,

&■  fi-
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nyinyáján vá!tózúnk-cl. Kit-is így magyaráz emléret Tyrim s: 
omnes pro animali Corpore ttancifcemur Jpirituale &  oe- 

Hefle. Es tóábra menyén fzent Pál, írja: oportet enim cor* 
ruptibilc hoc indaere incorruptionem, &  mortale hoc immorta* 
litat em. Cüm autem mortale boc induerit immortalitatem ,  
tunc fiet fermo qui Jcriptus e jl: abforpta ejl mors in viEloria. 
Mert a’ róthadandónak, róthadatlanságba kell óltózni mikor 
pedig ez a’ halandó, a’ halhatatlanságba öltözik , akkor lé- 
fzen meg a’ befzéd, mely írva vagyon: cl-nyelctrctet a’ ha- 
Iái a’ gyúzedclcmtől.

Magyarázván fzavait a' Nemzetek Doítorának (zent Anfel- 
mus: oly bölcfen, mint igazán így téízi k i: Morti corporis 
boc dicetur: hanc enim abforbebit viHoriofa immortalitas., cum 
mortale bot immortalitatem induerit. Morti inquam Corporis 
boc dicetur: ubi ejl mors viSoria tua\ qua omnes f ic  viceras, 
ut etiam ‘Dei filius tecum confligeret, te que non vitando, f e i  

fufeipiendo fuperaret. Mondatik ez a’ teft halálának : mert 
afztot cl-nycli az győzedelmes halhatatlanság , midőn ez a’ 
halandó halhatatlanságba öltözik. A ’ tefti halálnak mondám 
mondattatik ez: hol vagyon halál a’ te győzcdclmcd ? mellyel 
mindeneket annyéra meg gyóíz vala, hogy az Ifién fia-is veled 
ízemben fzállván nem a’ te cl-tavoztatáfoddal, hanem fel vé
teleddel te rajtad gyózedclmcíkcdnék. Úgy fejezi bé bölcs 
Írását; Vkijli in morientibus, viÓla es in refurgentibns. győ
zedelmes voltál az ki mulókon, meg gyózcttél az fel táma
dóktól. Mert valamiképpen az Iften fia dicsőséges fel táma- 
dáfa által annyéra diadalmas vóltt a’ halálon, hogy foha töb
bé mérges fulánkját ne érezze; ügy a’ közönséges fel táma
dás után, a’ halál kegyetlensége, ereje, meg fzünik; tóábra 
az emberek életével tclhcterlcnségét nem hizhllya. Mind c- 
zekhez illik bölcs Corncliufnak okólkódáfa : ki is hdlycfen

állit-

i .£>. K.

in Cai>. i ,  
áttör.
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áHittya ; hogy Kriftus Urunk el jóvetdc élőit nemű nemű 
keppen egy vala a’ halál és a’ pokol , mert az Iften fia el
jövetele előtt, a’ kik meg holtának, poklokra Izállottanak , 
honnan-is ízabadűláfnélkűl ki iővetelck nem volt, a’ Kriftu» 
Jéfus dicsőséges fel támadásáig, és ncm-is lett volna. Ú gy, 
hogy el válván a’ lélek a’ teftól; az pokolra fzállot, a’ teft, 
földe, porrá lett, maradását mind a’ kettő ebben-is tapafzral- 
ta volna, ha az Illeni kegyélem oly végnélkül való bólcfesé- 
géből irgalmafságát az emberi Nemzethez kegyelmefen nem 
mutatta volna. De időben, hogy ily örökös halállal nebűn- 
tettetnék az emberi Nem zet; kinek első Attya nemféli vala 
halált fzületvén idvefségünkért , és 33. efztendókig élctün- 
kót kereívén életét életünkért le tévén , és új életre mint egy 
dicsőíeges fel támadásával juttatván: az halállal való tufakó- 
dáfnak fájdalmitt Getfemanni kertben, vagy a’ Kerefzfán-is, 
úgy a’ mik követik vala halálát: teliének tudni illik kopor
sóban , mint egy rckefzbcn Léleknélkül tartását; lelkének 
poklokon teftnélkül mulatozását el rontván , ófzvc törvén , 
dejlruxit mortis &  inferni regnum cum omnibus doloribus. 
©rfzáglásának hatalmát úgy a’ halálnak , mint pokolnak ere
jét , minden fájdalmival együt, el rontotta , ’s eízt téízi a’ 
mi: ir Sz. Lukács./olutis doloribus inferni a’ mint ékefen ma
gyarázza az előb cmlétet Cornelius á Lapide.

Már pedig annyéra meg gyözetvén a’ halál hatalmában ál
líthatod e’ , hogy uralkodó ereje éppen tólle cl vétetett? ah! 
femmiképpen én aíztott nem erőfithetem : mert a’ titkokott 
látó lílennek hiv Sccretariulfa Sz. János rólla bátron írja, ©d*> 
ta ejl illi potejlas fuper quatutr partes terree. Adatott néki 
hatalom a’ földnek négy réfzére. Adatott neki hatalom, és 
a’ leg felségesbb hatalomtól végnélkül való bólefesegnek vég
zéséből engedtetett néki hatalom Csáízárokra imperatoria po

li teílas.

&

A&or. t.
2 4 .

Apte, i'
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tcftas1, Mellyet jelentettek Tobiáfnak barári v ix  effugijli 
mortis imperium, alig kerülted el a’ halálnak birodalmát, és 
ízent Pál-is írja qui babebat mortis imperium, a’ kinek a’ ha
lálon volt birodalma , birodalma tehát volt a’ halálnak - is 
az előtt málokon , vagyon moftands nem kfilomben , a’ mint 
nem régen fajdalommal hallottuk , Felséges Csafzárdkon. 
Ezen hatalommal im felséges Gsáízári Udvarokban bé lépik r 
's az hatalmas Monárkákot Csáfzári rhronűfokból ki veti ,. 
győzhetetlen ki gondolt ritulufokkott el törli , hat.rlmokot 
meg rontya ,, mindén dicsőségektől birodalmoktól meg 
fofztya.

Adatott Királyi hatalmakon Uralkodó felség: Unius deli?# 
mors regnavit, él in omnes pertranfiit. egynek vétke miat 
a’ halál uralkodott Hafonlót ir, ■ &. 14. Regnavit mors ab A- 
dam ufqué ai Moyfen etiam in eos, qui non peccaverunt. A 9 
halál uralkodott Adámtól fogva Moy!es-ig még azokon-iV, a9’ 
kik nem vétkeztek, ’s ezen hatalmával a’ Koronás Királyó- 
kot,, ékes Kor-onájoktóí meg fofztya, palczájokot ófzvé tori,. 
Orfzágláfokból ki veti, egyedül Királyi hatalommal bírni a* 
karván, és ezert-is Sz. Chryfoftomus mongya : Mors omnium 
aj} Regina. Minden Kyrályokcn uralkodó Kyiályné aa Halak-

Adatot a’ felséges fejedelmekre,- Rerczegekrc, Gróffi-vér- 
ból álló fő fő Úri rendekre , hogy ezeket mint valamely a-- 
rany, ezúft, réz vagy vasból álló erős képeket, kíTebségek-- 
rc kifded kóvecske formában ráiók rohanván meg rőrje , el 
rontsa, pórrá tégyc. abfeiffius ejl Lapis de monte fine manibus 
él percujjst Jiatuam in pedibus ejus ferreis él JíSilibus él com~ 
minuit. Ki vágaték egy kő a! hegyből kéz-nélkűl : és meg 
öté az áHó képnek, vas és Cserép Lábait, és clrontá azo- 
kot. Ez a9 kővccskc, a’ ki az Aranyból álló nagy hararóm- 
mai bíró fejedelmeket, ezüftból öntött mcllyű, és karju Hcr>

ez ege-
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czegcket, rézből álló f és meg gyökerezet Gróf o k o t, vafnak 
«rőffegét nyomdokozó hatalmas eróss vitézi érőkért emlékez
teti, hogy pulvis es, (S in pulverem revertaris. Midőn mind 
crcjcktól fénycfségektől meg púfztitván porrá változtattya , 
főidnek gyomrában fzálitrya. Innen óly fók felséges udva
rok GrófR házak, fő fő rendeknek palotái keíervcs firásók- 
kal zengcdeznek, foháfzkodáfokkal zokognak, gyáfzos ruhák
ban egeíz famíliák cfak nem minden esztendőkben őltőzter- 
nek. Hz az Orofzlán, kiről írja Amós Próféta: Leo rugiet, ^mosc.\ 
quis non timebit i Ordít az orofzlán, ’s ki nem retteg? quafi 
Leó, még az Iftennek hiv Profctája-is kefervefen meg rónta- 
táfát emléti quafi Leo fic contrivit omnia offa mea. Mint az )% 
Oroízlány minden cfontyaimat őízve törte. Ez az Gyilkos 
(zegényeknek-is véreket fzom|uhozo tolvaly , kit le rajízól 
Jób Patriárcha , Mané primi confurget homicidia, interficiet^ **• M- 
egenum &  pauperem, per nofiem vero erit quafi fu r . jó reg
gel fel kél a’ gyilkos, meg öli a’ fzúkőlkódót és a’ ízegént: 
éjjel pedig ollyan lefzcn mint a’ lopo.

Adatott a’ halálnak hatalom minden ftatuíbkban helybcz- 
tettekre. Mcllyet profétiai ízemmel Látott vala Dániel, ecce .#.j 
aries unus Jlabat babens Cornua excelfa , imé egy kos áll va
la, magos fzarvai Lévén, Ezen erős ízarvú kos kt taízittya 
ízékckból még a’ Kriftus Jcfus heltartóit-is ; hármas Koro
nás Fő Papi fuvegeket fejekről le veti, Kerefztcs paíztori bo
tokot el ragadgya; a* Cardinalifokot íbrkokból ki veti, a’ Púk 
pókőkót Infuíájoktól távúi álljttya. Már nap keletre (  ér
tem a’ gyenge virágzó ifiakot )  menvén, ezeknek, kelletne- 
tcíen ki nyílt Liliomokot meg fzárafztya: már nap nyúgót- 
ra , az koros efztendőkre , jó és Dicfirctcs öregségre jutot
takhoz érkezvén , ezeket mint öreg fákot le dójti: már éle
tek erőségének déli állapottyában bízókhoz magát meg jclent-
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"

▼ én, ezckct-is akár mely déli nap mogyára tündőkóllyenck, 
meg hómáíyófittya, melegségektől meg fofztván tetteket meg 
fagylallya , és mint valamely eízaki farkány mindeneken ke. 

j*i*. i i .  gyetlenkedik. Ecce draco magnas. imé egy nagy Sárkány quem 
?S*1' **>}' formafli ad illudendum ei. mellyct állétot az emberi nemzet

nek romlására , csúfos boízonrás ára. habens capita feptem 9t 
ét Cornua decem kinek hét feje, és tíz féitegető fzarvai; az 
az : Mille nocendi artes, ezer , 's meg ezer vcfzcdclműnkre 
j‘áró, meftcrségekkcl biro hatalmaflagi tanáltatnak. Mivel 
hogy néki életünk fogyatására minden elementumok párán» 
cfolattya alá engedtettek. Meg olc azért a’ Sodorna és Gó- 
móra bélieket kénkóves tűzzel 5 a’ veres tengernek mélysé
gében merité az iEgyptiuíökott ; Córét a’  földel el nycleté. 
Abfolont a* levegő égben meg fuytá: ’s tna-is boldog Itten* 
hányát kűlőmb kűlómb féle képpen k ín o z, életektől meg 
fo fzt, kicíöda ízámlálhattya elő ? Hogy méltán irta ide a’ 
vers fzerzó: morti mille nomina, miUe nocendi artes. ezer 
neveid neked oh ’ kegyetlen halál, ’s ezer roefterségid ki ir
tására az emberi Nemzetnek.

Valamiképpen pedig ezek közül foebb, úgy mindeneknek 
félelmcsb a z , hogy mint ha gyalog cl nem érkeznék min- 

Antea. 6, denekhez , már lóra kapott, ecce equus pallidas , is  qui fe~ 
debat/aper eum , nomen illi mors. Imé egy sárga l ó , és a'
ki űl vala azon , neve annak halál. Nyargalódzik a’ roppan* 
tót táborok közt , és itten fó Generálifokot Achilles fzivű 
efficereket, Heélor erőségében dicsekedő vitézeket főidre ver 
fietséggcl lovagol a'Tanácsos háza*khoz; ’s imé itten bölcs; 
és tüdős birákor Aflcílbrokott ítélő fzékekból le veretét. A ’ 
Diartalis Gyüléfekre teként ,• ’s lég ottan érkezik , ’s fő fő 
rendekből álló Meltóságokot meg aláz, máfokot keferves nya
valyákkal terhelni nem fzégyenii; máíokott eletektől meg fóíz.

tani
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tan» nem általi. A ' miképpen ah viízont fáydaímtínk, ettí* 
lékczetérc uJjul! Nemes Provinciánkban-is, máshonnan ho
lott a' fegyvert forgató vitézek között nem régen feftette ka- 
fzáját, gyilkos fzablyáját tompította be tekéntvén Diattalis 
gyúléfekben virágzó Mcltoságos Uraknak, kívánságok fzerént, 
decretáliter Statufok Pracfidenfinck Meltoságos GrófF Kornis 
Irtván Urnák ő Excellentiájának érdeme ízerént adót Méltó
ságát meg irigylvén, nem csak belső réfzeiben régen öntött' 
mérgét ízaparitá; hanem Térte két ófzlópát-is, vízi kórság
gal ,  ’s afztot kővető mérges nyavalyával el fogíalá í im ke- 
ferves Uralmunkra Prarfideníl Méltotságaból le vetette, fzór- 
nyű gyorfilágra igyekező Czimerc felé állatotr UnicormíFát 
meg allétó bekóba tette , magos ficllyekre terméfzetefségéból 
czcllozó igyekezetét, meg forditotfa, alázatófságra hajtotta, 
kenfzeritettc; midőn a’ Méltóságos GrófF Urat életétől me$>; 
foíztv^n, ily kiíded , fzoros , cyáízos paíotában helyhczterre. 
Mert : data éji Mi potcjlas , hatalom adatott néki. interjice-  
re gladio, fam e, &  morte, &  bejliis terree. Nem csak kar
dal, éhséggel», halállal, hanem, csak nem minden teremtet 
álatokkal életünk cl fogyatására Iefelkedni, olálkodni adatot 
néki hatalom,

Am , bátor így léygenek ezek , és ezen hatalommal Mél
tóvá go s GrófF Kornis Irtván Urat ó Exccllcntiáját hatalma 3- 
Iá ha :toita légyen; Unicornifsátbekózásávalállóvá tette,nagy 

tífzrségeinck titúluffit be mázain» igyekezte ; mind azon ál
tal , íe fő fő hellycken mulató Unicórniísát helyéből ki nem 
állította ; fe Méltóságos és az ég előtt lég kelkmercsbb titií- 
luíFit cl nem tőrlőtté ; mert meg marad Méltóságos GrófF 
Kornis Irtván Urnák életében kötött, és el fónyadbatatíanűi 
őrökké fenn álló koronája, mivel neve fzerent korona-is vófr, 

* e g  maradtanak íiíúlúfli, mellyekct régen 1c jrt fzent L u-
£  3 kacs-;
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káes ‘  elegerunt Siepbanttm virtím plenum fiié  Stepbanus au* 
t-w plenus gratia , & fortitudine faciebat prodigia , & (igna 
magna in populo, El válafzták litvánt hittel és fzent Lélekkel 
tellyes ferfiat, litván pedig tellyes malaíztal, és erővel,nagy 
csódákor, és jeleket eselekeízik vala a’ népben. Meg marad* 
tak mondám ezen titúlúííi , a’ mint hogy nem didim ére 
ízandékozo akarattal, ( mivel tilalmazrattam , és elégsége* 
arra nem-is tanáltatom ) hanem hivatalomnak meg felelesé
re czellozo igyekezettel meg matatni csekély tehetségem fze- 
rént kívánom és fzomorú kerefztényim eleiben terjcízteni ízán- 
dékoztam ez jelen való órában.

Látom fok hellyekre fel fúggcfztctt Mélróságos Gróffi czi- 
merében Méltóságos Gróff Kornis litván Urnák két heliyen 
Umcornifsát le rajfzólva hogy tanaltaíTek; mely két Unicor- 
niíok mit példázzanak, fzabad légyen nékem moítan kegyel
medből , hazánknak fzomoruságát magyarázni; mivel pedig 
a’ felső réfzcn á lló , nagyobban felső hellyekre jgyekezőnek 
láczatik ízomoru fietséggel menni , és az alíö circulusban 
minr ízomorábban Ic Írva ízcmléltetik : állíthatom hogy kí
vánta légyeu , a’ fzent írásban erre fej tanálhato fzókot 
meg Jelentetni. írni azért láttatik az alsó Unicornifról fzent 

pjtlm.i i. Dávid falva m: de ore Leonis, <& a cornibus Unicornium bu- 
2i. militatem meam. Szabadics meg engem az oroízlányok fzá-

jából, és az Unicornifok ízarvaitól alázatófságomot. Nem 
fenn vágyódáíra , hogy a’ korona felett helyheztetet Unicor- 
•niflá, Gróffi vérnek elő elő menetelekre czellozo haylando- 

Pfolm.y i. sága exaltavit [tcut Unicornis cornu mint az Unicornis fel 
magafzralta fzaryát: alázatofsággal mint egy zabolaztatnék, 
vétkes nagyra vágyodáfokról méltán fcnkitől ne vádoltat- 
hatna.

Mi azért, vagy az égiek előtt kellemetcsbb vagy a’ vilá
giak
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gíak előtt, kik okofsággal élnek dícfifeeesbb* mint a' hoíl a' 
Méltóság egyben kapcfolva tanáltatik az alázatofsággafí mert 
efztet az Iften fia-is nem csak példás cselekedettel tanította, 
hanem irva-is hagyta, quicunque fe  humiliaverit peut pár-  
vulus, hic major ejl in regno calorum, a’ ki meg alázza ma
gát mint a’ kifded ez nagyob Menyeknek orízágába. és ma- 
fut. qui fe bumiliavtrit exaltabitur a’ ki magat meg alázza 
fel maga fztal tátik.

Az Unicornifn-ak ugyan terméízctes inddíattya a' mint bölcs 
Tyrinnus iria , az hogy : pra cateris animalibus magnificas 

Jibi manfiones alto , é? pfarupto loco eafque\Jlabiles Jlruat, 
minden más állatok felet nagy , és magas hellyekre állandó 
lakó he Ily eket magának kefzitfen , mellyet Dávid a’ Koronás 
próféta is jelentett, midón az Iffcnt Sión hegyén hafoníittya 
építeni állandó és dicsőségefen meg maradandó házát az U- 
nicornifnoz- adificavit patt Unicornium SanBificium futam in  
terra , quam fundavit in fsecuia, meg epité az o fzenr heí- 
lyét , mint az Unikornts fzarvát a’ főidőn , mellyet őrökké 
fundáit, Sanlificium , az az : a’ mint fzol Tyrinnus SanBaa- 
fiúm , fzent Áldozatokra való hellyet, mely tanáltatik egye- 
dűl csak az igaz Anyalzeníegyházban, -

Ezen fel fő helleyeken állandó maradásokot kéfzitó tinikor 
fii fsát, példás jóságos cselekedetekben inkáb akarta állatni 
mint piáfztán czimerében le rayfzólva fzemléltetni a’ mi Gróff 
Mvártunk koronánk: mert a’ mi az első Martyrrol iratratikí 
elegerant Stepbanum plenum fide el valaízták litvánt hittel 
Sellye': férfiút, mintha az elévé rólla Íratott volna , oly való
sággá eleiének minden napjaiban tellyefitette. Elsőbben - r* 
azért tellyefnek mondatik a! Mártyr hittel fd e  , az az t fide  
Chrifliana. a’ mint ki téfzi bölcs Cornelius, kerefztényi hit
tel, Mellyet le ir fz, Pál pne fide impojjibile ejl piacere Deo,

credere

Mattba i*

Luca 14*
it  1 lé

Pfafctorff 
*'•6

tlebr,' t1; ,. 
jr. í,'
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Credere enim oportet accedentem ad Deum qnia eji , #  inqui
rentibus f e  , remunerator fit. A ’ hit nélkül pedig lehetet* 
lea kedveinek lenni az Iftennél, mert az I(lenhez járulónak 
hinni kell hogy vagyon , és hogy az ótót keresőknek meg 
fizetője léízen. Bővebben pedig élőnkbe adgya mellyik légyen 
az az kcreíitény hit fiies  qua per charitatem operatur, a’ hit 
mely a’ ízeretett által munkálkodik, de micíoda fzeretett ál
tal ? im önnön maga idvezitő Jefufunk meg mongya. diliget 
dominum ‘Deum tuum ex  toto corde tuo &  in tota anima tua 
&  proximum tuum ficut te ipjum , in bis duobus mandatis Li
sti ver/a lex  pendet &  ‘Propheta. Szerefied a’ te Uradott Iftc- 
neder tellyes fzivedbol és tcllyes telkedből, és tcllycs elméd
ből , - fele barátodot pedig mint tennen magadot -  e’ két pa- 
róncfolatban főg az egéfz törvény , és a’ Próféták. Már , 
ha ki az Iftent kereti , és fclcbaráttyát kedvclli, Ez a’ vét
ket el távóztattya , és jóságos cfeíekcdetekben napjait foglal- 
lya ; az pedig vágyon kerefztényi hitben , a' ki oly hitben 
tanáltatik, mely a’ fzeretet által munkálkodik ; tehát ha va
laki igaz kerefztényi hitben magát akarja tanáltatni, fzűkié- 
gcs f nem a’ pufzta hitre támafztani idveíTégét; hanem oly 
fzerexetben lenni , mely által munkálkodik a’ hit idvefségérc 
az illyen embernek, ki is nem más, hanem rellyefitéfe azon 
két paroncfolatoknak, melíyekben áll s, fug az egefz törvény 
és a' próféták, volna itten utam az újítókkal ellenkezni, de 
az nem lévén czéllom; állítom afztof; hogy az igaz kcrcíz- 
tényi hit kivánnya az értelmes efztcndókre jutottaktól, nem 
cfak hinni az Iftenben és Kriftusban ; hanem tekélleteíen 
hinni-is az Mennek , és az ő fiának Kriftus Jéfufnak. Mellyé* 
ónnón maga kívánt meg mutatni idvezitőnk midőn íratta A- 
poftoli Collegiumának fejedelmével: bis qui in carcere erant 

Jpir itibus, veniens praedicavit, qui increduli fuerant aliquan
do, quan-

Ga latas $•, 
t ,  6.

Matt, zz, 
i 7-

1. Ptrit. |
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do , quando expeBabant 2 )«  patientiam in diebus Noe, cum 
fabricaretur arca. Azoknak-is a’ lelkeknek, mellyek a’ tőm- 
leczbcn valának el mcnvén pra’dikállot: a’ kik valaha hitet
lenek voltak, mikor várják vala az lílen békeséges tűrését 
Noc napjaiban mikor a’ bárka épitetnék, Ezen Locus, vagy 
fzent Péternek fzavai a’ fzent Atyáknak okot adtanak kű- 
lómb kűlőmbféle magyarázatra m enni; ú g y , hogy fz. Aga
don félte tanítani valóságoson pokolra fzálláfát a’ Chriftus 
lelkének , vagy menetelért ; a’ mint elő hozza Bellárminus 
De ellenben Bellárminus fok fz. Atyákkal cgyöt úgy Corne
lius á Lapide bizonyittya, hogy valóképpen defeendit ad in

feros Le fzállot pokolra. De vú\yon elsőbben miért Kriftus Urunk 
prardikállot á’ kárhozott lelkeknek ? mivel ottan gyűmólcíte- 
len és hafzontalan volt pmlikatiója , úgy mint a’ mely lel
kek meg átalkodásban , és a’ jóra való téréinek hellyén kívül 
lévén , meg nem jobbitathattak. Má/odc&őr. Bizonyos , 
hogy a’ kárhozottak tómleczében nem cfak azok , kik a’ víz 
őzón által életektől meg fófztattak; hanem más vétkes meg 
átalkodott kárhozott lelkek-is akkor tanáltáttanak : ’s hát mi 
az oka, hogy az Idén fia , ezek előtt, jelentéíé által fz, Pé
ternek ; láttatik hogy praedikállot légyen főbb módon, cfak 
azoknak, kik viz őzőn által pokolra taízittattak ? Harmad-, 

f&or. Gondolhatni, hogy azon viz ózon alkalmatofságával 
meg holtak, egyéb ezégéres vétkekben-is bűnófok tanáltat
tak ; ’s hát miért az Apóitól íráfa fzerént cfak egyedül az 
hitetlenségről feddetnek , dorgáltatnak az Ur Jefuftcl ? Hit 
qui increduli fuerant veniens pradicavit. azoknak el men
yén praedikállot, a’ kik hitetlenek voltak. Feleletet kívántok 
mind ezekre nem kételkedem fzomoru kereíztények, és jmé 
bizonyitásárá, mi legyen a’ kercfztényi h it, adok-is. Eho» 
ben prasdikállot KrUtus Urunk a kárhozott lelkeknek nem

C  ugyan

//£.4. de ti
ni rn a Chri-

fli Cip. 1 j .
in cap- 1. 
áttör. A pi.
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tigyan azért, hogy ezeket poevtentia tartása hozná : mert 
ez lehetetlen,ég vala, hanem hogy meg fzégyenitené ókótj 
hitetlenségeket fzemekre hányván ; mivel á’ mint az Angya- 

• Ji Doéfcor fz. Thamás tanittya. Egyik íóéb , és icg nagyot» 
kinnyok közül való ezen telkeknek az az fzomoru meg iímé- 
rett, mellyel láttyák kárhozatoknak okait, és meg ifmérik, 
*ndy könnyén idvcffégeker el nyerhették volna. Á  májodik 
kérdéfre igy felelek: Kr,ftus Urunk, idvezitó Jéfufunk,nyil
ván , és egyenefen a’ viz őzön idejében pokolra fzállottakot 
fzegyéniteni kívánta , mert ezek azok közöl valók valának , 
kik hittek az Ifienben. Mivel az bálvány vagy idegen Ifie- 
n’cknek imádáfa , a’ viz özön után kezdetét vette Nemrodtói, 
a mint némcllyek állittyák ex Sapient. 14. vagy-is a’ mint 
bölcs Tyrinirs íz. Agadon iráfiból lib. 16. de civit. Dei c. 7. 
Eufebi : in crono : Hyero : in qq. magyarázván teremtél* 
ról irt könyvnek tizedik réfzét bizónyittya : Ninus Ncmród- 
nak ( ki-is Bél , vagy Báál-nak hivattatott ) fia ; Attya bi
rodalmában maradván, hatalmas és kincfes tárházából», nem 
cfak Narfágos Templomot épitte: hanem abban , Attya hi
deg tetemeinek Királyi kóleséges koporsót helyheztetvén , 
Jfteni tiíztelettel hogy imádnak kegyetlensége a’ népett arra 
kénfzerité. Azok közöl mondám , valának ezek , kiknek 
prxdikálla az Ifién fia, kik hittek az Ifienbcn, és mint hogy 
az viz özön ideig minyájan Adámtól vett hitben maradta
la k  vala , hívén az igaz egy Ifienbcn ; innen a’ Chriftus 
Jefus, más bűnökért el kárhozot lelkeket fel hagyván, dor
gálta , feddette hitetlenségekről az vizózórvi időben ez világ
ról el törlőiteket és az örökké tartó kínokra fzentencziázta- 
totr lelkeket. Mert valamiképpen nagyobb gonofíág ez vilá
gon, nem hinni azlfiennek,* úgy nagyobb fzégyenségett ér
demlő véteknek böntetéíc lón hitetlenségeknek feddéfe. Meg

jelente
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jelenté Iftcn 6 íz. Felsége Noé által , miképpen a’ víz őzón- 
nel 6kót el törlendő . és meg a’ magos hegyeket-is vízben 
borítandó volna*hanem ha pacmtentia tartás által gonofságoknak 
mocskát elévé le mofnák; és nem tíz , vagy hufz efztcndók 
alat , hanem Czáz efztendőknck el folyáfiban praedikáltatá a’ 
parnitentia tartáft. Úgy , hogy az bárka kefzitésében min
den fában való vágáfa a’ féjfzének , az d  végzet bűntetéfnek 
elő járó jelentője volna, de hívén az Iftenben , nem akartak 
hinni Iftennek, hogy félnék haragiát, rettegnék igafságos ra
jok mért oftorát; hanem: expe&abant Deipatientiam. Vár
ják vala toábrá-is békeséges tűrését. Azért nem más bűnö
söknek , hogy üt,  harmadik kérdéfre-is hellyefen légyen felett: 
hanem ezen Iftennek nem hitt embereknek meg ízégyenité- 
fekre fzáilot, vagy ment le Chriftus Urunk poklokra. Mely 
cfelekcdetével nem csak jelenti, miképpen gyűlöli az embe
rekben az oly hitetlenséget, midőn tudniillik nem hifznek az 
6 fzent Attyának , nem hifznek nékie-is mint őrök igafság- 
nak, bátor hidgyenek az Anyában, hidgyenek a’ Kriftusban: 
hanem élőnkben világofon-is terjefzti, mi légyen az igaz ke- 
reíztényi hit, Mellyét a’ bölcs által-is ki hirdettetet az Itten, 
nck fzent Lelke qui credit ‘D e t , attendit mandatis, a’ ki azg 
Iftennek hjfzen a’ parancsolatokra figyelmez. Mint ha m os
daná a’ fz. Lélek ; kivánnyatok-é tudni ki hiízen az Iftcti- 
nck ? nsm , más : hanem , qui fa cit volnntatem Patris, a’ 
ki cfclckedettcl tcllyefiti az Iftennek paroncsolátit és meg tar- 
tya. Ha annak paronciolatit meg tanyátok , hifztek áz Is
tennek , ha pedig a’ m t ő paroncíol által hágjátok , nem az 
Iftennek, hanem ónnőn magatoknak hifztek. hifztek kiván- 
ságtoknak, hifztek a’ téftnek , hifztek a’ világnak, hifztek 
az ördögnek a‘ mint Éva, kit-is még élévé. Nem arról ké
sérte a’ pokolbéh kígyó, hogy ne hinne az Iftenben j hanem
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hogy ne hinné a z t, a’ mit mondot az Itten, és így arra őíz- 
tőnözé , ne hinne Iftennek. Mert paroncfolta Iften ó íz. Fel
sége , hogy a’ meg tiltot fának gyümölcsét ne ennék , más
képpen a’ mely nap éeadenének abból , halállal halnak meg; 
imé el forditá a’ fátan: nequaquam moriemini, femmiképpen 
meg nem haltok. Mint ha igy feóllot volna az ördög: az 
Iften titeket halandóknak mondott , ha a’ tiltott fa gyümöl
csét kóftollyátok, d e, ne hidgyetek néki. O  az az Iften, a' 
ki titeket teremtett, a’ ki a’ Paradicsomi birodalmat nektek 
adta, ö a z , a’ ki nektek paroncfolt, hidgyetek benne igen
is illik , de minek utánna oly kelemetes gyűmölcsököt élete
tek táplálására alkotott, hogy azokot tölletck cl vonná, tar
taná , nequaquam íemmiképpen ne hidgyetek néki. Ezzel 
cfalá meg első Attyáinkot , ezzel többeket ma-is hajt téri
ben. Felét a’ kereíztényi hitnek meg engedi a’ tett által í 
Credite in ‘Deum, hidgyetek az Iftcnben , hogy cfalárd me- 
ftérsége által a’ más réízct fóliánk el állithaflá tudni illik : 
Credere Tieo. hinni az Mennek, azért, oly íökan tanáltatnak 
tévelygésben a’ moftaniak között, kik hiíznek a’ Chriftusban, 
De nem hiíznek Chriftufnak kik ellen önnön maga panaízol- 
kodik non creditis mibi. nem hiíztek nékem.

Nem tanáltatik az okos emberek közül fenk' olyan; hogy to- 
vábra-is ki mutattafiek a’ kercfzteni idvezitő hitnek mivolta , 
Nem tanáltarik mondám, a’ ki a’ Menyei őrök nyugodalmat, cl 
kéízitet drága vigafságot, örökös hazáját ne kivánnya vala
mikor cczer; de úgy tapasztalhatni a’ világiak között, hogy 
minden ember oda fel emelt fóvcll kivánnyon menni, innen 
vagyon , hogy a’ magos kaftély , kit fejünkben nagyra vágyó 
gondolátokkal építünk mint az Bábel Tornyának teteje : c«- 
jus culmen perfringat ad calum , melynek teteje az eget ér
je : annyira magaíztaltaísék fellyeb fellyeb menni, nagyobra
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és nagyobra lépni, terméfzetc a’ világ fiainak. Mert napon
ként tapafztallyuk , miképpen a’ kifdedek nagyobbak , a' 
nagyobbak lég nagyobbak kívánnak lenni. De az illyenek 
mire akarnak fellyeb lépni , magok-is nem tudgyák, hanem 
le írja a’ koronás Próféta Dávid Superbia eorum afeendit fém- 
per. Az ók kevélységek mindenkor fel mégyen főt annyira 
be gyökerezet fzivekben az emberek fiainak ez nagyra vá
gyódás , hogy alig tanály , a’ ki Iftentól néki adott Matúrá
jával , vagy állapottyával meg elégedgyék , még a’ pigmaeu» 
fok-is óhaytván Oráfokká lenni.

Mit pediglen mond órókós tárfa az állandó örökségre éle
tek kórmányozíásával ezélózóknak, a’ menyei dicsőségnek el 
nyeréféről , hallyátok : Niji efficiamini ficut parvuli, non 
intrabitis in regnum calorum, ha nem léíztek mind a’ kifde
dek , nem mentek bé menyeknek orfzágába. Joli, elménk
ben illendő tartanunk: Non intrabitis. be nem mentek , mert 
ezen fzók félelemre kit kit indíthatnak. Ha abban állana a’ 
dolog , hogy valaki, nagy , vagy kiíded légyen menyorfzág- 
ban , nem kétlem fokán tanálkoznának oly illetlen kivánfág- 
gal helytelen áitatofok ; kik meg elégednének az Ifién orfzá- 
gában a’ kifdedséggel, csak ez árnyék kínzó világban felsé
ges Méltofágokkal dicsőítetnének : nem gondolván meg , 
hogy ez életben natság nem-is adatharik valósággal, a’ mint 
Seneca monda Nagy-Sandornak: indigne Alexandro tributum 
nomen magni, quamvis ‘Dominator foret orbis quia nemo in 
tam exiguo elemento magnus ejfe potejl. Méltatlanul adatott 
ez a’ fzó Nagy , Sándornak, jóll lehet az világon uralkod
nék ; mert fenki oly kifded élementumban nagy nem lehet. 
Egyedül azért a’ menyei dicsőségben tanáltatik a’ natság. Nem 
abban débb jelentén! , nem abban áll a’ dolog , hogy vala
ki nagy, vagy kifded légyen az égben ; hanem az odavaló
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be menetelben , vagy bénem menetelben : No« intrabitis, 
be nem mentek.

Mely mondáira ada alkalmatofsdgot az tanítványok egy 
más kózót való vetekedéíek Idvezitónknek j kik elébbeni ál- 
lapottyokról, alacfon ftatufokról el feleytkezvén , natfágra 

!. vágyódának quis eorum videretur ejfe major, ki láttatnék kő- 
zúllók nagyobnak lenni. Akkor a’ menyei Meder akarván 
tanirványinak kűlómbfégét a( menyei Uarlkodáfnak a’ világi 
Nat ágos Uralkodáftol elejékben terjelzteni, monda: a’ pogá- 
nyok királlyi Uralkodnak ó rajtok , és a’ kiknek hatalmok va
gyon ó rájtak , jó tévőknek hivattatnak ; ti pedig nem úgy , 
hanem a’ nagyobb közöttetek , légyen mint a' kiflfebb.

Miért mondotta efzet idvezitónk ralám az az Menyei város 
oly bóvfégre nem terjeízkedik hogy fok nacságofokot magában 
fogialhoíTon! aízt nem mondhattyuk; mert oly nagy a’ Menyei 
város mint az ég. Ha ez úgy van, úgy vélheti valaki,hogy fzél- 
lycs kapui-is oly tágas Toppantott váróinak tanaltaíTanak. De 
nem úgy írja fzent János ki álmélkodva és fontolón fzemlél- 

• vén efzt az váród láta egy Angyalt jóni arany vefzóvei, hogy 
meg mérné , nem cfak a’ keritéfit, hanem azon drága egy 
egy gyóngyból álló kapuit-is. ut metiretur Civitatem & por
tas ejus, é> murum, hogy mérne a’ vároft , és annak kapuit 
és keritéfit. mind azon által az cfudálatos, hogy a’ titkokot 
látó Tanítvány, le írván kerekségét, fzéllyét a’ várofnak , 
ágy magaflfágit kerítésének : a’ kapuk magofiágárol emlékeze
tet nem téfzcn. Ha pedig az angyal jótt a’ kapuknak-is meg 
méiéfekrc, ’s azokot meg-is mérte , miért az hiv Secrctari- 
us natfágátt azoknak le aem írja ? meg felel erre egy bölcs 
elm e: portarum cetli ejl tanta anguflia, ut nec Jjsatium, nec 
nomen itt mtnfurarum quibus exprimi pojjit. A z  ég kapui
nak oly ízorofsága vagyon , hogy név , vagy fzám ne tanál-
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tafsék, mellyel 1c Írhatni, ki tehetni, meilyet jelentett Idv<% 
zitónk-is. mely ffioros a kapu , és keskeny a& út , mely 
él tre viffien. Egyedül dzert cfak írja fz. Jáno®, hogy a’ ti
zenkét kapu , tizenkét gyöngy , és minden kapu egy egy 
gyöngyből való. Oh mely ktfded kapuk ! ha egy gyöngyből 
kéízittettek. azért ( nem kételkedem ) Chri&uáól foramen, 
tő lyukához hafonlittJtik,

Nem dudálom tehát már , miért mondá Idvczitónk*: nifi 
efficiamini ficut parvuli, non intrabitis in regnum c alarum. 
ha nem léfztek mind a’ kifdedek, nem mentek bé menyek
nek orfzágába. Afzt a’ mondád , és jelentért, hallották 
fokízor az világi nagyok,ah fzökféges tehát, azoknak mélyen 
elméjekben oltan i, kik nagytságra felső felső helyekre emel
kedni tellyes igyekezettel munkálkodnak ’s nem-is más utón, 
hanem a’ kifdedeknek fzegénységnek végső alacfóníagában 
htlyheztetteknek , kiíl'ebbitéfck által láfsák. vifgállyák fzor- 
galmatofon , miefoda reménségek lehet be menetelre az me
nyei kapukon ha kifdedek-é , ártatlanr.okká lenni nem igye
keznek. Mert vagy hifznek a’ Kriftus fzavaínak vagy nem? 
ha hifznek , mivel hogy a’ Kriftus cfak a’ kifdedeket be men
ni erőftiti: az ifiyen nagyok hanem ha kifdedek- léfznekbe 
nem mehetnek; ha pedig nem hifznek; annál-is inkább ke- 
refztény hitben nem tanáltatván foha mind örökké nékick 
nem mondotik: aperite portás. Nyifsátok fel a’ kapukott. 
Melyekből következik , hogy valakik ez világban vétkefen 
nagyok akarnak lenni, ha hifznek-is az Iftenben , és Chri- 
ftus Jéíusban ; nem hifznek az Iftennek, nem hifznek Krr- 
ftufnak , ki az kifdedeknek igiré a’ menyei dicsőségre való 
be menetelt, nifi efficiamini ficut parvuli éíc„ oda bé nem 
mennek.

Oly tapaíztalhato igafíag a z , hegy az idvezitő kcrcfztényt
hit kw
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hit kvánnya , hinni az Iílennek és a’ Chríftus Jéíufnak,nem 
cfak Iftenben , és Kriftusban hinni: hogy napok kelletnének 
le írására az bizonyságoknak , ha mind az Evangehfták írá
sából elő hoznám Idvezitő Jcfuíúnknak erről tett tanitáíit. 
Mert im fz. Máténak y.réfzében mongya: Tledti pauperes fjsi- 
r itu , quoniam ipforum éji 1Regnum calorum. Boldogok a’
lelki fzegények , mert övék menyeknek orfzága. Minyájon 
tudom boldogok kívánnak lenni, de kévédén ízegények miért 
nem más az o k a : mert Kriftúlnak hinni nem akarnak.

Szent Lukadnak 14. reízcben tanittya : qui Je humiliat 
exaltabitur, &  qui fe  exaltat humiliabitur. Minden a’ ki 
magát meg alázza fel magafztaltatik , és a’ ki magát fel ma- 
gafztallya meg aláztatik. ’s mely fokán tanáltatnak , kik ha 
magokot m egalázzák, már el véttetetteknek, emberekcfuf- 
jainak vélik , ’s álíttyák lenni vágyj balgatagúi él hitetik 
magokkal , hogy ha tennen magokott fel magafztalják , 
már valófágos felfégre Natfágra léptek, Miért vagyon ez kér
ded ? Nem , nem más oka ; mert nem hiíznek a’ Chriíhífnak. 
Ugyan előbb említett íz, Máténál jelenti az Ifteni bölcfcfég di~ 
ligite inimicos vejlros. s’ ki az a’ ki csak Attyafiának vagy ba- 
ráryának adott hivíegét hűtét meg tanya ? Int minyájunkat 
Matt. 5. Qjfod /i occulus tuus Jcandaliz,at te erue eum &  
projice abs te. ha a’ fzemed botránkofztat téged, vájd ki , és 
vefd el magadtól, ’s hányat tanálhatni kivált az világ iovaiban 
minden idveffégés jovokot helyheztétők kőzúl ? a’ ki oly el 
tekédet fzandckkal volna , hogy fzeme módgyára meg ked
vedet jovátó! magát meg fófztaná. Nem kérdezed mi ezek
nek oka ! mert által látod kereízténycm , hogy nem más 
hanem; nem ív'fznek az illyenck Chriítuínak, bátor higyenck 
Chriftuiban. Végtére íz. Máténak 2y. réfzében kegyedén int 
minyáiunkatt gond vifelő és idvefégúnkótt fzómnyúhozó meg
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váltónk : vigilate quia qua bora non putati}filius hominis ve
niet. Vigyázzatok, mert a’ mely órában nem vélitek , el ió 
az embernek fia. Még-isannyira ízúnyadozik, főt oly mély álom
mal. nyomaránk el az világ ; hogy íuketnek láttaííék Chriftus 
ízollani , oly kegyes intéfével. Mi az oka ? ónnón maga Idve- 
zitónk végtére fclellyen : non creditis tnibi mert nem hiíztek- 
nékem. Hát már ki mondhattya az itlyencket kercfztényi hit
tel fényeskedőkoek ? mivel mind előb a’ Jclus firákfia bizonyit- 
ta : qui credit 'Deo attendit mandatis, mind mennyei mefterűnk 
erőfitté , hogy a’ kik kifdedek nem lélznek, az a z : ha az 
kifdcdckhezlften paracfolatinak meg tartáfa ártatlanjában nem 
kózelitnek, be nem mennek menyeknek Orízágában. Mdly- 
eket fommálon bizonyittani akart a’ bólcr, prédikátorok köny
vének. 12. réízében így ízólván: Deum time, mandata ejas ob- 

fe r v a , hoc enim efi omnis homo. féllyed az Iftent, parancsola
tát meg'tárcsád , mert ez minden ember, félni az Iftent, pa
rancsolatát meg tartani, ki nem láttya leheterlcnfégnek lenni? 
hanem ha az illyen hidgyen nem csak Iftcnben, ésChriftusban; 
hanem hidgyen az Iftennek is . és az ó Izent fiának Chriftus 
Jéfúfnak.

Hová czéllozzanak mind ezek,nem kétclkedhetem,lelki fze- 
mcitekkel által látfátak Méltóságos, Nagyságos, Tekéntetes, 
Nem zetcs, Tifztelendő , fő fő, és alább való ’ ftatusból meg 
jelent fzomoru kereíztényim ; hogy tudni illik ; Méltóságos, 
Nagyságos, Groff Kornis Irtván Urat ; életében tcllyes ó- 
rőmőnknck kút fe jé t; moftan pedig tengert háború módra 
íziveinket kcferöséggel mozgató, fopánkodó fájdalminknak , 
halálán zokogáffal foháfzkodafinknak indirtó okát, nem cíák 
igaz idvezitó kcrefztény hitben végig meg maradóinak, ha
nem hittel tellyes el válaíztort férfinak lenni meg mutattam ; 
és már-is fzabadolon bé hozzam : hogy ha az első Mártyr
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Korona fzent tftván hittel azért tcllycs férfinak a’ fzcnt Irá- 
ftól méltán neveztetik magyarázatba fzerént a’ fokfzor em
lítet Cornéliufnak , mert ez válafztatott férfiban ereje általa' 
fzent léleknek, oly igaz éltető kereíztényi hit csudálatoíonón- 
Kték,* a’ melyben tétovázás nélkül nem csak meg maradna: 
hanem a’ felett mindenkor a’ meg általkodottaknak pra?dicálván, 
abból áradot búzgófágbol a’ fz. lélek Ifién ellen rugodozó fi- 
dókot féldemnélkűl feddené ; vas fpiritui fanSío femper refi- 

Jlitis. ti mindenkor a’ fzent lélek ellen állótok; azon kerofz- 
tényi igaz hitnek ellenfégit diadalmaíon meg győzné : non po
terant refíjierc fp ir itu i, qui loquebatur, nem álhatván ezek 
ellene a’ léleknek, ki Ízoíl vala fzent Irtván által. Ah ! mond» 
hatom én minden fogyatkozáfnélkűl , hogy az az igaz ke- 
rcfztségben cl vett hit, mellyet az Ifteni kegyelemtől rendel
teiét Sacraméntumban kifdedfégében vett, oly égő búzgófággal 
Méltófágos Gróíf Kórnis Irtván llrban gyuladozot, és tellyes 
életének Napjaiban déli fényes nap módra tündöklőit , hogy 
nemcsak élete fóttáig, láthatatlan példa, az igaz hitnek meg 
tartáfában kiflebb tántorodáfnélkül mindenektől ismertetnék; 
hanem hogy az idvezitó hitnek világoskodáfára, kiváltképpen 
a’ fó fő rendek kőzű! ( mért elő fzámlálni ki rudgya az alatta 
valokot ) hozhatna fokakot és csak nem mindeneket kerefz- 
tényi tekélletcs tudományra vezethetne ; bölcs, és ritkán lát
ható cscltíkedetivcl , jeles alattomban rendelt difcurfuíTával, 
mindenkor arra czéllozot , gyakron foháfzkodáfokkai /zent 
Pál Apollóinak ízavait mondván : lejin ejl mihi Deus , quo• 

*■  modo cupiam vos in vifcerilus Jefu Chrifi. Bizonságom az 
Írtén , mint kivánnyalak minnyájotokot a’ Jéíus Chriftufnak 
Izcrctete által munkálkodó igaz hitében. Tévelygéfeken a’ 
ízegény lelkcknck annyira ízomorkodott, hogy különös Jften- 
hez be mutatott imádtságiban gyakorlana: quis ex  vobis in
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firmatur , &  ego non infirmor ? ki nyavalyog , és én nem 
nyavalygok , ki lelki képpen közülietek az igaz hitnek meg 
iímérésében nyavalyog , és én azon csak nem egéfégem 
romláíávál ne fzánakegyam ! ki botránkozik meg a’ Chriftus 
Jéfufiak való hitelben? parancsolati meg tartáfában.és én nem 
égek? o h j nem csak a’ menyeiek előtt fényeskedó buzgó 
hanem orfzágunkban-is csudálkozáfra méltó ízereretrel lan» 
galozz.

Az ó-Tcftémcntombéli Abrahám Pátriárka állandó buzgó» 
fággal tellyes hitiről dicsirtetik Moyfcftől magafztaltatik 
a’ nemzetségek Doétorától. Szent Jakab Apoftoltól pe
diglen levelének máfodik réízében nagyon tiízteltetik. Cre
didit Abraham Deo , (5  reputatum ejl ei ad jujiitiam. Hűn 
Abrahám az Iftennek , és tulaydonittaték néki igafiagra. 
Minek előtte Abrahám hinne az Iftennek , már hűtt vala az 
Iftenben ’s érdemeíebbcn-is mint mi ; kik kercfztény hiv 
Attyáktol ízűletvén , lég ottan a’ hol az elmés eíztendókve 
jutunk azoktól taníttatván , mint egy tóllók veízfz&k hivsé- 
gúnkőr: Abrahám pedig idegen Ifteneket imádó Atyák fia 
lévén , tulajdon el tekéllct válaíztásból húrt az Iftenben. De 
az itten álmélkodáfra m éltó, hogy Abrahám ellenne mond
ván az idegen Iftcneknek , és az egy élő igaz Iftenben hí
ven , még-is az a’ h it, mellyel hfitt az Iftenben nem diefir- 
tetik ; hanem egyedül mind a’ két reftamentumbéli , fzent- 
Lélek hiv író Dcákjrol, mellyel hitt az Iftennek, azon hit 
magafztaltatik, Credidit Abraham ‘Deo. hűtt Abrahám az I- 
ftennek &c. Mi az oka ennek értekezhetnek bólcíék ? De i- 
mé meg felelek: nem más tudni-illik ,• mert hinni az Iften
ben mint egy difficultaihélkűl való dolog, mivel a’ tcrméíze- 
tes okoíkodáfnak-is világos értelme aíztot ki jelenti, az el
me lee ottan követheti. De ellenben hinni az Iftennek nem

2. Ctr, 1 1,

Gént , i 
6.
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Cin. i 
2 »

csak fpeculative elmélkedésben való h it, hanem praSíice cse
lekedettel , hogy tellyefitsűk a’ mit paroncfolt a’ Mennyei U- 
runk fzükfeges: kik közül fókák a’ meg rom lott, vagy ere
dendő vétek által meg vefztcgctett emberi terméfzctnek ellen
kezői : mátok tettnek gyónyórkódtetcfivel meg nem egyezők; 
némcllyek világi el-mulando?ágok hivságos jovainak meg 
■ vetésére tanítók lévén,* bizonyára nehéz rufakodáflal megyen 
arra az meg vcfztcgctet terméfzct, hogy •. -,/aSa carnu fyiritu 
kívánatos jevait meg vetvén a’ tettnek , lelki lovainkra ki a- 
dott parancfolatitt tellycfitsük az Ittennck; és így hidgyünk a' 
Kriftus Jéfufnak ; bátor hittünk ez előtt Iftcnbcn , és Kri- 
ftusban.

Hütt vala Abrahám már az Iftenben , és ily hitben való
nak paroncfolá az U r , hogy lakta főidéről, Attya házától , 
teftvéreinck gyönyörködtető tárfaságokból kimenvén, jőne az 
földre, mellyett meg mutatandó Vala néki. Egredere de ter
ra tua , 6“ de domo ‘Patris t u i , ÍS veni in terram, qnam 

*• monjiravero tiki. Meny ki földedből, és rokonságod közül, 
és az Atyád házából , és jóji a’ fóldrd, mcllyet néked muta
tok. M ár, ki az közülietek Méltóságos fő fő rendek, a’ ki 
parancfolattyára Itten ó fz. Felségének, fel hadgyná lég ottan 
hazáját ízámkivetésben menvén; el cfcrélné az bajos fzarán- 
doskodásért fáratságos utazásért, kies nyugodalmát: llri at* 
tya Palotáit ízorofs, és nyukhatatlan gunyóért , győnórkőd- 
tető vér Attyafiaival való nyáiaskodását , ellenkező nemzetsé
gek táraságáért; bizonyos örökségét, bizontalanért; a’ mely 
nagyobb hova mégyen , ’s holl léízcn maradáfa afztott-is ne 
tudná , kiefoda a’ ki fel hagyná, és ily ellenkező állapotokra 
magát bocsártaná.

Nézzék melly ellenkező nagy próbája volt Abrahám hűté
sek , és ezekből itillyétek menyire a’ terméfzct ellent álha

tott vói-
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tott volna , hogy ne hinne az Mennek. Nem lón ez elég
séges, hanem fiat igirc Iften Abrahámnak, és adá-islsákct , 
kiben nem cfak nemzetének ki tcrjcfztését , és külónabféle 
bóldogfágokott; hanem hogy minden nemzetségek ó benne 
meg áldatnának, arról-is tudofitá. de imé midón ezeket vár
ná , mint ha a’ mennyei végnélkül való bólcícség el fdetke. 
zct volna tett igiretiiól ; kardott, tüzet , fát, hogy kcfzit- 
fen Ábrám édes fia , egy hegyen , kit mutatna n ék i, bé 
áldozására , ki adá parancíólatban : 'Jolle filium tuum primo
genitum , quem diligis, lfaac , offeres illum in bo- 
locaujlum fuper unum montium, quem monfiravero tibi. Ve
gyed az egygyetlen egy fiadot , kit ízerecz Isáákot t és Gt*• 
meny a’ látás földére : és ott áldozd meg ótet éppen égó ál- ' 
dozatúl , az egygyik hegyen , mellyct mutatok néked. ’S 
hát egy Atya hidgyen az Iftennek , ki nem cfak parancfol- 
lya , hogy egy fzülótt ízerelmes fiát fel áldozza , hanem az 
áldozatnak .rettentő félelmes , és Atyai fzivben keferves fáj
dalmat fzerzó módgyát-is meg jelenti ? ’s hogy nem-is m ás, 
hanem ónnőn maga Abrahám öreg Atya , légyen az áldozó,
’s oly áldozattal áldozzon , tndlyból femmi réfz , ne marad- 
gyon a’ fájdalomnál, cs hammunál ?

Ah ! bizonyára itten el ájúláft fzenvedhetett a’ ferméízcr, 
itten , itten a’ férfiúi erős bátorság gyózedelmcikedett r itten 
a’ hüt, a’ hit ellen tufakodott harczolt, és magát meg győz
te. Es ez már az oka , miért Abrahám Pátriárka nem di- 
cfirtetik , azért hogy hűtt az Ménben, hanem ilygyózedel- 
me/én. és példáfon hívén az Mennék; hogy nem cfak az ó- 
Tcftamcnrombau magafztaltatnek , hanem az Apoftolok ál
tal , hűte , mellyel hütt az Mennek órókósón dicsőségére 
praedikáltatnék, akarta a’ mennyei bólefeség. Credidit Abra- 
bam 'Deo. hűn Abrahám az Mennek.
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Helyben hagyom én Abrahámnak már meg magyarázott 
hitéről az lilén hiv Secretáriuili által tett díciiretét : de mi- 
cfoda encomiomokkal, ki gondolható fzókkal, Erdélyi Pro
vinciánkban fényes nap modgyára tündöklő ritka például , 
cíak nem mindeneknek tapafztaláíra, Méltóságos Gróflf Erdé
lyi hiv Abrahámunknak , Kornis litván Urunknak engettetet 
hite : miefoda mondám ízókkal magafztaltaffék? nem tudom. 
Tifzteltefsék én tótiem fzabatság, tifztelteísék máfoktól, hogy 
Iítenben álhatatofon , igizán, példáfon h ő tt; diefirem én, és 
igazán magafztalom Abrahám után máfodik bitét , mellyel 
hűtt az lítennek Méltóságos Nagoságos GróíFunk. Mert a- 
máz háborgó , pártos , koros efztcndókbcn , kikről cmlé- 
kézni-is fájdalom ! mint egy parancfolátban vévén: egrede
re de domo tua , df veni in terram quam monjlravere tibi. 
m ntha égi íúgárlásból hallotta válna ; lég ottan kőlcséges 
h vségte, hivséges meg maradáfra , el hagyván Gróffi háza
it , Úri palotáit , nagyon ki terjedet Dominiumit , nyájas- 
kodó tárfaságit kevéíTé hajtván; ízoros várak kulcfai alá egy- 
gyíitt önnön magával Méltóságos Udvarát rekefztctte, hofz- 
ta , állatta. A ’ mellet az líten bölcs titokból íok igiretekkel 
cgygyútt nem kételkedem , Méltóságos Gróffi Isáákkal, fze- 
relmes fiú magzattal Méltóságos Gróff Kornis Antallal , Urj 
Nagyságos Gióffi háza meg áldatván ; kiben ízáz , *s meg 
fzáz cfztendökről való virágzó Úri funiliájának, kiváltképpen 
kővetkező hoízfzas fenn maradását, nagy méltóságokra lépé
sét helyheztetvén ; véteknélkűl állíthatom, Iítentől lett ííí- 
gárlásból vévén : mitte filium tuum , quem diligis, &  offe
res illam fuper unum montium, küld cl egygyctlen egy fia* 
dót kit ízerecz, és áldozd be őtőt cgygyik hegyen, mellyet 
mutatok néked. Lég ottan , oh ! mind ég , mind főid élőt 
diefiretre méltó hit ! leg ottan mondám kéfedclemnélkűl .

bóvse-
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bóvséges kólcség-gel az Iftcntól meg Jelentett egy igaz közön
séges idvezmő hitnek hegyére, Roma Várofsának, ki feje a’ 
világnak , és a’ hol az Iftennéll lakozó fzenteknek fzentsé- 
ges tellek , Drága illattal illatozó fzent tetemek cfudákkal di- 
csóittetnek; úgy más fzent hellyeknek ajtatos fzemléléfekre 
vifgáláfokra , vagy mongyam ; inkább az Illeni kegyelmes 
gondvifelésbcn ajánlifra , mint egy áldozatul bé mútatáfra , 
nagy buzgósággal , küldötte Ifáák felett kedvedet fzerelmes 
GróíF A «tálát. Nem rettentették idegen orízágoknak ízokat- 
lan , és ellenkező terméfzcti: nem felemletrck, oly holzízas 
útnak vefzcdelmes nehézségi: nem akadályozták Gróffi famí
liájának ki terjedéférc, reménségben adott Gróffi vérének ha
lál , és életj közt meg fordulható, ’s bőlcfen el láthatót! uta- 
záfi nem, egy fzóvat.nem idegenítették akár mely következhe
tő tórténetek is ,• mert tudni-iliik a’ ki hitét fundálta , hcly- 
heztette vala az lílcnben ; Abrahámnak , hogy nyomdokát 
követné , és mindenekről magaíztalratnék hűtéről, mellyel 
hött az Mennek , ez r,tka példás cfclekedctévcl bizonyította, 
világ eleibe tcrjefztettc igaz kerefztény idvezitő hitét, credidit 
téhát Abrabam & reputatum éji illi ad juflitiam. Hűtt Mél- 
tófágos Grófiunk is ;  ’s nem csak igaflagára tulajdonittatott t 
hanem Métiófágos Gróffi Famíliájának (úgy kivánnyuk ) ő- 
rókós fenn maradására , dicsóségefcn ki terjedésérejs ’s cíztett 
czimerének felső réfzén magos hellyekre állandóképpen czél- 
lozó , jelenti úgy vélekedem Unicornifia , úgy , hogy enge- 
delmedból ide írja Méltóságos Gróffaz Academicus: altafia• 
bilia petit, fict fzőrnyúséggel állandó magos hellyekre, lépéft 
láttatik tenni Unikorniíod Méltóságos GiófF, és ez kéníz^ritt 
engem-is, hogy máfodf&or, miért az első Márryr húctel tel- 
lyefnek irattafíon, vifgállyam. Mutat erre alkalmarofiagott hi- 
vatallyának dicfirctes végben vitele , és azért plenus fide  , tel-

lyes hit-
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lycs hittel , az az: fidelitate, hivscggcl, mind tifzti hivatal- 
lya meg felelésében , mind pedig előtte járóihoz , és gond- 
vifeléfe alá bízottakhoz , tekélétes maga vifelesében.

Allyon elő itten ha k i , tapaíztalható hamiflfágnélkül ta- 
láltathatik , és elenkezó vakmeróféggcl mongya meg, ha hu- 
ízonhét efztendők el foljáfá alatt tellycs tekéletefféggel nem 
csak Provincialis CómmiíTáriúfágbéli hivatallyát mindeneknek 
contentumára vjfeltc, hanem fő Ifpáoyfrginak is napjait Ör
vendeztető Vigaíztaláfokra nemes kűkőllő vár megyében úgy; 
mint némes fejér vár megyében fzámlálta. Hát Mcltóía- 
gós Erdélyi Guberniumban kegyes tanácsos uraílágának ide
jét mely ízemül , hafznofzon töltötte , és hiven , fzóllanak 
erről fzegény hazánkra fzúllyos terheknek fokízor kővetkezé- 
fét el távóztató Atya» gondvifeléíi: a’ fzegényfég meg tartáfá- 
ra bölcs faradhatatlan munkálkodás ; úgy annyira ; hogy ha 
az O teftamentumbéli JoíefF A'gyptumfőldéról el rávoztatott 
éhfég után orzágát Pharao királynak híven meg tártván , né
pét haláltól meg ment ven hivlégét fő fö módon ebben nem 
csák királlyához , kancm az egéfz orízághoz mutatta , s 
ezen cselekedétiért fervator meg tartónak nevcfzretétt ? Te 
voltai nemes Erdéllyi Provinciánknak hiv igaz egyik Jófeffe , 
Méltófágos GróíFúr : kinek bóles tanácsai fok ellenkézó ve- 
fzcdclmekct hazánktól távaztattak; igyenes hiv , fö Provin
ciális commifáriufi hivatalodnak kótelefégc , a’ köíTégnck vég
ső pufztuláíára rohanó terheknek el forditáíit ánnyira mun
kálta , hogy máíodik JóiefT, nem csak félféges úradnak Pro
vinciáját , hanem a’ népnek is meg maradáfát, mint íérvator, 
meg tartó s meg tartanád, nevednek órókóíon fenn mara
dására.

Csudállyad itten továbra nem csak erdély , hanem egéíz 
világ álméikogyál a’ RomaiFelféges Csáfzárkoz, Apoftoli Magyar
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Grízág Királlyához Felséges , és kegyelmes ófokos fejedel
münkhöz életében hatodik Károlyhoz minémű hjvfégét mu- 
tetta, hiv Méltóságos koronánk ki is elévé mellyen elméjében 
nyomván ízent Gergely Pápának tanitáíár. 7unc enim vera
citer fii eles fum us, fi quod verbis promittimus operibus com
plemus. Mert akkor valóságofon hivek vagyunk, mikor Ifa 
mit fzóval igirűnk , cfelekedetckkcl tellyefityúk. Felfégcs Urá
nak ízóban letett homágiumát, hittel, cselekedetekkel , oly 
példáson tellyeíiterte ; hogy kéfz volt Gróffi Dominiumit 
Méltóíágos házait pufztiráfra bocsátatni , fzoros héllyeken 
kóleséges inségekett, bajos nyomoruságokott panaízólkodás- 
nélkúl fzenvedni; hogy íem pártos cíelekedertel ellenkező 
faéliokkal hivíegét meg fzegni, h itét, fel bontani. Efzt bi- 
zonyittya az előbb említett puíztitó el tóit eíztendókben Vá** 
rakban álhatatofon Felséges Ura hivsége mellet meg mara- 
dáía. Eízt crőíTiti ezer hét fzáz ott efztendőtól fogva , az e- 
zer hétfzáz kilenczig, Erdélyi Inípcétor CommiíTáriuíTágának , 
oly villongo vefzedelmes időkben,az akkori ErdélyiMéiróságos 
Generalis Comendáns GrófFRabuthin mellet diefiretes Tifztség 
vifcléfe.Mellyet fok veszedelmek kózt híven,noha terhefen viíelt, 
tigy.hogy mondhatta fzent Páll Apoftollal \ In itineribus.fapé 
periculis fluminum , periculis Latronum , periculis in Civita
te , periculis in folitudine , periculis in f a l  fis fratribus. U- 
ton járáfokban gyakorta , folyó vizek vcfzedelmében , tol
vajok veízedelmiben, veízedelmembe a’ Nemzetem miatt, vc- 
fzcdelmekben a’ Városban , veízedelmekben a’ puíztában.ve- 
ízedclmekben a’ hamis Atyafiak kózóft. oly tckéletefen vifelt, 
annyira diefiretefen hordozott,* hogy, hazafion már Uriás 
Híttheúfnak Királyok mifodik könyvének tizen egyedik rcfzc- 
ben a’ fzcnr Hiftoricuftó! diefekedve cló hozot mondáfa : 
Arca T>ei él Ifra'él, &  ‘Dominus metis fio ab fuper faciem ter»

bom,S.Grt.
*6.
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ra manent, fy ego ingrediar domüm meam » ut comedam &  
libam-non Jaciam rem banc. az Ifién fzekrénye, és líráéi , 
és az Uram Joáb a’ fold fzinén vannak, és én házamba men
nyek , hogy egyem , és igyam-nem cfclekfzem e’ dolgott. 
Mivel Gróffi vérből álló gyenge complexiója, hajlandó léven 
változáfokra , ezek ellen győzedelmeskedett , vagy . is mint 
egy nem kedvezvén életének, hivféget mutatni igazán a- 

karván , erófzakott tett önnön magán , midőn fáradhatatla
nul Úri állapóttyát , ftacufíat nem illető vcízedelmes fáradó- 
záíökott$ alacfon bellyeken viíelt fzenvedéfeket, ízomoruság- 
nélkűl ú g y , mint minden panaízolkadáfnélkúl , hordozott , 
vifelt. Halgaflon Ethai-is máfodik Királyok könyvének 14. 
refzébcn, és ne hirdettclTc hivségét, krt mutata Dávid K i
rályhoz , midőn efztet pártos fia Abíölon elől ízaladottótt , 
illyen fzokkal biztatta: Vivit 'Dominus, quoniam in quocun
que loco fueris Domine mi Hex , (ive in morte, (ive in vi
ta , ibi erit fervus tuus. El az Ur , és él az én uram K i
rályom , hogy valamely hellyen léízcn az én Uram Királyom, 
akár halálban , ’s akár életben , ott léfzcn a’ te fzolgád. 
Mert felségedben mutatta hivségét, a* mi Méltóságos Gró* 
fűnk Fclféges örökös Fejedelmének Auftriai házához; annyi
ra , hogy fő fo TdzteíTegckkel ha tőndérkednék-is az akkori 
időnek folyáfa , nagy, de el múlandó cfak hamar boldogsá
gokon , ajánlana az efztcndökben folyó ízerencíe , hertelcn 
forduló kereke • mind azon által , hivséges álhatatoflagát , 
meg nem tántoríthatta , akár mely igirct, hanem erős, ál
ló , és hittel, ’s hivséggcl tellyes férfi maradván , cl mond
hatta méltábban Ethainal: Vivit Dominus meus, él az en U- 
rano , Királyom , hogy valamely hellyen léízen az én Uram, 
akár halálban , akár életben, ott léfzen a’ te fzolgád. Tellyes 
valósággal bizonyította és látható-képpcn igazzá tette eíztett

akkor;

a. Reg, 14,

*.Rcg. 14. 
11.
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akkor; midőn az el-multt ezer hét izáz negyven eíztendőnek 
huizadik napján, Felséges lírának meg halálozását , 
időben meg értvén , bátor bölcs, jövendőre el néző okos 
elméjével látná, fókáknak ebből fundálható elmebéli hábor- 
gáíokott; azoknak tarfafágátt, távoztatta , az álhatatos hiv- 
ségben meg álláfra, cfelckederével fokakott a’ tcvclgyéftől cl 
vonfzott, és a’ mi ciudálarosbb , hogy az halálban-is , feu  
in martt. hiv találtatnék ; Csáizár vérből eredetet v e tt, iuo- 
cefíor órőkós fejedelméhez , erős esküvőinek Sacramentumá- 
ban , nem igen íok idővel végső órája előrt hivséges hitét , 
bé áldozta, fzentelte.

A ’ mely példás és mindenektől követéire méltó álhatatoa 
hivsége , ifmértetvén a’ Felféges Auftriai Udvartól, nem ké
telkedem , aztott meg jutalmazására, oly nagy hiv hitnek in
dította , hogy kűlőmb külómb féle Úri Tituloíokkal az Erdé
lyi Korona, (  Stephanus hoc figmficat ) attól kegyelmeién 
Méltóságos GróíT Kornis Iftván Ur , dicsőittetaék. Ezért : 
ezer hét izáz öttől fogva, ezer hét izáz kilenczig Inípeáor 
CommiíTariufi hivatalban rendeltetett. Az után ezer hét fzáz 
tízben , a’ Méltóságos Erdélyi Deputationak bölcs Confilia- 
riuisáva tétetett. Onnan 1713.-ban Nemes Kükúlló Vár
megyének Fó-Iípányi Tjtuluísával ajándékoztatok. De nem 
vala elégséges, oly nagy hiviégét , cgygycs tituluflál jutal
m azni, hanem 1714.-ben dupláztatik tiíztségc, mikor az e- 
lebbenihez , az egéia Erdélyi Méltóságos ftatufoknak, válafz- 
táiából ki ment kívánságára , Provinciális CommifTáriuífi ti- 
tuluíial , kégyelmcicn dicsőitteték. Ne talám pedig ciak egy 
helység, kegyes igazgatását tapaiztalná ; im 1719-ben Fe
jér Vár-Megyei Fő-Ifpányságra kivántaték, kiben-is gondvi- 
íclő Úri kegyeiségét én le írni nem tudom; hanem ti, ti Fő,’ 
és alább való rendek, várofí C ivilek, és minden ftatuiok ,

E x tegyt-
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tegyetek bizonságot; mely fájdalmaiba vertétek, midón fel-' 
lycbb való lépését: Méltóságos Erdélyi tudni-illik Gubernia- 
lis Confiliáritififágra belső tanácfofságra , Arany kúlcfos kama
ra Ifágra , rólietek hivatni fzemléltétck. Végtére pedig, hogy 
meg halálozála után-is az említet Romai Fó Mónárchának , 
Fetfégés Udvara , hivfégér jutalmazná bővebben Méltóságos 
Grófunknak, ez folyó esztendőben celebrált Divtában , a’ 
Nemes Statuíök Fó Prafideníi Titulufsával méltóztatván ebben 
diefirerefen, el felejthetetlen fájdalmunkra, érdemeinek czél- 
ját cl érte, pállya futáfát végezte, az életért bátron halál
lal el cfcrélte ; hogy felsőbb , és el nem múlható életre íiero 
Uatcorniflat, magos helíyekre czéllozó jófágokkal tellycs lel
két , hivségcs h itét, állatna , ’s ezért valamiképpen Írja az 
Unicornifrol némely, fidelis altis, hív a’ felső hellyckhez úgy 
hiv lévén Méltóságos Kornifunk, világi fok érdemes titulus 
fi m án, hiv igaz hitének dicséíegcs koronáját , úgy táplál 
a'remcnség már-is cl vette, mellyre czélloz írásával fzentMá
té Evangeliíta euge f e r v e  bont, ét fidelis , intra !n gaudium 
Domini tui. Orúly hiv ízolgám, mert hogy hiv voltál meny 
be az Urad örömébe*

A z első Mártyr fz. litván ( illik már harmadikról fzolla- 
■ om) az elfő mondám Mártyr .plenus /ide, hittel tellyefnek 
méltán azért mondatik; mert btzodalommal , U ában hcl/y- 
heztetett reménféggel, oly nagymértékben bóvólkódőrt; hogy 
ne találtatnék femmi olyan ellenkezés , ki néki hitét kificb- 
bithetné , bizodalmát fogyazthatná ezért plenus fide  . az az : 

fiducia bizodalmas reménféggel, tellyefnek monda tik az irá- 
ft'l. Hát marén mit móngyak az Ifteni jóíagban. Annak 
Atyai gondvifeléfében hellhczretett nagy reinénfégó bizodal- 
marol,a’ mi Méltóságos Gróffunknak?ah bizonyára megkell val
lanom,hogy a’ kinek nevét érdemcfenviíclce,annakIflenben-is

tapit. ftj-. 
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retr bzodalm .t , mindenekben nyomdokozta. AtífiyfaJ 
kogy ó rólla irta legyen Danid Próféta: erat cor ejus fiduciam 
habens in 'Domino, mert az 6 ízive bizakodik vala az lirba. 
Akár tudni illik a’ fzerencsénck tündér módra forgó kereke 
fordítaná ellénkezo dolgokra : akár kívánatos jókkal vigafztaló* 
állapotokra csellózna terat cor illius fiduciam babens. minden5 
időben bizakodó vala ízive az úrban. Az Apoftolok ; 
ar mint írja ízent Máté látván az Eczakának negyedik 
vigyázáfakor hozzájck menni a’ tengeren járván , mefterekef, 
meg háborodának , s’ félelem miat kiáltván , meg-is vigaíz- 
taltatának : fiduciam habete , eg a fűm  ; nolite timere. Biza- 
dalmatok légyen én vagyok , ne féllyetek és Péter kívánván 
mefteréhez lárúloi a’ vizen parancsolatom von : verni jöj*. de',, 
á’ bizodalom mellett, ily erős kó fzál , annyira meg rette> 
ne az ciós fzeíett a’ mint ízóll a’ ízent írás , látván; hogy 
kiáltana. Domine falva me. Uram tarcs meg engem. Etósbb, 
és nagyobb bizodalmát látom én , hogy volt Iftenben az 
Méltófágos Grófunknak; ki az elenkezó dolgoknak Méltó- 
fagós úti házára Iften cl bocsátó akaratyából fzőrnyő roha- 
náfin , foha meg nem háborodott : főt inkább bölcsen ál
tal látván, fzentúl elméjében fontolván ezeket Attyai kézből 
engedet próbáknak lenni; bátorfágát tette bizodalmái 
helyheztette azokot könnyen el téríthető urában Ménében.- 
Arra nézve bátor az ellenkező űdókben bóvféges tavaitól uri; 
jófzági meg foíztatnának; bátor ellénkezóinekirígyfégck fzéí- 
véízétöl, tengeri háború módra, boldog állapotban helyhez- 
tetett hajója háborgattatok ; félelmes Péter nem Volt; ha
nem b zodalmát helyheztette az Urban. Innen fzáfmazott :• 
hogy ez előtt tizcnnegyedfél eíztendökkel háborítani kíván
ván az irigy halál-is Méltóságos Grófúnkot « Násyfágös és- 
fecrdmes Páriától meg foíztá , de akkor-is erat fiduciam ha-

E 3> bem
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bem in 'Domino, bizakodik vala az Útba, Az után órfzágunk- 
nak rogyogó cfillaga Méltóságos Gróff Kornis Sigmond Ur 
ó Exccllentiája , vére , és Báttya Grófiunknak, homályba» 
borula, ekkor-is bizakodik vala az Urba. Adták ezek mel
lett elő magokott, fok ellenkező , és belső indulaton nemz- 
hetó dolgok; de annyira Uralkodni tudott indulatin , hogy 
egy külső Úri Fő ember , bólefen , és igazán mondotta fe
lőlié, vagy belső indulatokneikűl való ember ; vagy eLó , ki 
a’ palitokon , oly behp indulatokon , annyira diadalmafon 
Uralkodik. Miért voltak ezek? nem más az oka; hanem: 
erat cor ejus fiduciam babens in !'Domino. Mindenekben bi
zodalmát , tette Felséges mennyei urában, gratias agens Deo, 

s* accipiens fiduciam, hálákott mindenekről adván Iítennek , 
hogy nagyobb bizodalmát toábra-is végyen. Tellyes tehát 
hittel, az a z : fiducia bizodalommal v o lt , és maradott éle
tének napjaiban mindenkor , Méltóságos Gróff Kornis litván 
Urunk, a’ mint hogy erre mutatt felső hellyeken lakó, a - 
landó maradáfokott építő Unicorniífa-is , kiről írja ide az el
més academicus: fid it bic altis, fő fő módón bizik , a’ felső 
hcllyekben.

Negyedik már következik oka, miért fz. litván hittel teilycs- 
nek iraték fzent Lukácstól, fide. hittel. Az az , juxta corne* 
liumfapientia Cbrifltana. kereíztény bőlcscséggel ; ki-is arra 
ízűkíéges vala az Iíten lzolgájában , hogy rendelőit Iítcn aka- 
rattya ízerént tenne a’ gyülekezetben , és mindenekett oly 
bölcsen, fzentül, hiven igafzgatná; valamiképpen a’ dia
conatus rendnek hivatallya kívánná. De ha azokért, ó 
hittel tellyefnek drtflál^atott a’ fzent Lélektől kénízerit éngem 
hivatalom , indítanák bölcs cselekedeti , országunkban úgy 
munkálkodás mint egy Anyafzentegybázunkban , Méltóságot 
Gróff Kornis litván ur ő Excelentiájáról fzóllani, Két bői-
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escség pedig az emberek kózóttaláltatik ; egyik igaz révei ne
veztetik fapientia mundi világi bőlcsefégnck, mellyet úgy ir le 
a* gloíla Hujus mundi Japientia ejl cor machinationibus tegere, 

fenjnm verbis velare , qua falfa fu n t vera ojiendere ,* qua 
vera Junt falfa demorjlrare. A  világi bólcseség ez : gonaízra 
való igyekezettel a’ Izivet el fedezni , az értelmet Izókkal cl 
rakarni ; a’ mi nem igaz, afzt igaznak mutatni : a’ n i igaz 
afzt nem igaznak mutogatni . s’ vallyon kiványa é valaki cfz- 
tet tanulni í igen-is felette íökan. mert hac ufu á juvenibus 
fcittír  , hae d pueris pracio difeitur , hanc qui Jciuut ecete- 
■ ros defpiciendo fuperbiunt , qui nefeiunt, timidi in aliis mi
rantur. azon bőlcseséget fzokásbol az iffiak tugyák , a* gyer
mekek nagy fizetéíTel arra taníttatnak , valakik abban böl
csek , máfokott fel fuvalkodva meg vetnek, a’ kik nem tn- 
gyák,máfokban félelmeién fzemlélvén.csudállyák. Akarnátok 
nem kétclkedem,akarnátokmonddámti-is hallani mire tanittya 
ez a’ világi bólcseség alumnufit/lmé pracipit honorum culmina 
quarere,adepta temporalis gloria vanitate gaudere, irrogata ab 
aliis mala multipliciter reddere cum vires fuppetunt, nullis reft- 

f  entibus cedere; cum virtutis pojjibilitas de, cjl quidquid per 
malitiam explere non valent , hoc in pacifica bonitate fi- 
mulare. Paranciblja , a’ becsűlleteknek felső hellyeit kerefni: 
el nyeréfén az hivfágós ideig tartó dicsofégnck örvendezni : 
máfoktól el vett rofzakott fok rendben vifza adni ; midőn 
erőd vagyon, minden ellent állók, ellen állani; ha tehe
tséged nincs, valamit á gonofzfág által végben nem vihecz, 
afztott, Izines jólágú békelég alatt ízenvedni. Itten már illik 
az igazak bólesefégeket-is hallani : kitt elő hozz fz. Gergely 
lib. io . mór. cap. 2 y. fapientia, ú gym on d , jujlorum e f  : 
nihil per ofientationem fingere. az igazak bölcsesóge femmit 
mutató képpen nem csinálni, fenfum verbis aperire , vera

ut funt

G/oJpt, itt 
c. }. libn 

Regt i  *

S. Greger, 
t. 10. Wi?r, 

caf. 27.
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u t [unt , diligere, falfa devitare bona gratis exhibere, ma- 
Ia libentiui tollerer e , quam facere , nullam injuria ultionem 
querere. Az mi elmében vagyon , ízcual ki nyilatkoztatni , 
az igazat a’ mint van fzcrctm ; a’ hamiúágott el távoztatni ; 
a’ mi jó , azt ingyen adni; az ellenkezótt inkáb fzenvedni , 
mint munkálni; és véktére femmi bofzu álláft nem keres
ni. Itten; akárorfzág dolgait néző kcrcfztényi bölcseség-i«, 
GrófF Méltófágos Urunknak visgállyuk b'zonyán tüzet érdem
lő nyelv léízen , a ’ ki vakmerő képpen kárhoztattya , és mon
dani m éréízli, hogy a’ le irt világi bőlcsfégben rcízes v o lt, 
életének napjaiban főt inkább az igazak bólcscségét követ
vén , nem csak a’ Regium Guberniumba hozott terhes dol- 
gokott félelem nélkül az jgaíTagott mondván , igazitáfra vet
te ; hanem akár mely rendbéheknek-is bajos tehetetleníé- 
gekról panafzókott , csendefen meg halgatván , ingyen min
denekhez viseltetett kegyeflegéböl tétovázáfnélkül , igaflágo- 
kott ki ízolgáltatott ; mi úton s’ módon, igafiagókhoz juthat
nának , bőlci ktreíztényi indulatból , egyenesen elejekben 
adta,

Hat tanácsos pedig bóleseségét fontolom ; légyen elég
séges dicsérett ,♦ Méitóíagos Urunkott Kusáinak cngedel- 
metekből Métósáfágos vérek neveznem, ki valamiképpen D á
vid király ellen párt ütő Abfolonnak Achitophéltől adott ta
nácsárt , az úr engedelméből cl rontá : dijjipatutn ‘Domini nu~ 
tu  conftlium Achitephel utile , ut inducere: Dominui fuper Ab- 
fölön malum, a’ llr engedelméből pedig el bomlék az Akétó 
fel hafznos tanácsa, hogy az úr réája hozná /\bfolonira a’ vc- 
fzcddmett. Úgy , nem eczer , hanem fzokfzor , talám or- 
fzágúnk vefzdeímére fzolgálható tanácsit , némely Akitó- 
feleknek , mint bölcs Kusái, cl rontotta , haízontalanokká 
tette állandó crfzágláfára, a’ felféges Auftriái Udvarnak .

és virág-
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és virágzó békcféges állapotodban fenn maradáfára Provin
ciánknak, nem-is bizonyára másképpen ; hanem Domini nu
tu zz ur engedelméból, kinek kegyelméből : plenus fi
de. tellyes hitben, kercfz«-ényi bóleseségben tanáltaték. Nem 
ó rák , nem napok , hanem holnapok fzűkfégefek volnának 
ezeknek eló fzamláláfára; ha dicsirctét , bölcs tanácsos ke- 
relztcnyi hitéuől ízármozot magaíztaláfir , egyen , egyen
ként te akarnám írni; de mivel h ogy, czéllom inkább f a’ 
mitt lelki képpen épített hitével , azokra menni ; im ke- 
reíztenyi bőlcsefégét , le ir/a Gregorius Nazianzenus , jn 
Ápol. Látható képpen illyen ízokkal: Trima faptentia ejl, 
vita laudabilis , &  apud ‘Deum mens púra , per quam pari 
puro junguntur, éf fanföi fan&o fodantur, ellő bőlcfeség , 
a’ diefiretes élett , és az Iítcn előtt való tifzta elme mely ál
tal a’ tifzták tiíztához . és a’ fzemek ízemhez kapcsoltat
nak. Mélróságos GrófFUr életedett, az egyedül diefiretefnek 
nem mongya , a’ kinek izemé , nequam gonofz , álnok , 
quia tu bonus azért , hogy te jó voltál. Vagy inkáb a’ ki
nek a’ pokolbeli irigyíég, igaz itilettól lelki fzemeit elfogta. 
Bölcs elmédett mind világi igazságtalan ihletekből ízármaz- 
hato, mind tefti rútságokból kővetkezhető mocsoktól, tifz- 
tának lenni , egyedül az nem ifmcr, a’ ki magát torkig fej
lett undokságban érzj. Xáert ugyan-is; akár ifiuságodnak vi
rágzó napjait fzemléllyük, mellyekett mocsoknélkűll követé
sére fzent litvánnak (  ki-is a’ tifzta eletért Angyali orczával 
fénycskedőnek nevezteték ) annyéra meg tartottál ; hogy 
tiíztán déli nap íugárban , mellyekett nem foghatt mocfok, 
tanáltaflanak; 's ezekből tifzra elméjűnek igycneíen it'lhetünk. 
Akár Méltó;ágos pároddal töltött eízrendcidet, tckéncsűk, fel 
tanállyúk , a’ mit irt fz. Lukács Zachariáíról,és Ersébethról: 
incedebant ambo in omnibus jujhjicatiombus fine quarela. jár-

F nak vala

Greg.Na%. 
in Apalo.

Aflor. 6.
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nak vala az Urnák minden parancsolatban és igaflag’ban pa- 
naíznélkűl, fdtanállyúk mondám azon ízókotr,illendő tilzta é- j 
Jetedhez alkalmaztatni.

Akár végtére özvegységednek tizen negyedfél cfztcndók a- 
latt cl följt óráit viígállyúk: mind ezekben tilzta életedéit an«*. 
nyira rapafztallyük , hogy be tcllyefiretted legyen , a’ mitt ha_ 
gya fz. Pál az özvegyeknek,* in operibus bonis teflimonium bs 
bens. minden jóságos cíelekedetekben bövféges bizónságid !é" 
vén , mint egy fzerzeteíi tifzta életed. Úri magzatidott lile” 
ni félelemben nevelvén; ízegény utazóknak , ügyefogyottak- 
nak kegyes parancíblatodból Groffi Udvaraid ízálláft , legitsé" 
gett fzolgáltatván : annáll-is inkább, Papi és Szerzetes rend
bélieknek gazdálkodratván , és végképpen omne opus bonum 
minden példás jókban életedett foglalván ; be tcllycíitetted , 
mondám , az Apoftolnak kedve ízerént fzavaitr ,• fzent Gcr- 
gélynek irásátt , ditfiretes életeddel; tifztaságnak meg tar
tásával , első bőlcfeségben lenni önnön magadott bizonyítot
tad, Alig várhatrya Méltóságos Grófúnkról Naziánzénumi 
fzent Gergelynek irt fzavait hogy végezzem , fzent Gergely 
Pápa: mert még vüágoíabban írja le bólefeségét, lile mibi ,

• úgy fzolván : lile mibi videtur effe fapiens, qui pauca qui- 
dem de virtute animi loquitur , plura autem in fuis a&ibus 

atque operibus oflendit, &  Jidem verbis operum fuorttm JH- 
palatione confirmat. Az nékem valóságos bólefnek Iáttarik 
lenni , a’ ki lelke jóságáról keveíTett fzó ll, többet pedig efe- 
lekedettel mútatt, és fzókkal igirt h itét, munkálkodáfinak 
meg erődítésével kötelezi. Nem tanálok én cfak egy fzót-is 
ezen fentcnt'ában, kit bé nem tellyefitett volna Méltóságos 
bölcs Grófiunk. Ki-is máfoktól ifmért lelki virtufitt, drága, 
és az ég dött-is teczetcs jóságitt, mint ha fzégy niette volna, 
nem csak ki nem befzéllette, hanem éppen el íodözni tcllyes

igyeke- l g

í.T im . y.

Í.Grt Jib 
ja. m»r.
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igyekezettel kívánta. De , valamiképpen a’ fel kelő fényes 
napnak fugára terméfzetes fenyeskedését lég ottan reggel ki 
mutattya: Úgy külső jóságos cfelekcdcti, kikkel dlmélkodá- 
sára a’ jóknak, bővőlkődótt ,• lelkének belső virfúfitt kerefz- 
tényi bőlcfcségét látására mindeneknek, vajha fókáknak kőreté- 
fére ! ki nyilatkoztattak: Annyira: hogy ha én fzúnőm-is; 
a ’ Sirák fia J e f u s , más illyentkkcl együtt mongya : Sapien
tiam - narrent Vopuli, é> laudem - nuntiet Ecclcfia. Nem 
egy nyelv, hanem népek ha elégségefek bólesefége ki be» 
fzéllésére , és diefiretének ki tcrjeíztéíére gyülekezett, hogy 
fzóüyon, fzükségcs. Annyira , annyira felső hellyekrc ter- 
méízetcs mint egy bólcfeségéból, építő Unikorn'fla , a’ ke- 
rcízténi bőlcíéségben lépéétt, magafztalta. K 1 61 írja a’bólcs 
fublimii fapit. felső hcllyekre cfak nézélfel-is czűloz.

Tanálok én még , miért hittel rellyefnek mondatott az 
hív Diaconus ötödik, és hatodik okott , ( n ért hogy rövid 
időnek kedvezzek, ez kettőt ófzvc foglalnom fzükségcs) nem 
tudni -illik egyébért, hanem, hogy, hitének mozdíthatat
lan crófsége még a’ fürü köveknek zápori, és kegyetlen Si- 
dóktól rája fzórtt káromkódáfok kőzőtt-is, ezen két fzócská- 
v a l: plenus fide. ki magyaráztatnék. Melly annyitt téízen : 
plenus fidei robore, tellyes a’ hitnek álhatatos erőfségébe.Ncm 
külőmben jelentetik azzall: plenus fide, tellyes hittell: fzent 
litván hüténck Exceílentiaja vagy az líteni erőben hatalom
ban oly felségefen tett bizodalma, hogy cfudákott, é$ nagy 
jelekért tenne a’ népbe. De vallyon ízomoru hivek, mfcíb- 
da cfudákott jelekett tett az Iftcnnek Mártyra? mivel én nem 
cfak a’ ízent írásban, hanem aíztott magyarázó fzent Atyák 
iráfiban-is ízorgalmarofon kereftem nem fzeréntt való ciu» 
date^eleitt izent lílvánnak. Ncm-is tanálók ecyebett: hanem 
ha ezekett , a’ , mim mdíán-is , cfudáknak lenn/ állittyuk.

F 2 i
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i m». hogy: Non poterant reftflere fapientia , &  fpiritui 
qui loquebatur. Nem álhatnak vala a' bőlcfeségnek , és lé
leknek ellennc a’ ki ízol vala. 2de. Tellycs lévén a’ hitnek 
crőfségével, félelem nélkül fzemekre hánnya vala nyakaífá- 
gokott: ‘Dura cervice é> mcircumcifts cordibus, ros fpiritui 
fanHo femper refiflitis. kemény nyakujk , cs kórnyúl meté- 
letlcn fzivűek, t; mindenkor ellennc állótok a’ fzent Lélek
nek.

qtio. Az  egeknek meg nyiláíatr, és nem cftk az Klenncfc: 
dicsőségéit , hanem a’ Jeíuft-is az Klen job;a felől állanir  

Vidit gloriam D ei. <5 Jefurn Jlantem d dextris Dei. 4to ívleg 
általkodá bol ó rajta i/égben vitt kegyetlen tyrannuOFigat u - 
pafztalá a’Sidóknak,még-is érettek kőnyó;őg: Domine n fia* 
tuas illis hoc peccatum. Uram ne tulaydonitfd nékik e’ bűnt. 
Mivel pedig Cornelius á lapide bőidén tanittya : hogy fzent 
Kívánnak terméfzett felett való bólcíéségetr engedett vala ek
kor az Illeni kegyelem , és ugyan az h tnek crőfiege , a’ tér- 
méfzetnél fellyeb való , engedtetett néki , mely bátorította 
difputáláíra , és a’ -Sidók meg győzéfére: bizonyára cfudák- 
nak minden, a’ ki túdgya mi légyen a’ cfuda, ifilbcti czeketv 
De , hogy az Klen dicsőségét látta volna fzent Kíván ralo- 
ságoíon , erre nem mennek a’ fzent A tyák, iem a'Theolo- 
gufok , kik a’ teíli fzemert Illeni cróvel-is annyira feli em el
tethetni , hogy láíTa az Ment, közönségeién tagadgyák. Té
kát a’ mint magyarázza Cornelius, nemű nemű képzésben ? 
claritatem quandam corporalem eximiam , é> augujlam , it<t 
ut Dci prafentiam teflaretur, Látótr, nagy te (les fényeífé- 
g e tt, úgy hogy láttatnék fzemlélní az Klen jelen létért. Mi
vel nincs íem m i, a’ ki az Klen felfégétt, és dicsőségéit, ne
künk úgy rcpraríéntállya mint a’ felettébb való világoílag fenycí- 
íégc a’ mint cfztet* meg tanolhattya ki kir A' Knitus Jéfufl-is
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fz<*nt Irtván látra , és a’ mint okoskodik Cotnefiuá , az literi 
dicsőségeit ízcmlélő fentek lakó hcllyébcn ( in ca:Io empy- 
reo ) mert látta, az Iftcn dicsőfege , vagy Attya nicHett ál
la n i; as Atya pedig dicsőségét, mutattya 1 zeniéinek, sz em>' 
pyreumi égben. De óly mcízfze tefti ízemmel, maradván a' 
terméfzetben , nem láhátott oly kifded réfztt ; mivel sz fir- 
mamentumon való cűllagok óly nagyok * hogy némellyek 
a2 főid kerck.égér-is nagyíagban meg haladgyák , ’$ közeid? 
lévén a földhöz a* firmamentum, azokotr &’ cfillagokott nem 
láthatni ; tehát annál-is inkább óly felső magollágba , Chri- 
ftiis Jeliírt állani nem láthatta volna (zent Irtván, hanem ha* 
divina virtute confortatus, &  elevatus oculus, é> vifus ut 
Jefam integrum in fua Jpecie , &  fg u ra  in calo imo Juper 
calum empyreum dijlit.&e videret, ita Corn. Iftcni erőtől 
fzemei meg erőrtittettek, és látáfa fel emeltetef volna valósán 
gofon latá ára sz Itten fiának. A ’ negyedik-is csudálatos bi
zonyára cfelekcdet: jelen álló tyrannuífiért könyörögni, as
zóknak pamitentia tattáfa kegyelmet kérni, cs élete el fó* 
gyatásáért, órők életért k vinni, Tellyes tchátt mind ezek
re nezve hittel, t.Ilyes a’ hitnek erófségével, tellyes felégé* 
vel , a’ holl ily termékeim fellyűl haladó csúdákott viízenf 
végben és jeleket cfclekefzik a’ népbe ízent Irtván első Mártyr.

De, a’ mi Méltófágos GrófF Iftvánunk-is tcllyefnek mon- 
datth^ttk a’ hitnek erőségében és felfégében. mert ha az elfő 
Mártyr , három íynagogákból meg jelent elenkezókkcl difpu- 
tá'ván erőbégét mutatta azokon való gyózedelmével: a’ Ro
mai rndnuillik liberrinufokon , kik Európába a’Cilixekcn , 
honnan való vala fául - is Tarfisből'Attyafia az elfő M ár- 
tyrnak a’ mint néméllyek taoittyák , kik-; A.fiába ;a* Cyrc- 
nickkcl^ cs Alcxándriaiakkal kik Afiában , lakoznak vala.- 
Egy illyen képpen három Religiokból némely álló Erdéllyé
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ellenkező tanítókkal! , fokfzcr a% igaz hitt ágazatiról vetei 
kedvén , ízokott kegyes dtfcuríufokott mozdítván , 1 Ikekett 
idveílegre fókáknak hozni fzomnyuhozván, nem csak azok
tól meg nem győzetettett foha ; hanem inkább : non poterant 
rejijlere fapientia &  ft ir itu , qui loquebatur. ellenné nem 
álhattak hűtős bólesefégének. erőségéről bizonyfágort tehet
nek azok,kikett vagy igaffág el forditáfára fzándékozo akara- 
tyokról , idvcllégefen dorgálr ; vagy az igaz hitt kívül való. 
tévelygésről, gyenge édes fzókkal feddett és jóra oktatott 
Látta az Mennek , ha nem oly képzésben-is mint Pátronuílá; 
látta és nem csak eczcr , hanem minden nap fzent h á t, lel
ki fzemeivcl igaz hite által ízemlélte , az óltári fzentségben , 
igaz áldozatokban bé mutatni fzent Attyánaklátta , é s , hogy 
bátrabban fzollyák , bizonyos értelemben az lilén órízágá- 
ban látta. Mert utatt ád erre nékem fzent Lukács , holot 
mikor értekeznék a’ Phariíáeuíok idvezitónktől: qua*>do venit 
‘Regnum ‘Dei, mikor jő elaz Itten orízága! meg felelvén Urunk 
monda: ‘Regnum Dei intra vos cjl. A z  Itten órfzága , ti köz
terek vagyon, micsoda orízága , pedig tanáltaték közöttünk 
az Iftennek ! meg mondgya bölcs Thcophilaéfcus apud Corn: 
Qui a Chrijlus Deus, &  R ex boc Regnum largiens, inter vos 
verjatur, a’ Chnttus igaz Itten az ki adgya az Itten orfzá- 
g á tt, s’ ez kőztetek múlatoz. Vagy-is bővebben akarjátok tud
ni ,* ina azon bőlcsetr hallyátok mit Írjon: Omnino regnum 
Dei éji , more Angelorum vivere, neque longa peregrinatio
ne opus efl , fed propé nos efifides , &  pofi /idem divina vita. 
Élni az’ Angyalok fzerént Itten Orízága ; ncm-is fzűkség me
ze íza; ándokoskodni ; mert kózéll a’ hit , és a’ hit után, 
az Itteni élett. Tchátt ; mivel Méltoságos GrőíF Urunk .igaz 
élő hittell az Olrári fzentségben velünk nyájafkodo Menün- 
kött , idvczitö Urunkott jelen lenni vállottá. tifztelte, imád*

ta } a" 1

Luca- 17,

Tbeopbi,

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



ta ; a’ mellett Anayali fedhetetlen életet ,• igaz' jkerzteé-i 
nyi erős és felséges hittel tellyes volt ; Iftennek kívánsága 
fzeréritt életért kormányozta ; látta bizonyára lelki fzemeivel 
az lftentt, a’ már tett magyarázatt ízerént maga Orfzágában,

Mind ezekhez iárúl az : hogy tudván Mélróságos Gró
funk mondását Gábriel Archangyalnak a’ jmeg teftefult literi 
fia Orfzágláíárol regnabit in 'Demo Jacoh : és orfzágoll a’ 
Jákob házában űrökké. A z az ; a’ mint Beda , Cornel, ma
gyarázza : in Eceh/ta. az Anya ízen tégy házban ; hogy azon 
Orfzágló lftentt Úri Jóizágiban mindenkor fzemlelhetné j 
im| az lilén házát ditsőségefen építő falamon kyrályt követ
vén ; nem egy ; hanem fok Templomokott Iftennek , or
fzágló házakott, vagy| az hatalmas el foglalás alóli meg fza- 
baditott ,* vagy is draga kólcséggell építtetett.

Teneked köfzöni Méltófágos GróflfUr , és örök háláadá- 
faljvélzi Koloívár, Kyrályi Városinknak Natságofon epitte- 
tett Fő Temploma : Izáz és több efztendők alatt rabságban 
létéből fel fzabaduláíátt ; kiben, hogy az igaz Iftcn embert 
gyakron fzemlélhednéd, bölcs okos tanacsiddal; fáradhatat
lan fzorgalmatofsagiddal, az igaz Iften nyájának birodalma 
alá vifza hozni nem csak munkálkodtáll; hanem tellyes lel
ki ő; óműnkre az Ilién fz. Annyának tifztelcrcre épített drá
ga óltárral, lég ottan ékefitéd-is.

Hálállya alázatófón , mint Fő PárronúíTának , az Abos- 
fálván csak nem egéíz fundamentumából ékefen feli állatott 
Eccléíia naponként dicsőségéit: kitt a’ fértétek ólmából Iften 
lakóházává kéízittettéll ; és hogy azon Jácob házában , 
Orfzágláía meg ne fzűnnnék a’ meg reftesűlt Igének ; Plé- 
b á n u s n a k  lakó hellyctt, együtt állandó fundátiott élete tar- 
tására^ bóv jővedelmett, rendelni mélroztattáf.

Hát az Szamosfalván Gróffi kaftéllyodnak őrőkfégéhez 
élebb-tartozo Iften háza, nem de nem Méltóságos Úri Pá-
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trónusának Ade hálárt > hogy «' barmok déilő he Hyéból. 
Angyalok lakó hellyé vé rciTielte, fok költségével építette !drá
ga üzent edényekkel ékes öltözetekkel gazdagította !

Gyönyörködtető ékeflegre feli rmgafztjItatott Gyekében*is 
Udvari Templomod, az el vett lókért hálá-adáfra liett; kit 
Ménes kőlcséggel fandamenrumból fel vcttell, minden fzép- 
ségckkcl ékelhettél.

Alig várja, itn tekéncsétck fzomoru hívek; alig várja ezen 
Templomban-is Íz. Irtván Magyar Orízág ellő fzentséges ki
rályának tifzteletérc , minden hozzá tartozandókkal együtt 
gazdagon kélzirretett ékes Kápolna-is ; hogy Gróffi Fundá- 
torának kegyflegett , kegyes kőlcségétt, kölcségcs grátiájátt 
meg hálállya. de a’ nem alatta kéfzittetctr kriptájában kíván- 
nya vala hála adáfra menni; hogy hideg téteme t be fogadná: 
hanem, hogy hofzfzu idők alatt buzgó aítatoffágátt, mint 
egy látni, mivel pedig az Illeni meg máfolhatatlan decretum 
efzt hofzta ; im arra-is firánkozáíTall , hálá-adásátt mutatni 
kivánnya hiv PátrotfuTának életiben , és holta urán is írtén 
órízágátt látó Fundátorának. Mind-ezekből láttyátok mi kö
vetkezik ; ízemlélitek mire czéllozzon csekély bekértem Mél* 
tóságos Natságos Fő, és alább való rendbéli fzomoru kcreíz- 
tenyek , tudni illik: nem egyébre; hane m ir.letet , hogy 
ti tegyetek irattatotnak lenni fzent Lukácstól Mélióságos GróíF 
Kornis Irtván Urró!: a’ nv’tt olvartaai az elfő Mártyrrol : 
elegarunt Stephanum Virum plenum fide &c. Stephunus au- 
tem\ plenus gratia &  fortitudine Jaciebat prodigia &  figna 
magna in popnlo. El válaízták Iftvánt hittel és ízent Lélekkel 
tcHyes férfiar-Iftván pedig tellyes ma!aízta!!-és erővel njgy csu- 
dákatt és jelekctt cselekeízik vala a’ népbe, Tellyes voltr az 
hatt réízre ofztott , és mái ki magyarázott hirtell ; tellyes 
igaz értelembe fzent Lélekkel!, kjtpll, ily termékerett fel
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Ijrűl haladó cselekedetekre , csodálatof munkákra indíttatott 
gei jefztcrer. Hogy már ide bátron írjam. tton éji inventus 

f mitis, illi in gloria , qui confervavit legem Excel fi. nem 
tanáltatott haíönlo hazzáia a’ hitnek dicsófégében , ki meg tar
totta a’ Feltegeínek törvényé», és azért: glorificavit incon- 

Jje& u Tiegum, &  ojlendit ilii gloriam juam. in JUe mivel fzc- 
r lmes volt az IitennélI , és embcreknéll , meg dicsőítette ő- 
tótt a’ Kyrállyók fzine előtt. In fide é! lenitate fandum fa 
cit illum, az 5  bőlctéségébc és ízelidtségébe fzenté tette ótőtt. 
él elegit eum ex omni carne , & jure jurando dedit illi glo
riam in gente fua. és ki válafztotta ótőt minden teft közül: 
az okáért csküvéflel adott néki dicsóíegett az ő nemzetségé
ben. Hal'yátok , csudá’lyátok ? EsküvéíTel adott néki dicsó- 
fégat . és nem-is máíút, hanem az ó Nemzetségében. 
Úgy fzol itt az írás, mintha esküvődéi köteles lett volna 
az Illeni fzabadtság, hogy , a’ ki ily példás, és ritka fényeske- 
dó nap vala orfzágunkba ; homályba ne rejteznék ; hanem 
dicsőségeit végképpen érdemes cselekcdctiért venne , nem-is 
idegen Orfzágban, különös hcllycn , hanem: in gente fua. 
maga nemzetségében. Nemes Provinciánknak fó Diattalis 
gyMésáben , fzerelmes Úri Attyafiatnak Véreinek, Méltósá- 
gos jo akaróinak , minden ftátufoknak Szeben Városában 
meg jelenéfekben dicsőítetett. Ah !  ritkán látott dicsófég ! 
mertt ritkán-is rapaíztaltt hitt ! mellyel érdemlettc , nyerte 
Méltóságos Grófunk még halálában - is dicsőségé», glo
ria magna: fzollyon már vifzont a’ Sirak-fia Jéfus gloria ma
gna Jequi Dominum. Ily nagy dicsőség követni, félni
az Uratt. A ’ mely dicsőségéit jelenti Umkornifiá-is , kiről 
írja Plinius: Vivus capitur nunquam, nem fogatott Méltósá
gos Gipfíunk-is meg hitében íoha, mert attól el nem tánto
ríthatott minden napjaiban.
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Követted életedben ; látók Méltóságos Grófiunk; követted 
az Uratr, ’s már-is moftan , úgy látom fietséggel távozni a . 
karván követni fzándékozol. De oh! Oi fzágunknak egyik 
rogyogó cíillaga I Méltóságos fó fé rendeknek gyönyörűsége,, 
Annyafzentcgyházunknak egyik erós ofzlopa r Nemes íh tu - 
foknak bölcs Tanácfa , Izegény Parochiáknak , ízerzetes há
zaknak adakozó PátronúíTa, űgyefogyort fzegényeknek gyors 
fégétó Attya, Igaflagókban , elő nem mehető meg terheltet- 
teknek meg vigasztalója , példás jó cfclekedeteknek tüköré 
Méltóságos GrófF Ur Kornis Irtván. unum mibi ad te verbum 
Te hozzád egy kérdéíém vagy inkáb alázatos kéréfem. Mi
képpen tér tapafztaltt Méltóságos Úri kegyeíTégcdhez ? hogy 
a ’ ki örömünk voltál, és neved fzeréntt korona életedben 
Moftan Felséges örökös Fejedcimúnktöli : Erdélynek Fó Ge- 
neráliflatol Lopkoviez Herczegtöl ó SerenitáHátoM , Méltósá
gos GrofF kegyelmes Gubernátor Úrtól ó ExcelíentiájátoH.úgjr 
Méltóságos Erdélyben fénycskedóGuberniálisUri tárfaidtóll ki* 
rállyiTáblán bölcs itiletcrt tévóNatfágos Afiéíbroktóll, inclytus 
ftátufoktoll, kiknek tellyes Contentumokra , ez moftani Diae  ̂
tpn , terhes nyavalyáknak Tzorongatáfival nem gondolván ~r 
dicfircteftn Praeíidcálrál ; és halálod órája napja előtt har
mad nap-is , né talántám hivíégcdben, hitedben itiltetnélrsóf 
Provinciánk fok terhes dolgaitt végképpen való örvendetes 
rendben hagyhatnád , Praefidcníi fzékedben ülni kivánkoztáll. 
Nem kíilómben Gróffi, és Úri vér Atyádfiáitól! , ’s ezek kö
zött fóebben Gróffá véredből fzármazott magzaridtóll, fzived- 
rek  fzcrdmétóll, ritka fzcrcrettcl kedvdlctt Gróffi menyedtől!1, 
Méltóságos vcjeidtóll, Úri Ocokáidtcll ; Febóbb , közép, ’s 
alább rendekből álló ’s ma itten árolló t fzteflegedett meg: 
adó jó akaróidtól!, iíméróidtőll, hív fzoígaidtóll, ’s egy fzo- 
val mindenektől!, vigáfztalál'néikűl távozoll-é ? bóvségcs ko-
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rónákkal Bíró korona Grófiunk , minden koronákott hideg 
tetemeiddel együtt gyáízos koporfodban akarfz-é vinni, zá
ratni? Nem illik ez, nem-is rendes Méltóságos Grófiunk kc- 
gyeflegedhez. Nem-is akarattya izomeré hívek , sótt el ke- 
ízrtett kinek kinek rendeltt koronákkal im illyen képpen kez
di vég budü/átt tenni.

Elsőbben i s : Felséges Romai Birodalomnak Fő Mónárchá- 
jának Magyar Orízág koronás Apoftoli Kyrályának , Nemes 
Erdély hazánknak emlékezetben őröké fen maradható Hato
dik K A R O L Y  CSÁSZÁRN AK kegyelmes. órőkós Fejedel
mének Véréből fzármazott , és örökös Erdéllyi Fejedelem
ségre legitimé fucccdált Felséges örökös Fcjedelmemrőll Ma
ria Théréfía Afzanyomtól , kegyeimért , lábaihoz bordák 
fal kérvén , végső bócsumótt véízem, kinek hittel le tett hir- 
ségemett kívánom vala toábra engedelmesen mutatni, de ; ego 

fenui és progrejfftoris.atatis hatván cgygyedikefzrendömótt ízám- 
iálván , a’ halálnak mérges horgára akadtam , ’s im teft fzc- 
rént gyáfzos és fzoros tőmlcczében rekeíztettem, Tellyes alá- 
zatoíTággall hálálom itten-is Felségednek minden kegyelmeffé- 
geitt; és valamiképpen Alcimus Demeter Kyrályhoz járul
ván offerens ei Coronam auream &  palmam, fiiper b *c , &  
tballos. Egy arany koronáit ajánla néki és pálma fá tt, ezek 
fölött ágakot-is. Arany koronáit. mcllycll Kyrályi felségett 
kivána. Pálma arany fátt a’ mintt magyarázza bölcs Tyrin- 
nus; kivcll, minden cllenségin leendő győzedelmes Trium
phus ohajtá. ‘Hallos. Agakott; kik finom aranybóll vefzócs- 
kék formájára kéfzittertek vala; ezekkell jelentvén kívánni 
Oifzágiban csendes tellytiréggcll való békeségett. Oly módon 
én-is, eddig Felségednek hív alázátos , az Erdéllyi Excelfum 
Regívjfn Gubcrniumban egyik Tanácsoflfa. arany koronátt , 
pálma-fátt, ezek fölött ágakatt-is , ajánlok, bé mutatok .
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Adgya a’ Kyrályoknak [kyrálya , Uralkodóknak Ura a’ 
fzcntséges Magyar Ürfzági koronáit hol’ hamarább tétovázó 
ellen mondásnclkül, Felfégednek: Hogy kezeiben tartó Arany 
pálma fájáváll mérgelődő ellenscgut Apóttoli Orlzágának; 
órőkős fejedelemségének kivánóítt, nem csak félelmedé tegye • 
hanem , minden időkben: ‘Dominarein medio inimicorum tu»- 
rum.  éllenségi között gyózedelmtfen Uralkodgyék, s’ kivált 
quae per circuitum feli rámatanak. ohajfom ; ut Dnmmut 
Deus disperdat eos , (3  auferat a fa tie  vejlra , & poffideatis 
terram , peut vobis pollicitus ejl. hogy az Ur Idén , ízégve- 
nitse azokott, és Felségednek birodalmiról fordítsad • hogy 
békeségesen , bírja a’ földett, melyetf meg igirt az Ur. O r- 
ízágid . fejedelemségid . Tartományid , Arany vcfző d datt 
békeségben nyugogyanak, hogy örökösön febéged m r^yon: 
Corona glori* & fertum exultationis. dicsőségnek Koronája, 
és VigaíTágnak kofzoruja. Hogy , így V'gaízfággali énekel
hette Magyar nemzetink, f e l ix  dies, in qua fedíjli in fede  
Regni Patrum tuorum. Áldott és boldog nap , mellyen Fel
séges íz ülőid Orízágának izékében ültéll. Es ha feléged 
előtt kegyelmett tanálok kivánságommall ; végtéte ; mint az 
meg irt Machabxusok könyvében Sándor Kyrály : jujpt f o -  
liari ponátbam v  flibusJuis &  induit eum purpura & Collo- 
cavit eum 'Rex fd ere  fecum, ki őltózteré Jónatáft ru
háiból és fel ólrőztcté ótőtt királyi bársonyba és helybezteté 
ótött maga mellé; Úgy Felséged-is, Felséges Fejedelmi pár
jait , fzeremes Jónatáísárt királyi bársonyba öltöztetvén , ki
rályi fzékbe hclyheztethefle. Ez Felségedhez a’ Név /zeréntt 
▼ aló koronának koronázó kívánsága.

Kiványa második helyt ferenitáscidhoz való c ngedelm e He
gem , nagy érdemekért , fok titulusokkal dicsőítetett Erdély, 
siek F6 és hív igazgató Generálifla kegyelmes Lopkovrc*

C h* s-

Afoc. 19

Jofu *?•

lfai. i*. 
I.

Jnfath. io.
i- ff-
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C hrisvian Gyógy Sh.e?iai Sagani Herczeg, ha mikett feles* 
cfztendőknek el folyáfi alatt rém tcllyefithete Hcrczegsé- 
gednek akarattya fzerént igyekezetem: lm moftan adimple- 
ilni kívánván, meg jelenem ferenitásod előtt is Corona, ko
ronával. Adok azért: Coronam au ream & bab em. Aranyko
ronáit és függött. Az Arany korona - értelme fzerentr Tyri- 
nufnak, jelenti itten, az Orfzágban ez után váló álhatatos 
meg maradáll, és az aláb való rendbélieknek árra czéllozo 
ki'vánságokott, Tiabem. Fúggó, 'Ramum palmarem aureum') 
Úgy fzol Tyrinnus ) visoria de Tyrannis fignificat arany pál
ma fa á g itt: mely-is á‘ Tyrannufokon (érthetni az moftant 
ellenségckctt ) v.Ió gyózedclmett. Úgy dicsőségesen , mint 
híven , Erdélyi Prlncipátufunkban ferenitáfodtól végben vitt 
hivségnek hűtős kótcleségc , hogy álhatatos mindenekben 
légyen : be adott Arany koronámmal! aztt kívánom, Annak 
függője , hogy ez után , és kivált moftan méltatlanul Felséges 
órókős Fejedelmünk ellen támadtt ellenségeken , ferénitásod- 
nak gyózedclmett mutaíTon, álhatos ez fziv fzerént való kí
vánságom.

Tellyefedgyék tóábra áh ! kívánom, tellyefedgyék Serení- 
táíödon, a1 mitt láttam Ecce equus pallidus , &  qui ledebat 

fupsr eum , habebat arcum , & dita efl ei Corona, &  exiv it  
vincens , ut vinceret. Imé egy fejér ló , és annak, a’ ki 
azon üli v?.!a kéz-ijja vala , és korona adaték néki, és ki 
méné győzedelmes lévén, hogy győzedelmes lenne. Kez*ij« 
jaddal retteníd : vtlámlo vitéz fegyvereddel félelmtefd a’ Fel
séges Auftriai Háznak ellenségitt , hová-is m ár, útra indu- 
láfodott, fzerencféfuek kívánván , hogy győzedelmes légy ha
talmaskodó ellenségiden , és vitézi erős diadalmid világi,és 
az utáji mennyéi koronával jutalmaztaflanak , kivánnya a' 
korona.

1 7 *

Apót, i.

Méltó-
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Apót. i,
i '  io,

Ap»e. j,
ff l l.

Frop, i
ff 6,

At>«c. i 
ff b

Méltóságos Grófif Úri fzemélycd illendő-kcppen következik 
itten korona el vételre , és azzal végső boefuzáfra Méltóbá- 
gos Gróflf Halícr János Ur Erdélyi Hazánknak kegyelmes Gu
bernátora & c. &c. Dicfiretes érdemidért, érdemes hivsége- 
dért kívánom : hogy hofzfzas efztendók után légyen koronád 
az életnek koronája : ffio fidelis ufque ad mortem , é* dabo 
tibi Coronam glori*. Légy , és maradgy hiv a’ mint voltai , 
halálig, és az Illeni kegyelemnek hatalma Gróffá famíliádnak 
Arany pálma ágatt adván , hogy Méltóságos Pároddal vala
mikor eczer, Arany vefzfzócskéidett fzámlálhafd, kívánt fiúi 
magzatidott fzemléihefd , végre a’ 'dicsőségnek koronáján kí
vánté eíztendei után életednek : a’ mig-is: nomo accipiat ti
bi Coronam tuam, imé korona kívánom fzivefen.

Nem Iehett a’ Felséges Auftriai Udvarnak Hazánkban Ta- 
nácfos Úri tárfaimnak bölcs ConfiIiáriu(Titoll-is korona adák 
nélkül el mennem : Natságtoknak azért régen el kefzített ko- 
ronákott, fietó utam lévén, íogyatkozáfimrol bocsánátt vé
tellel, tm ki cíztogatom. Nem kételkedem pedig, hogy egy - 
gyen , egygyenkéntt Úri familiájoknak ágokott ki terjedni és 
romláfnélkűl meg maradni kivánnyak. Azért, mivel: C#r«- 

' na fenum : f i li i  filiorum , &  gloria filiorum Patres eorum. 
A ’ vének'koronája , a’ fióknak fiai: és a’ fiók Dicsősége az 
Attyok , a’ tanácfos bólesefégben kegyclmeflfégéből Felséges 
Udyarúnknak , véneknek , mert tanácfoloknak rendeltettet- 
tek , kiknek Koronájok Fióknak fia látáfi lévén a’ bölcs mon- 
dáfa ízerénr: engedgye a z  Illeni kegyelem, kívánom: hogy 
ezen korona mindenkor Méltóságos Úri Palotáitokon el her
vadhatatlanul fényeskedgyék.

Emlékezhettek , hogy amaz nagy jelnek , kitt láta fzent 
' János mulier amiEta föle &  luna fu b  pedibus ejus , &  in ca

pite ejus corona J l e llarum duodecim, Egy Afzony állatt , a’
napba
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napba öltözve,és a’ hold a’ lába» alat és a’ fern tizenkér csiíágö 
korona.Bóks,ókos tanácsé,(fi vadtok.tcllycfitvén lften égé fz fzá- 
motokott, napjairokott.vagy életeteknek napjait,hofzas időre 
nyújtván,hogy mint tizenkétr fénycskedő Csilagok.Orfzágokra 
ki terjclztcni koronájának fényefscgcrr, bölcs tanácstokkal crö- 
kos Fejedelmeteknek , és az holdatt homályban hozni fegitsé- 
tek , itn egyik a’ tizenkét! Csillagok közül el esett korona , 
kívánom » és óhajtóm#

Hazánkban Felséges királyi Táblának Méltóságú?, és tudós 
AfiefTori, el nem mulathatom végío buesuzáfomban néktek 
is koronáit nem ajálani :• procidebant feniores ante ('edentem 
in tbrono , é* mittebant Coronas Juas ante tbrtnum. le bo
rulnak vala a’ vének a, királyi izékben ülő előtt, és le te- 
fzik vala az 6 koronájokott a’ kyrályi ízék előtt, Tudom ed- 
pig való engedelmeflfégtekett; mert tapafztaltam hivségtekettí 
de, h o g y  toábrá-is koronátokot nagyobra emellyétek , jovns- 
lom: hogy felséges örökös fejedelmünknek Thronuflá cicibe ko- 
ronátokott, hiv,és igaífágos Méltóságos tifzti hivatalotokban 
foglalatoskodván , engcdclmeffcggel lábaihoz bocsáttátok, 
m ert: fle benedicetur qui timet ‘Dominum , ilíyen formán 
áldattatik meg , a’, ki féli Urátr,

Rövideden ( mert uram fiettét ) Nemes ftátufok hozzátok 
is izomnak lenni Izúícges ; kiket terhes fájdalmim miaff 
kívánságom fzeréntt Prrfidenfr hivatalomban nem mindenkor 
vigafztalhattalak ; moftan adó koronával fogyatkozáfimot t  
féílycíirem, ‘limor Domini gloria é> glorificatio , ét Utilia f 
éí corona exaltationis. A z úrnak félelme dicsöségés dicsőítés r 
és vigáfág , és az örömnek koronája • mind az érti fő tára
ságnak felednie, nyisd világi Felséges Urunkrak félelmében 
féendó köreid ég haralmafen nunkaTya nem efak a’ dieiösé- 
gstt* diuóitcíl r világi és Lelki igaz Vigafíagott í hautm az

eUo*

Apscdt, 4«. 
1«,

Ccekfíd* f ,
,V. 1 V ,

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely



Gitt, ,7 . 
t.Zi.ÓZO.

első órómnek-is koronájátt bizonyofon adgya. Ezen koro
nán illik tehat hordozni , mert egyedül cfak timenti 'Domi
num bene erit in extremis az Urart félónek végsó dolgaiban 
léízen jól. adgyou Itten kegyelmeit a’ félelemre, és a’ félelem 
érdeméből kivánságtok ízerént rendcllyen koronáit.

Várod , nem kételkedem édes Atyádnak hideg tetemei fc- 
lótt ízomorú homályban jutott Gróffi Házamnak eílllaga , é- 
letemnek gyónyórűsége , öregségemnek Isáákja , GrófF Kor- 
nis Antal fzertlmes édes fiam , kit úgy mint Tóbiás Atya ne
veltem ; mint Jákob Jofefett kedvellettem ; nvnt Abrahám 
Ifáákott ízereretébeo lítennek , és nagy remenségben be áldoz
talak , ’s idejében tdlyes kedvem fzerént Ehézcr által ( Elic- 
zer fignificat : Dei adjutorium ) fzent házaflágra állattana. 
Várod Gróffi Atyádnak végsó fzavaitt nem kételkedem várod 
te-is Gróffi véremből való édes Leányom Komis Kriftina 
Atyádnak fzcretetétr végsó indnláfában. Ah édes arány ága
im , lég végsőbb fájdalom tólletek való távozzáfom , mert 
cum dolore amittitur , quod cum amore pojjidetur. Mivel 
ízeretettel bírtalak életem fottáig, im tólletek való tározzd- 
fom oly fájdalmán nemz fzivemnek , mintha fzivemett 
meg ofztani kénízerittetném. De ez fórfa az embernek , 
hogy: ferius aut citius metam properemus ad unam én már 
meg ért gyümölcs lévén horgára akadtam az halálnak , éle
tem fájáról el ellem , és örökös fájdalmatokra, im G.óffi Pa
lotáimon egy keskeny koporfóért el cferéltem. De , hegy 
áldás nélkül ne maradgy : accede huc ut tangam te f i li  mi, 
had illeíTen Atyai kezem végtére eczer édes vérem ’s áldáfo- 
motr vegyed : Det tibi Deus de rore cetli & pin%vedine ter
ret abundantiam frum enti &  vini,  &C. qui maledixerit tibi, 
fit  ille malediSus, qui benedixerit hentdiEUanibus repleatur. 
Minden lelki és teíli jókkal álgyon téged az lilén, llgy tc-

is édes
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Prés, 
fit *1'

is édes Leányom : ‘BenediEta tu in mulieri6US* Lég)' áldott az 
Afzízonyi állatok ;kózótt kívánom. az Atyai áWis
után koronát, Gróffi korona Atyátok^* velem ,• és meltán- 
is vártok ; mert kefzitcttem elé'e néked Grófi fiam Antal, 
Corona dignitatis feneííus ejl Mini én éltem ; ha az Itteni 
kegyelemnek úgy teczik korofabb eíztendoknek koronáját 
végső drága kincsül *^ked adom : ut videas filios filiorum 
tuor»**' fiaidnak *ía ,t» onokáidnak onokáit láttád az Itteni 
akaratnak rendeléíe fzerént, ennek fzeretetében elven minden 
napjaidon fzámlállyad. Úgy te-is Gróff Kornis Krittina Leá
nyom , mert Atyai fzcretetcmból azokotf néked-is kívánni ,  
kivánnya Atyai jóságom.

Meg válaíztálak GróíT Uradtól bucfuzáíbmbart , kitt 6 véle 
házaffágra egybe köttetélek Gróff Mikes Maria , koros öreg
ségemben vigafztaló gyönyörűségem: ezerek közül ékes ter
metű ízépségre válaíztott Efther, tifzta erkölcfrc nézve , és 
áz Itteni félelemben, valóságos Judith, Moftan Maria , a- 
maritudinis maré. keferüségnek tengere, kit be zárt kopor- 
íomban hallok zokogni, úgy hogy lattattek rollad Írni íz.Já- 
nos Maria autem Jlabat ad monumentum fioris plorans. Marta 
pedig alván a’ koporfonál kívüli firván afztott el bágyatt erő- 
ve i, le függő fzomorú orczávalh érvad o tt fzinnel keferves 
zokogáffal, lafíii zugáflál gyakorolván : tulerunt ‘Dominum 
meum f él nefeio ubi pojueruni eum. El vittek vigaffágom- 
nak U rátt, és nem tudom hová tették ütött. Ah Ízereímes 
Menyem / fzünnyék foháfzkodáíbd , kónyhülatáfidnak árjai 
muílyanak: non ejl hic. nincs már az életben ; a* ki élete
det!: gyónyórkódteté : hanem: eeCe locus ubi pofuernnt eum. 
imé a’ hely , Úri házak hellyett, egy ízoros féllyc; Palotá
im m ár, fzoros tómíccz, gyáízos koporfo. Mulier quid pio- 
tat $ Ne űrj i k) életemben ,  vigaíságom voltál. Mert flcut

H Domine

Joa», 20.

•jetin,- 4
J tf.n .

Marci

Juan, 2«..
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Pr»v. 11. 
4.

•Domino piacúit ita faStum. Úgy lett, a' mint az Urnák tc- 
Teczett a’ menyei Urnák töllctck cl távozáfom , te- 

czik nékem-is vigaíztü^ ra Szerelmes Menyemnek kopor- 
fomból koronátt nyújtanom Mulier diligens Corona viro fu t .  
Mivel hogy koronája a’ fzorgaIm,tos> jóságos cfelekedetekbcn 
tekéletcs Afzízony az ó férjének > tc fzerclmes Menyem , 
a ’ ki életemben , ezekben dicíiretes >̂ ital holtom u tá n -is , 
Ifién előtt minden tcczetes életben foglalax^skodgyátl. ‘Be» 
nediHa tu in mulieribus, &  benedicius frutlus ventris tui. 
áldott légy re az , Afzfzony állatok között , áldotak le
gyének gyómőldci mindenkor méhednek ; mert annyin 
kellemetes cfendes kedvem kereső életedéi fzivemett foglyo- 
íitottad a* jo kívánságra; hogy a’ méhet is ki téged hor
dozott meg áldani kénfzeritteíem : S eatus venter , qui te por• 
tavit. áldott a’ méh , mely réged hordozott, áldottak is le
gyetek , mert toább fzollani tiltya a’ fzomorufág, hofzízas 
fietp utam nem engedi.

Meg fzünném itten fzóllaní, mért tagjaim ercjektől, nyel
vem a’ halálnak mérge miatt a’ fzolláftól el fogattak: de ál
landó Atyafiságos ízeretetem kénízeritt hozzátok-is végső ízó- 
raott ormos koporfomból zúgni. A zért: Méltóságos Grófi" 
Gyúlaffi Láfzló , Felíéges órőkős Fejedelmünknek kulcsos ka
marává , Nemes Udvarhcly-fzéknek bölcs Iftcnes igazgató fő 
Tiízti { holtom után, kút ugyan éltemben-is akartam , Er
délyi Provinciánknak , a’ Felséges Udvarkoz egyik válaíztott 
légátulfa , nékem pedig édes fiamiihelyett való kedvdlet fi
am. Méltóságos Grófi' Kornis Fcrencz , nemes kükőllő vár
megyének érdemes Fő lfpánnya , úgy Grófi" Kornis Sigmond 
kedves ócséim véreim. Méltóságos Báró Haller-kői Hallét; 
Fercncz , Felíéges órőkós Fejedelmünknek kúlcíos kamaráiig, 
és az Erdélyi királyi Táblának bölcs tudós Afifefíbra. Méltó-
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ságos Bárók Haller P á l, Is  G yörgy, vér Atyámfiái kedve* 
onokaim. Méltóságos Báró Borncmiíza Ignát, Nemes Thor* 
da vár-Megyénck vigyázó ízorgalmatofságal Iftenes Fó-Ifpánya. 
Méltóságos Báró Húfzár JofefF, életemben kellemetcs Jófefcm,. 
Méltóságos GrófF Gyulaffi Láfzloné Haller Éva: Báró Hú
fzár Jófeffaé Haller Borbála hafönloképpe»! Groffi vérből ízü
leteit Kornis Susána kedves Atyámfiái nem kuiőmben mást 
közelebb , s’ távulyabb GrófH Natságos, és Urí vér fzerént 
való Attyámfiai: ncvéllyétek, hogy a' koronának néktek is 
ne legyen meg tartott koranája : mert ti minyájan koronám 
léven| életemben ; kitt felette kedveltem f afztott néktek örö
kös házamból.is adom : Itaque fratres mei charijjimi ét de- 
pderatijjimi, gaudium meum , &  Corona mea Jiat e in Domi• 
no charijjimi. A z okáért fzereimes, és kivánatos Atyám
fiái , én örömem, és koronám , állyatok az llrban fzerefmc- 
íim f m ert, ha a* hittben bölcfek, hívek, crófíek, bizodal
mafok akartok lenni, m ivel: Corona fapientia timor ‘Domi
ni* fzűkségcs , hogy féllyétek az Uratt , mert ez az Urban 
való állás.

Mái* néktek-is illik lelki életemett gyarapító , Iftennek be 
mutatott áldozatokban előli járóim , Tifz, Egyházi rend , és 
Szerzetes lelki Atyák fzollanom koronátt adnék*, de tudom 
vagyon el téve koronátok; afztott mind azon által, hegy 
«1 vegyétek kívánom, torma fa B i gregis ex  animo , cum 
apparuerit 'Princeps pajlorum, accipietis immarcefcibilem glo
ria Coronam. Példái lévén á’ nyájnak fzivből , mikor meg 
Jeícnifc a’ páfztofoknak fejedelme , el véízitek a' dicsőségnek 
hervadhatatlan koronáját, pc currite , ut comprehendatis , 
tlgy fuíTatok , igyekezzetek, hogy el vegyétek kívánom.

Hozzátok már itten fordulni kénízerift kegyefiegtek Mél
tóságos Nátságos Tek, Tift Nemz , és Nemes utoíso tiiztcí-

H  í  jégem

Phifíf/41
fé j f

Eeefejf. f

r . Ptt ,

1* C#!*.- Jj,
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Thrtm, f ,

$£gcm meg adására fzerctetból elő gyűkt F6 Úri , és aláW 
való rendek, kófzónóm kerefztényi indulatból velem tetttifz- 
teieretekett: fokán vártok, kiért Itten álgyon minyájotokott 
minden jókkal. Mindazonáltal a'koronátol, mert litván va
gyok , vegyetek koronáit, érdemes fzerctetetekből meg jele
neitekért , im : Cerónám pro Cinere , 0 \eumgaudii pro luclu, 
pallium Undis pro fpiritu  moeroris Nektek adok. hogy marad- 
gyatok ; plantatio ‘Domini ai glorificandum. Koronát a’ ham
vért örömnek olaiát a’ rajtam való firáfért, diefiretnek paláf- 
tyát a’ keferüfegért nyújtom nektek ; hogy maradgyatok az 
Ur plántálásának dicsőségére. Tégyen jól veletek az lilén , 
az nékem tett tiíztcletért , álgyon meg ily kerefztényi jovól- 
totokért; minden ellenkező ízomoruságnak paláftyát , for- 
diefa vigafságos kőntőírc meg jeleneitekért ; hogy a’ menyei 
|Jr kertében minyájan plántálrattvin , időben kellemetes gyü- 
mőlcsótf hozzatok,

Végtére látom le függő ízomoru orczávall, gyakor zoko
g á sa i, lelki fájdalommal, gyáízos, mert fetett homályos fé
reggel állótok , életemben kedvemet! kereső, jofzágimban 
tifztek, és ízolgák és laífu zugáflal hallóm fopánkodni: Ceci
dit Corona capitis nojlri. el Cfett a’ mi fejűnk koronája. De 
jo fzolgaim , hatalmam alatt fzolgált Jobbágyim . néktek-is 
koronátt, vegyétek, mert ajándékozok. Corona vejlra cir
cumligata fit. Légyen kórnyűi kötve a’ ti koronátok cngc- 
ddmefségben tudni-iüik, tgafságban , tckelletcíTégbcn , hiv- 
gégben , és minden jóban , ’s igy : accipietis Coronam vit 
cl vcfzitck az életnek koronájátt.

Aly meg már,mert fajnálom és hoízízas fáratságát, oízto- 
gatásában a’ koronánknak meg bágyatt tettednek íziveícn fáj
lalom , annyé’-a a’ halál által-is ercjektóll meg foíztott tagja
idnak nyukhatatlanfágat Érdemes koronánk f Méltóságos GrófF

Kornis

Rt*b, »4.

J*fiohi. i,
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Kornis Iftván U r , és a* ki (  meg bántodáíodra ne legyen )  
ily bőven adatik adakozó tanáltattáll azoknak őíztogatáfiban: 
micsoda koronáit végtére ónon magadnak tartottáll kiványa 
tudni ezen Méltóságos Úri gyülekezett akarnám énis érteni, 
Hallyátok, halván csudállyátok , csudálkozvá magaíztallyá- 
tok fidem fervavi in reliquio repofita ejl mibi corona juflitite , 
hitemért meg tartottam. Az az : igaz kcreíztényi hütteil e- 
géfz életemben példádon az Iftcnnek Chriftus Jésusnak hit
tem ; hitemett meg tartottam : hivségemett tudni*illik Fel
séges Uramhoz , Orfzágomhoz Illettemhez meg nem cson
kítottam. hitemett meg tartottam ; bizodalmomatt minden 
ellenkező és iora csélozo dolgokban az Iftenben hclheíz- 
tettem. hitemett meg tartottam ; a’ keréiztényj tudományba 
bóleseségben Iftcnnek , és igyé fogyottaknak igaílágofon fzol- 
gálván’ hitemet meg tartottam: Erőségben álhatatos natság- 

ban Azért cl tetetett nékem az. igoflagnak koronája 
mondám én fel tétetet nékem az igaflagnak 

koronája óly nagy reménség táplál.

Á M E N .

x. Tim.
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