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Mcllyek a* Nemes Torda Vármegye Kormányjának 
volt Vö-Ispányja' Széki G r ó f 

T E L E K I D O M O K O S ' 
Kezéből, 

u j j Fö-Ispányja T o r o t z k o Szent-Györgyi G r d f 
• b 

TO R O TZ K A r PÁ U 
* Kezéhez lett által adása és által-vétele alkalmatosságávaL 

a' Nemes Vármegye' közönséges Gyűlésében 

Tordán, SeptemberV 25̂ "̂ i8ij^'^ E£tendöben el-mondattattak, 

EGY EMLÉKEZTETŐ ÁBRÁZOLÁSSAL, 
Wellyel a* Nemes Vármegye Rendjei . V. 

Volt Fö - Ispányjokat 
B r 

Ugyan azon alkalmatossággal, 
meg-ti£telni kívánták, 
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FŐ-Ispány G r d f Szé'ki 
T E L E K I D O M O K O Snak 

* 

a' Nemes Vármegyéhez intézett 

BUTSUZÓ BESZÉDJE. 
N 

Te kintete s l^ emes Var megy el 

xxí ECrendcje már, ~ Kedves vlSéá-emlékezés annyi jól cl-töltött ídokrc! — mi* 
,dön oly' Éerentsés valék, "hogy hoSSas hív Sol^álatom után, Felséges Fejedelmünk' 
ezen Nemes Vármegye fCormánnyának reám bízása által mcg-jutalmaztatní méltózta
tott, — és noha vetkezném, ha azt mondanám, hogy addig mind Ccrcncsétlen lettem 
Volna, (mert ha bár crccnck-is ig?n sok goioíok, de [arantsolc az Ur isten pihenő, 
és közbc-közbe vidám nnpokat-is) azt mmdazcn^tal vallhniom, hogy a7on a* napon 
Jcezdödött sorsomnak Éemhciuunoképpen jobbra fordulása, a' mellyen ezen Nemes 
Vármegyének Fö- Ispányjának bé.ikiattattam vala, — azólta — kivévén egy néhány 
Valóban kedvetlen házi köriiyüláUásaimat, — de a' mellj-ekben nem késett a* gondvi
selés megint meg-vigakralni, — mind e' mái napígian â  boldogok' sorába £ámlálom 

wagamac, —* Kedves áolog vala nékem mindjárt eleintén az, a' miröI egykor így írek: 

Kedves vala nekem, hogy ki-EabaduIram^ 
A' Bürróbol, hol már Éinte meg-avúitam, -** 

Hogy a* járókából ki-menckcdhettem, 
; *S maga.iira-ís járni már ercSccttettem 1! — 

Kedves vala, hogy egy olíyan Nemes Vármegyének lettem Elölljárója, melyben 

az előttem volt Fö-íspány Ur' bölts vezérlése álca! cgycrértcsr, és jó rendet találtam,' 
melynek tsak fcnn-tartása maradott reám. — Kedves vala annak tapafitalása, hogy a* 
Nemes Vármegye' Rendjei által nem úgy, mint egy nyakokra vetett igazgató, hanem 
jó Éivvel, és úgy fogadtattam, mintha köz cgyeiértcsböl kértének volna-ki magok
nak Kormányozójoknaki — illyen kedvező környülállások között vévén által a* Kor-
V a » mányt 
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mányt, könnyebb vala a' kötelességnek vitele, mcilyct cgéCz meg-elégcdésscl ví£ek-ís 

vala, jfiabb lévén, annak terhet birom-is vala; — de nehezedni kezdenek az idők, 's 
azokkal együtt az Adniinistracio-is, - éükscg vala a' jó segcd-támkra, e'$ gcrentsétií 
vala ezckhez-is, kiknek velcm cgyetérrésekkcl, és líiunteís fíradozásokkal, meg mind 
úgy foly vala a' Szolgálat, hogy ezen Nemes Vármegye más Nemes Megyékről hát
ra nem maradaj — Következek az ínsurrectio, az ennek ki-állitásával egyben-kötött 
tcrhekkeli ^ V̂ adá6 áljitás, Károly Hertzcg' Regementje' fel-állitása' segedelme, - Ló* 
keketek, cs tereh hoidozó Lovak, Kotsísok, Béresek, Vágó marhák* ki-állitása, Tyto* 
zás, és Capitulánsok' íerzése, Naturának a* rendes mérteken feljül való fel-hajtása -̂  
ennyi tereh együtt el-hordozhatatlan lett volna Vállaiman, ha jó Segéd TiÉt társaim, 
cs feles-ezekkel kezet fogott Birtokos Uraknak, ^ kivált az Insutrectio* fel-állitása' 
alkalmatosságával, mind fáradhatatlan munkásságok, mind rcÉÉerént nevezetes költsd? 
gciknek meg-tételek. által, nem scgitterrem vo!na, melynek következese Jön, hogy In-
surgcnscink mind hamar, mind jó ké£ülettcl álUnának-ki, mind hogy ^7, Orkágban 

• 

az Elsök közzé ftámláltacnának; ^ a' több fenn ciplitctt Tárgyakra p4^vc-k wásoknál 

hátrébb nem maradánk, a' felett a* terhek alatt egyenességet kivető Ti^t társaim 
egyenességgel ofitván-fcl azokat, a* Nép meg-nem romla, én-is még mind meg-fclel-

w 

hetek kötelességemnek; — í)e el-következénck a'terméketlen eítendí^k, — az éhség,-* 
a' ki-vándorláy, — fogyni kezde a' Népnek ereje, fogyni a* fegyver viselésre alkalmas 
Szcméllyeknek £áma, — azonban meg is a' terhes Hadi körayülállásokr:^ nc2;ve, nem 

tágittattatván a' Éüntclenül folyó Katona állitáy, Vectmák, Dolgosoknak nagy mér

tékbe való fel-hajtása, - mindezek el-kedvetleniténck, cgésségcm, c$ erőm fogyatkoz
ni, és a' terhes munkálkodásra annyival inkább elégtelen kezde lenni, hogy eletemnek 

m • 

cl-tölt feles e£tcndei-ií̂ , érzőképpen magokkal hozták az el-gycngüIést. — Jllyen kör
nyülállások közölt, a* Éolgálat' hátramaradásának, cs annak-is eleje vételére, — nehogy 
a* nem tchetcs, nem akarásnak verettetvén, ho66as hív fiolgálatom alatt mindég fenn
tartott bctsüHctcmct vénségemre gyalázat váltsa-fcl, — HivataJomról̂  Ic-mondottam, 
A' ki eddig ezen lépésemet kárho2;tatta, bízom, hogy ezeket így értvén, mcg-ígazitja. -* 

• 

Felséges tarunk alázatos kérésemet meg-halgatván, méltóziatott-is kötelességem* továb* 
bi viteléről kegyelmesen fcl-oldozni, és hcllyettcm újj, — nállamnál mozgóbb, cs min
den tekintetben, érdemes FÖ-Tiftct rendelt-ís, a' kinek Bé-iktatása csak hamar majd 
meg-iégen, és a* leihez £erenisct nem tsak reménylek, hanem buzgó f.ívvcl-5s óhajtok 
a* Nemes Vármegyénckj — nem akarok pedig axon előttem holtig bctsben maradan-

do jo 

/ 



dó jó glvcsst̂ géröl a' Nemes Vármegyének, mellyel hozzám eleitől fogva viselretetr, 
elfelejtkezve, és háládatlanúl mozdúlni-ki Székemből; — melyre néave — givemnek 
Icg-buzgóbb crzésivcl kÖÉönöm, mind az Urak-:ak, kedves vólt Tift társaimnak, mind 
az cgég Nemes Vármegyének, hozzám cgéfi ÉoJgálatom' ideje alatt bizonyitott £ives 
jó Indulatjokar, véllem egyetértéseket, cs azáltal ncratsak a* Nemes Vármegye, hanem 
az én Écmélyem bctsüllcténck-is fenntartását, — cgySerSmind jnagam sem mervca 
állítani, hogy ho£éas éolgáiatom alatt mint ember, ne hibáztam volna, és tsak azt c-
rczvén lelkemben, hogy hibáim nem voltak ÉántÉándckosok, sem bizony magam interes^ 
sém alatsonul való kereséséből nem Éármoztanak, mindazokról, a' kik akár Écméllyek-
re, akár ügyekre nézve, magokat általam meg-sértcttcknek tanálják, botsánatot kérek! — 
és kérem kövessék az Idvezitö példáját, *s az Uxi Imádságban foglalt hagyamását. — 
£n réÉcmröl bizonyossá tcÉck mindenekcr, hogy ezen helyről, senki ellen, semmi nc-
heztelcst, semmi bofefiut magammal el-ncm vi(?ck. — Vcgrc ajánlom magamat a' 
Nemes Vármegye', -s Tekintetes Tiítség' Éivcsségébe, barátságába, védelmébe. Le
gyen az Urnák áldása mindnyájokon, cs mind vcgíg, — a' lcg-ti£tább, és leg-buz-

^bb íüJuiattal o/jajtomü.' — * . 
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Fö-Noca r i u s 
M E Z lí I I S T V Á N 

U r n á k 
M • 

erre-a' Nemes Vármegye' Nevében mondott 
B Ü T S U Z Ó BESZÉDJE. 

•^ 

Méltóságos Gróf Ur, 
" ^ L 

Leg-jobb Fb-Ispány Urunk! 

el -tctÉett tehár, é$ íme — c' mái nap az, mcllyct Nagyságod ugyan rcíjóka ófiaf 
tolt, de a* mely ezen Nen es Vármegyc't; ámbár egyfelől örömmel, másfelől mindazon
által méltó Éomoiusággal boritocta-cl; — Ez a' nap tctfeett-fcl mondom, c' mái nap
pal, Vármegyénk' egere, — vidám, és Éomorú, 's cgygyaránt crzékenyitö rőrte'net! — 

Szemlélni amott egy nagy lelkű Vczcrt, ki minckutánna a' Ditsösscgnck méze-
jen nagy Böltsességgel vezcrlctte Népér, — megfáradva az életnek terhei alatr, ki-tcr-
jcftctt karokkal sietett a* tsendes nyugodalomnak édes kebelébci és arra nagy meg-
elégedéssel el-is jucotti — itt egy Éelid igazgatásnak hogéas nyugodalmával boldogi-
tott köz Társaságnak, líerctect hlöljárójácol bucsuzasát halUni, — avagy nem Éívrc hi
tei érzcmcnycké? — ' 

Ügy vagyon Méltóságos Gróf Fo-!spány Ur! Nemes Hazánk Fá-Fó Rendjei
nek, cs nagy érdemli Hazafijalfnak jelenlétekkel diSesitctt ezen fényes öröm-ínncp az, 
mellyen Nagyságodat Nemes Torda Vármegyének Éámos cÉtendok', Jc-folyta alatt 
líagy Böltsességgel viselt Kormánnyát, a* magános életnek csendes nyugodalmával 
ftj.cserélni Semlcljük. — 

4 

Valóiában egy fényes gyozedclemnek Innepe ez, midőn a' valóságos érdem, a' 
Diísösségnck kogorujával meg-jutalmazratva/tér viSÉá a* meg-elég.'desnek kebelébe. — 

* • 

Egy -̂  a' maga nagy lelkének minden tehettségcivel köz baÉonra fe'ületctt Mél-
tóságos Férjfíu, ki a' maga munkás életének zöldellő 'sengéjcr, a' vitézlő Rendnek 
Zátlója alatt, — majd annak megyeriéit gyümöltseit OrSágunk' Fó Kormánnyá mellett, 
cs ezek alatt Scrzett bölts tapakcalásaival ki-pallérozotc léteiének eddig cl-tölt aiiiu 
dca £empillantatait, Nemes Vármegyénk igazgatására, -r és igy cgéÉ betscs eletét ge-

retctt 
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rctett Hazájának haSnos Colgálatjára Écnteltc vala; - már mostan egy csendesebb rév-

— é$ boltsírn meg-gondolván — mennyi sok vikonragságokatk és zürzava-partra siet-, — 
ros nyughatatlanságokat állott Icgyen-ki a* virtus a* valódi Böltsnck példája Éerént 
már mostan azt keresi, minemű foglalatosságokat adhasson munkás clercnck a' tsen-

•t 

ács maginosságban! 's mínekutinna életének nagyobb, bízonnyára jobb rcÉét, a' kö
zönséges Társaságnak áldozra-fcl, már mostan annak h^tra lévő napjait a' maga, cs 
magáéi Éámáia bölcsen hafinálni törekedik^ — Kitsoda volna azért, a' ki a' Napnak 
terheit ki-állott munkásnak estvéli tíendes nyugodalmat sajnállanl, mtrllyct ó nékíc 
a* fáradtság oly' édessé téÉen? Ezen Nemes Vármegye valójában maga nagy érdemű 
Elöljárójának ülyctén Jubileumában annál nagyobb örömmel kivan véét venni, mentől 
betscscbb ó náUa annak élete, mcüyct az fcgcknck Ura mind eddig meg-tartaní 
kegyelmes vólr. 

Lc-follyának tehát, •- és íme mely hírtelen — azok a' £ercntscs értendők, mcl-
lyek Éázadokra terjedni méltók valának! — cs irt Cakada-el azon Aranylántz, mell/ 
egy nagyra £ületett bölts Vezérrel Ncmcs Varmegyénket egyben-csatolta vala! — es-

^ mét raeg-ürcssulc egy Hcrósnak Széke, meliyet Nagyságod tökélletescn bé töltött vala, — 
Knsoda képzelheti maga valóságában, mely sok terheket, nyughatatlanságokar, 

cs kedvetlenségeket kelletik azoknak kihallani, kik egy köz Társaságnak Kormányja mel
lett ülnek! de a' Hazának Éeictetc fel-buzdícván azoknak nemes Éiveiket, semmi nent 
retíik clöttek el-viselhctcclcnnck, hanem rettenthetetlen bátorsággal Éállanak Écmbc % 

'_ ¥ 

nehézségekkel, minden akadékokat feilyül múl böltscsségek. — Tekintsünk viíÉá tsak 
a' közfflebbröl le-folyt háí c£ccndükre, mcllyjck alact cgé& Európa a* Icg-kétsénrescbb 
környülállásoknak fcüntelcn való gélvéggeUöl nyughatatlanittatik vala: hány ezer \ 
meg ezer Káfiírtokkal meg-rakott Tengere va!a ez tsak ezen Nemes Vármegye köí, 
igazgatásának is? - de a' bölts Kormányos, a' Hazának huzgó geretctctöl Iclkcsittet-* 
re, nagy lelkének lántoritharatlan bátorsága, cs munkássága által, ditsösségcscn ki-ke* 
rülie a' fcnycgctodzé örvényeket; nem Éenvedect itrea hajótörése sem a' Fejedelem-
hcz tartozó feddhetetlen hívség, sem pedig a' Mázának Éerecete, mindenik azon tscii-
ács rév parton állapodott-mcg, mellyen öcet a' bölts Igazgató vezcjlctte. 

' Ugy vagyon, -* a'nagyra Éületctt lélek iámban sem végi a'könnyű dolgokati — 
a' nehéz munka magaÉtaJja-fel a* virtust, és mentől több nehézségeknek meg-gyözé-
seben mútatta-ki erejét, annál nagyobb ditsösséggcl jutalraaztatcatik-mcg — 

JVIélián Éercntsésnek mondhatta tehát magát ezen Nemes Vármegye is, mely e^y 
illyen hív, és tapa£talással bövölködó bölts Kormányosra, egy ily'nagy lelkii Vezeiore 

talált vala, kinek igaz Hazafiúi egyenes Éivt, atzél tükörc vala az öveinek, — igazság 
^ ' ^ ' Éercte-

I -

- y 
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£crctctc nem cngedtc-meg a* vi££a vonásokat, és a* békctcknségnek bölcsen líatlrt 

-^ Az ó édes Atyai Ecretctc egyaránt terjedect-ki mindenekre, ficlid ickinrcre vetett. 
eleibe senki nem mrnt reSkctö lélekkel, 's cl-sárgulc ortzával, és az elöli egy nyomo
rult sem tcrt viÉÉá vígaKtaláS nélkül. így gcnrcitc cgcÉÉcn a* közjóra, nem tsak nagy 
lelkének minden tehetségeit, de saját vagyonjait sem kímélletrc; söt valaholott azt a* 
közjónak vagy előmenetele, és hafna, vagy dííe kivánta, Örömmel nyujtotta^ki kezé^ 
az Áldozat tételre* és cbben-is tulajdon pcldájávaí ment elöli t ' maga Népének. — 
Mindezeknek rugója pedig nem a* mulandó Juralomnak reménysége, vagy a' Ditsös-
ségnek fiomju kívánsága, hanem a* Hazának buzgó geretetc vala, melynek tsak ma-
gában-is bövséges örömével meg-elégcdve, a' fényes Titulusokat kivánni, soha sem 
törekedett. - így nyeite-meg közönséges geretctét, - így crdemlette örökre meg-ma-
radandó háládatos tiÉtelctét fieretett Nc{;éack! — cs mint a' munkás tet'méfect "éggeT, 
tsak azötán sicrctt-el a' nyugodalomra, rainckutánna mindeneket gazdagon rckciietett 
édes gyümöirseibcn/ 

Nem tsuda hit , ha ily* €erctett Fejünktől való meg-válásunk, Éomoru érzessél 
elegyíti c' mái napnak örömét, mellyet tsak tz ö nagy- tettcinek háládatos emlegeté
se, és egy boldog jövead^nck, 's egy hasonló nagy lelkü Igazgatónak kellcmcrcsea 
tsirázó reménysíjge tehet tökéletessé. — 

Nemes Torda Vármegyének nemes érzcsü Hazaíijai! érdemes Tiftviselöi Kar !— 
Esmcrjük-meg eddig a* törésen álbct cl-felcjthetetlen ürállónknak hozzánk való jus
sait, és az ö töllc vett jónéccményekct, hűségesen, és háládatos u'sotá^jal viÉSa fi-
zetni törekedjünk. 

Nagy az áldozat, és jótétemény; nagy legyen tehát annak jutalma-ÍSí — a'ki Ha. 
zaját boldogiiani törekedett, annak nagy neve halhatatlan ágot érdemel, el-romol pe
dig a* márvány, semmivé léÉen az crtz, és az emlékeztető otclopokat az iAé cl-mor-
'sálja! a' mi giveinkben emelünk azért ofilopoti — ákal-adjuk 4* késő maradéknak-is 
Éeretett Fö-Ispányunknak kedves emlékezetét. — 

Boldogok légyenek az é magános életének tsendes napjai, me fCíre terjedjen azok-
nak határa; — az ö nevc nevekedjék az emberi Nemzet* korain kercfitül, cs a' k«ső 
időkről mcáfeünnen hangoztassa vi££á azt a* háládatos maradék!!! 

V. Na 
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' V. Nótárius 
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• U G R Ó N I S T V Á N Ur̂  

B U T S U Z O BESZÉDJE. 

H h 

IVI int mikor a* joltcvö Map az fgröl el-tüník, - a* mezáaek jó eízcsü Lakossal* 
egyfelől sajnálva nézik, hogy a homály miként borítja-el azt a' fem elöl, másfelől 
pedig jótctcraéimyeire vig^á-cmlékezve, öröiimiel telnek-el, úgy, hogy a* sajnállás, 
€S jó vifeÉá-emIckezcs egybcn-elegyedvén - a' Éomotuságnak egy cdcs érzés?: fogja-ci 
lelkeket; éppen illyen érzéssel van mostan ez a' Nemes Varmegye Méltóságos Gróf 
Fö-Ispány Ur, midőn a' Nagyságod* bútsut vévö hangjait hallja, -^ midőn azon íír. 
hangot, mely Nagyságodat, mint Atyai Elöljárót tóIÜTnk el-£akagtja, -^ gomoru rebe-

gésscl lc-ere£kediú látja. - Húg boUog cÉtendök' el-telésc utáti Ic-téÉi Nagyságod 

azon Kormányt, mellyet a' Hazának haCnára, az emberiség' becsüllccérc folytatott, 
és ez a* Nemes Vármegye halgató köfönettcl, *s áldást esdekelve ncz arra az útra, 
mellyen Nagyságod, mint TiÉcviselö - a' mi femünk elöl cl-tünik, -

A* liktcsscgcs éizcsek, a* háládatosságnak Éent feavai soholt inkább nem Écretik 

ki-ömölni, mint a' Közönség előtt;- ez az indulat nyicja-meg az én nyelvemet, hogy 
a Nagyságod Tiktvisclöi Horizonjának hicárát a*háládatosságnak virágjaival meg-hintsem. 

V 

Nintscn bajossabb, mint egy nagy Közönségnek Kormányján ülni. ^ Az emberi 
indulatok egymással ellenkeznek, és magokban kielégithctctlenck; — a' sok felöl fúvó 
felek n)cllcít-Í6, hajcjác cry ckos Hajós könnyen koímányozhatjs, i'gy hogy az a' sok 
kczzlil tsak egy dircctiot vegyen magának, — de annyiféle sok ezer cniben iadulato-
l<at lígy igazgatni, hogy abból a' Közönségnek jova jöjjön-ki, ez az, a' mi a' valósa. 
go$ Férjíí eÉet mcg-próbálja. — Az Egoista mindenütt igazságot képzel, és pra^ten-
dál magának, és az Egoisraus mindenütt tanál macának okot a' bcketelenségre, teliác 
Úgy kő2üh>i a' dolgot, hegy az emberi eróielenség-is ne iiyomattassék-cl, még-is a* 
mit az igazság, a' mit V józan okosság, -i— a' mit a' Haza, és tcrmé£et Torvényjei 

kivannak, sérthetetlen maradjon; a* ki az emberi givet nem tsak theoriábol, haacm 

praxisból is esméri, meg-vallja, hogy az egy nagytérbe a'közönséges TiÉiviselönck.— 

Ugy képzekk én egy Elöljárót, mint egy közép pontot, melyben a'Társaságnak min

den bajai, minden sugáiai egyben gyűlnek, ott' égető, és világoiitó erővel bírnak, é« 
az cgéÉÉet képzclutik. -

b Az cm-

\ 

,% 
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Az emberi indulatoknak hármoniába hozásával, úgy jelenik t* Fö-Tifitvísclo, 

mint ember, és Filosophus, de egy más kerülctje-is vagyon néki, a*̂  melyben úgy 

jelenik-racg, mint Hazafi, és ez a* ió - Hazafi — koronája az emberi névnek, — a' 

privatus, — az cgygyes ember, tsak gívében hordozhatja a* Hazafi crzcícket, és a" 

józan princípiumokat, de a' Kormányon ülö Fö-TiÉtnek vagyon módjában azt'reali

zálni, és praxisban venni, — Szercntsés Polgárok \ a' kiket a* Sors arra a' helyre vá-

laÉtott-ki, hogy Hazátoknak Éólgáljátok!.! — a* bclsö Rend, és csendesség fcnn-áll̂  
mert az igazság ki-£oIgáItattaiik, a' vétek a* maga truttzoló Triumphussában meg-a-

kadállyoztatik i a' hamisság meg-Ccgyenittetik, a' Törvények betsben, és félelemben 
tartattatnak, — már rsak itt-is meg-köÉonhecctlenüI ha£nál Hazájának a* Fö-Tigtvísc-
lö'i — Ezeken kivül a' Lói a* kissebfa Társaság, a' nagyobbal köti egyben magát, — az 
hói a* Status' kerekei cgyben-fogóznak, hogy a' nagy machiuát reguláson forgassák̂ , 
itt egy okoson tett plánqmnak ki-vitelében, egy napi munka által, sok£or fáz cÉten<-
döt teÉcn hozzá a' Nemzeti léteihez; — a' Thronusról fogva V kunyhóig mindenütt 
bé-folyása vagyon, tekintete, és hafena a' Fö-Kormányon ülőnek, •*• Ha valahol hel« 
lyes az a' mondás, hogy az ember egy fcép teremtés, hcllycs bizonyoson otr, a' fioJ 
a' £ivc a* Közönségnek ügyét, és boldogságát magában hordozza, és a* hol kívánta
tik,' áldozatokat renni virtusnak ta:*tja. - Valamint az Épületnek fö ereje, és Écpsége 
a' €ép oSIopokban áll, éppen így t* Polgári Társaságnak is ereje, *s díÉc, a' de.ék 
TiÉtvisclökbcn, — lerogyik c' nélkül a' kép alkotmány, és el-vcEci a' maga dí£cit, 
íöt minekutánna az Épület az idö' Törvényiéi'Éerént ruinába mégyen-is, a* mcg-ma- , 
radott oÉlopok mútatják-meg annak régi méltóságát, így €intén minekutánna vaJameíy 
Társaság, a* Nemzeti életet ki-élrc, az ö TiCtviselöinck deréksége fenn-marad, és ab-
ból ítéjtetik-mcg a' Társaságnak kissebb, vagy nagyobb.betse. -* A* mit ma a' His
tóriából geretettel olvasunk, a'̂  mit ott betsüllünk, azok azon valóságos derek embe
reknek cselekedetei, a* kik a' Közönségnek £oIgáltak, annak terhét viselték, és annaJ? 
javáért áldozatokat tettek. ' f ' 

Méltóságos Gróf Fö-Ispány Ur! — az igaz indulat kevés, de egyenes Éókat 
keres magának: — a' bé-végzctt Érdem TiÉtelctet von magára, é$ Éereretet vi£en-ei 

magával; - lm az egég Vármegyének femci, mcllyekben örökárTifteletekncky Ce-
reteteknek csalfaság nélkül való könnyei reménnyel Nagyságodra vágynak függefit* 

ve!! - 's háládacosságoknak ezen zállogác liyujtják. {*) A* ic-folyt 20. EÉtendöc 
£oJii. 

(*) Ezen alkalm*tojsiggal által-adu V. Nodrlus^Ugr on I s tván , d-butsuzuzott Fö-Isp«ny 
G. T e 1 e k i D 0 m o k o s nak az emlékezcccö Ábrizolist. 
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£olIítoin Én-mcg, hogy t mái nap cievcn ifiusággal virítson Nagyságod felett; ^ az 
Akták* porai közzé bc-temetett, de nap Fényre hozott Igazságok, — az oltalmazoct 
Ártatlanság, — zz Ö/vcgyek, és Árvák háládatossága, - az a' sok Jó, mcilyct Nagy. 
Ságod ezen Nemes Vármegyével tett, — ezek a' leg-Éebb Ékesen Éollók, és ezek fiol-

janak az El-válás' napján hellyettcm! I — Sokat ezek közzül tsak a* Mindenható 

fonrolhat-nicg igazán, de a' Nagyságod nemes Lelke ezt érzi, és ez elég jutalom!!! — 

Mikor Xenophon, a' ki éppen ollyan nagy Katona volt, mint Bölts, öregségére 
r 

a' Scylloni Jó£ágában meg-vonta voina magár, hogy az utolsó órát tsendességben ott 

várja.bé, sokÉor meg-Iátogatták ötét hajdoní Barátjai, és TiÉtelöi; beSédjéböl ott-is a' 

böíts Politkát tanulták, cs Lelkek ujj Tüzet kapott, z Haza' Éeretctére; — Ezt a'pél-

4tt Nagyságodban tökélietesen feUtanáljuk: — Ifiuságának egy réfében a' Csata' mĉ  

zcjében igyekezett Nagyságod a' Haza* Borostyánjait raeg-érdemleni, azután Xenopho* 

ni tscndes Lélekkel magát ^Vármegyénk* Kormányjára, és annak boldogítására alkal" 

maztarta: mcst már, mikor az Élet, és a' Halhantlanság közt lévö Köz kitsinyedík* 

igyekezik a'hátra Icvö betscs rövid gcmpillantatokat, Háza'kedves kebelében tölteni.-(* 

Mi on-is Éeretcttcl, és tífte!cttel fogjuk Nagyságodat fel-kercsní, Nagyságodtól z 

Közönségie Tanúságot vcnw. Nagyságodtól Hazánkat okoson Éererm', cs Éolgálni ta

nulni - Az Isrcn áldja-meg Nemzetünket azzal, hogy a' Nagyságod' példija ífiadjék-

meg sokgor közöttünk. - Egy oly* givet, mely Vallásához buzgó, Királlyához hív, 

Felebarárjaihoz Éclíd, és igazságot ferctö, egy ollyan Éiver, a' millyen a' Nagyságodé, 
kívánok fin mindeh derék Magyarnak, Az /sten tartsameg a* mi Ncmzetünker, és 
adjon módot abban, hogy az erköltsi Culturának útján nagyra nevekedjék !! — az 
isten tartsa-meg a* mi kegyelmes Királyunkat! — «' mi Felséges Uralkodó Házunkat,. 

f t 

melynek £eiid, és emberi igazgatása alatt Nemzetünk ujj életet c l ! ! ! --» 

i 

b a Fö.Ríró 
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Nemes Varmegye'' Nemes Rendjeíi f 

uis dcsídcrio sít pudor. aut modus tam chari capicis, cui juílitlűc Soror íncorruptt 
fídcs, niijaquc verícas quando ullum íavement parcni ? — így Éollitotta vala-mcg haj-
don Róma* kedves Énekessé t* maga Barátját QLiIntiliusnak halálakor, és Így Éollitlak-
meg Én-is titeket Nemes Vármegye' Nemes Rendjei! kedves Fö-Ispányunk' el-válása-
kor. — Ha tsak egy napnak-is, melyben V3gy egy meg-clégedett kedves órát éltünk, 
sajnáljuk cl-enyéfcsét, mit kell éreznünk akkor, midőn egy sok cÉtendökíg tartott boN 
dog Epoeha,végén élve, azon Atyának halljuk butsu Éovaír, ki boldogságunknak c€* 
köze vala, — Vikká-fatni elmenkei azon el-tölt időkre, és annak minden pontjaiban 
látni az Atyát az árvák között, a' vígaStalót az Özvegy mellett, a' Barátot a' Éeî vc-
dökkel, az Ör/ö Angyalt az ártatlanul el-nyomattakkal, — az igaz Bírót a* Törvény 
Székben; — a* Hazafit a' gélvéíEck közötti — látni mondom mind ezeket, és ezeknek 
T e l e k i D o m o k o s b a n lett cl-yc£tését nem siratni, — az lehetetlen. — Nem es

mérte az ötét, a' ki a* mi bánatunkat kárhoztatná: — nem tudja az, mi légyen egy jó 

Atya, a'ki fájdalmunkat méltatlannak mcndaná; — igazak a'mi könycseppjcink I — mél* 

tán folyhatnak ezek !! — folljanak.is!!! *̂  

De - mit cselckvém? — háf illö-c a' mcg-£omorodotraknak bánatját nevelni?^ 

illö-é a' raeg-kcscredett £ivck' sebjeit újjra fcl-gaggatai? - nem! ezt Én nem tselek-

6em, söt inkább vígaÉtalást keresve — botsánatot kprek, h^ fiúi' érzékenységem' Artya 

el-vetiCién való báuátját igen méregén öntötte-ki: — Vípaí^talást keresni? — nacrvot 

ígértem!-^ de biztat a' Horatius' Éava: Durum sed levius/it patiemia, quid quid cor-

rigere eíl: nefas! — ezt mi-i$ el-mondhatjuk, de mintha a* jelenvalókra nézve is né

mely kedvező Képeket Játnck, mintha éppen ezen Éerentscclcn meg-váíásbaa némely 
nyomai ttívfeeniéaek a' Éercnrsének; *- úgy vagyon, nem vagyunk mi cl-hagyatcatva, 
rendek a* Míndenha:ó nékünk víga£talásokati - keressük-fel azokat, és ha£náljuk ! 

/ 

I. Mi k^ 
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Afi /el^eí kedvesshb '^ a Kötelessége teUyesítése után való nyugodalomnál? — 
örvend tz lítazó, midőn egy nyugvó pontra tanálva, el-hagyott útjára viÉfcá-tekint, — 
millyen Iccdves érzéssel van teli, a' Hajós, midőn a'kivánt rév partra meg-érkezik, és 
Q míllyen Mennyei crzés foghatja körül a' mi kedves Atyánkat most, vc\úön életcne^-
tgy nevezetes pállyáját cl-végezve, tseades nyugodalomra tanált! — VÍ£É4 tckmt ö 

-az el tőitekre, eleiben tlinnck ifiuságának EÉtcndei, könnyűnek érzi magát: ártatlan mo
solygás vcÉi körül ábrázatját; látja magát dclíeg paripájánj látja "a* Tántzolók között, 
Jícdvcs érxés fogja-cl otct, mert Ó rifitán haí̂ n̂álta ezeket: — cl-fut elméjével a* Kato
nák' sorai közzé, tsínosság, cs rendtartás küiömbözteti ezek között, Férfiúi bátorság 
van el-rejtvc eleven ficmeiben , és Éelid mcg-íontolása cgygyeztcti benne a' Katonát 
a' Polgárral. — Egy más Epocha nyílik-mcg' itt előtte, a' Katona rabságban esik, % 
Jcis gyermek mcg-gyözi a' Férjfiat, Fcrjc, Atyává válik. •- De balgátok erröI, 
xncrt a* balál sokCor 2avaiía-.meg az erőmet, bancm ó Kerefítyén volt, és az ö 
Kice meg-rartotta {Jtct: a* viíontagságok kcgitik a'Fcrjfiat. A'mi Emberünk új) pályához 

-

kezd, Iái ja írt magár, mint Tiátviseíct, Éoross lántz gémek kötik hozzája Ti£t-tár-

sair, de ezen lántz fccmck az ö kezei között Ró'sa koÉoruvá válnak; pontosság, meg, 

kímcilcs, nyijtkívüség külömböztetí, tscndességgel léĵ ik" clörCt és ennélfogva viÉÉá so

ha sci — mcg-jelenik, mint Itélo Bíró, méjj bé-láiás ül a' homlokán: egyik kezében . 

igazság, a' másikban irgalom; - nyitva -vágynak fcmei, de ö ezekkel nem a' fiemélyt 

hanem a' dolgot nczi, ^ de mi jelenik-mes otr? ~ a' kedves Haza' tsendes Oltárt ^ de mi jelenik-meg otr? ~ 

látÉik, — egy Fcrjfiu közelget hozzája, —kéks pánt^élján lövések látganak, le-óld-

ja azt, — az Oltár' lábaira téÉi, ^ cl-akar menni, egy Cserfa Kogoru véti körül 
^ El-homíokár, és az Oltáron ezen Éók látnának: cft et Fideli tuta síkntio merces. -r-

-mciül ezen Képben az Öreg, csendes érzés fogja körűig és ímé a' jó cselekedeteknek 
• jutalma, a'nyugodalom jelen vagyon! — ne irigyeljük mi ezt töllc Nemes Vármegye* 
Nemes Rendjei i örvendjünk inkább, hogy az, a' kit mi ^'érettünk, nem ragadtatorc-cl 
végképpen töUünk, él ó még, és tiéca boldogság vcki körül életétj — oh! — éljcn-is í!! •-' 

r 

II. 
• I 

' VígaÉtalásunkra lehet másodkor az-is, hogy a* mi Öregünk pályafutását úgy vé. 
gczte^ hogy annah folyamatja alatt mmlenehtöl jícrettetett\ Szép bizonyságai ennek 
a* feemekben lévö könny cseppek. — Szerette otct Uralkodója, Écrctték Elöljárói, fic-

b 3 rctték 
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rcttck alattvalói — Az á légt vévá Lelke meg-nycrte a' £crentsétlenckct, egyforma. 
lag tsendeS magaviselete mcg-ficüditctte a' tüzes líiakat, ^' Törvényhez Cabott maga
viselete, helyre hczta a* rendetleneket, *s állandó charactcre kedvessé tette a* jók, i$ 

Igazak előtt; -̂  fcrctre a' Földmivelö, mert Gazdát látott benne, bctsültc a' Polgár, 
mert a' £ép mesterségeknek pártfogója vólr, cs tiÉtcIce a' Nemes, mert Hazafira, 
meg-f< í̂ntolt lépcsü jó Hazafira tanálc benne; — olybá lehet néini az Ö Életet, mint 
i ' fCormányja alatt volt Vármegyéjén kerefetül folyó Marosnak vízét;̂  — ti£tán indul 
a' kiforrásából, pá*síntos, és virágos partok között folyó, kicsiny korában, eljut a* 
JcóÉiklák közzé, sebessen rohannak cdé a' Havasi patakok, vadok azok, de tíStak, 
és az 6 sebességek a' marosban tsendesedik, nevekedik a* maros, ki jön a* köÉiklák 
közzul, sík mezőre kap, próbálják a' zavaros patakok mcg-motskolni, de ö a* földi 
réfiekct lerakja a' fenekére, és így a' zavarosokat-is meg-titEiitja, — így — annyira meg-« 
nevekedik, hogy Hazánk' Hajóit csendesen viheti, *s Boldogságát nevelhctii 
vélte ó is annyira Vármegyéje' Boldogságát, egyességet, az által erejét, hogy Hazánk* 
Constitucioja bátran nyugodott karjaik-között. Szerétre azért ötct minden, — kedves 
volt mindenek elöct,'-ne örvendcnéíik hát mi annak, hogy a* mi Öregünk a'/eg-őebb 
jutalmat, a' Közönségnek ti£ta Éeretetéc meg-nyerte, ne örvcndenénk-é annak, hogy 
vífonc 6*is minket £cietve válik-meg? nagy vígaCtalás ez Nemes Vármegye, hogy 
mi tsendesek lehetünk, hogy Ótet semmivel ícántéándékkal meg-nem bántottuk, és bá̂  
tran Écmei közzé nézve el-mondhatjuk: — 
mert ok éerctnck Téged* !! 

így ne 

Atya! tekints gyermekeidre, íceresscd Őket, 

I I I 

» 

Leg-nagyobb víga£talásunk lehet pedig az, hogy Ö nem £unt-meg munkás lenni 
magára, és reánk nézve-is, — egy fiép Pálya nyílt-meg előtte az emberiség iránt kis-
sebb circuíusban, de sokkal közelebbről munkálódni, haza telepedik kedves Szüléinek 
Jakhellyére, oda tér vifcÉá, hol gyermeki efitendeít cl-töhöttc; — minden bokor, min-
den forrás esmcrctes előtte, mindeniknél kóstolt 6 kedves örömöker; — oh be £cp ér-
zés gyermeki lakhellyünkre vifegá térni, és éppen azon ártatlan érzéseket vinni vi££á, 
mellyckkel onnan ki-indultunk vala; - oda tér viÉÉá, hol munkásságának leg-flagyobb 
Jeleit adta Fcrjfi korában, akár merre fordul udvarában, maga kezének munkáját látja:-itt 
egy gyümölts fa mutat Ültetőjére, amott egy vljrágos tábla KcrtéÉÉére, - most nagy 
bajjal épüft Udvarából néz-ki Éántó föidjeirí?, majd a' hegyen méré£en által-vitt forrás
nál ciendesen elmélkedik, boldogul él ó itt, mert tudja, hogy mcg-clégedett kezek 

, . • dolgoz. 
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dolgoztak ezen, és vidám £cmck kertek áldást a' gazdára. - Oda tér vi££á, hol bol
dog aUttvalói khterjcÉtctt karokkal várják, - ícp kerület ez, cs nem esméri az a' fa
lusi örömöket, a* ki erre nem vágyik, — itt még az indulatok ginte ártatlanok, a' tcr-
mé£et t ' maga cgytigyüscgcbcn, dp a' maga tiÉtaságában vagyon, ezeket vezeti a' czcl 
felé, tántorgó lépéseiket egyengetni, Écnvedcsciket enyhíteni, gyönyörű érzés! ezeket 
boldogokká jókká, virtusosokká tenni, mennyei kötelesség, de mennyei jutalom vát-is 
reája, mely annyival édesebb, a' mennyivel tsendesebb,-oh —mintha látnám, hogy 

r 

kö£önik a' Mindenhatónak, hogy Ötct nckiek viÉÉá-adta, mintha látnám hogy tojón-

ganak ezek a' viÉÉá térő édes atya körül; — Isreneral óhajtom atyámat nállimk meg. 
tartani, de midőn ezeket láttam, boldogságától nemkivánom cl-húzní: maradjon ó ott, 
kóstolja cselekedeteinek jutalmát, — Te pedig légy áldott, hogy otet mcg-áldottad, 

V 

légy áldott, hogy minket-is meg-áldotrál, mert ö ugyan mcg-£unt Fö-íspányunk lenni, 

de Atyánk vó!r, 's Atyánknak fog maradni ezután-is, mi hozzá el-mehetünk, bajainkat 

vclie közölhetjülf, és ö nem hagy minket Tanáts nélkül; ^ ö el-távozott mint Fö-

Jspány, de vié^a tér, m]nt,Hazafi-Társ> viSná, mint Vármegyénk' Tagja;_-- együtt 

fbg/a vcJJü/jfc védelmezni Hazánk' Consrirutiojár, *s honnyi Éabádságunkat; — ö példa 

adónk, p Barátunk léken!! köfónjük hát Uram, hogy ötct közöttünk meg-tartottad* 

tartsd-is.meg, és töUsJ-bé a' jót óhajtók* fiive' kívánságait, - tedd áldotta ötét, tedJ 

boldoggá házi kerületében, nyújtsd hoÉCára élete' follyását, és hátra Icvö napjait, tedd 

a' mcg-clégcdés által rövidekkéj - Méltóságos Gróf Fö-íspány Ur! a' mivel beÉéde-

mer kezdettem, aval bé-végezcm, és ezt adom még hozzá: mu//is Tu bonts fiebilis 

íiiscedis^ nuUi fkbUw\ quam mihl Te voltál az, a' ki alatt ezen Nemes Vármegyé

ben Éolgálni kczderrem; Te vezérletted ifiui indulatomat, Te esmértél engemet, csen

nélfogva Te igaz Bírám, jó Pártfogóm voltál, — Én benned az Atyát Verettem, de a' 

Hazafit tiÉtcItcm; sok£or örvendettem én néked, és sokat köÉönök én néked* légy 

hát bizonyos, hogy tiSielctem mcg-gyözödésen fundálódván, örökös léÉen,-r Atyám ! — 

Elöljáróm ! — Hazafi-Társam ! Élj boldogul, élj ho£Éason, Éeress Engemet, mert óh — 
r 

£n Écrctlek Tégedet!!!- . 
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T E L E K I D O M O K O S nak, 
mint In s t e l l aco r Commissar íusnak 

B E S Z É D J E és A J Á N L Á S A: 

/ 

Méltóságos Gróf Cs. K. Kamarás Fb-Ispány Ur^ 
Tekintetes Nemes Vármegye'' Rendjei II \ 

oldogságra rendeltettünk az örokkcvaíótóí> boldogságra törekedünk, vágyódunk a* 
böltsotöl fogvu a* koporsóig, de hányadik az a' ÉámlálhatatUnok közzül, a' ki annak 
meg-nyercsévél dicsekedhetik? "- Én leg-alább — akár a' Éenr, akár a' külső Hútoriákat 
tekintsem, tökéletes, és állaadóúl boldogokat soholt ncoi tanálok. — Ama nagy hitli Pá-

• •-
•m 

triárcha az Ábrahám, a' raa^a ideiebelick között fejül emelkedett vala caisokoi^y az í-
* " * . ^ • . -

gaz Istennek esmérctcben, Éövctségcssc lett az örökkévalónak, ígéreteket nyert az i-
ránt> hogy nagy Nemzetség* Attyává léfxn, *s ezeknélfogva Boldognak tet£ik vala 

nékem, de midőn íel-jcgyezve olvasom rolla azt-ís, mi módon fofe"tatik-meg egy Fa* 
raó által kedves Sárájától, mimódon parantsoltatik, hogy Tsákot meg-áldozza, olito^ 
zattnak tanálám öcet-is a' halandók* köz vagyonjábol, a* Éeteiicséclcaségböl, és neüi 
mondhatom egéÉ boldognak. -^ Mó*sest, ama vála£tott Szolgát mennyire nem mcN 

tóztatta vala a* Seregek* Ura, £íuröl-£Iíire táccatti magic vélle, egy nagy Nemzetnék 

Vezérjévé, gabadítójává, Törvény'aJójává, Vallás* tanirójávú tette, — csudatévő eiö- • 
vei ruházta-fel; — ti£telectel, cs bámulással olvasom az ö viselt dolgait, és midőn a* 
nagy Lclküségnek — az I .̂tenhez, és az igazsághoz való nagy foretctének a* köz p ' 

' . ' * ' ' « 

clö-mozdiiásában való tántoríthatatlan buzgóságnak oly* eleven bizonyságait látom as 
ö élctében.j a' boldogok közzé Cámlálom örct, — De májf^löl midőn látom^ mi mó. 
don küÉködik. a háládatlan Néppel 40. cÉtendök alatt a* pul2rában, mÍGön olvasoiH 
vé^re fejőlle, hogy a' tejjel mézzel folyó Kanahánt tsak mcÉfírc láthatta, de abban 
bé nem mehetett, sajnállom az ö sorsát, cs hijjánosnak tanálom az Ö boldogságát, üá-

* ' • • • 

vid — az ísrenntk £ive É^rcnt való embere, Salamon, a' kg-őo/Jogal/í az emberek' fi-
jai közölt, két nagy, és ditsöséges Királlyal aü Isten' Népének, — midőn olvasom, mi 
módon pallérozódik alattok az Izrael} crössedik a' Nemzet, gyarapodik az igazság, £c* 

üdül-
• *. 
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Jídiilack az crköltsek, cgyÉóval, bolJogittatik a* Társaság, boldognak mondeni Dí-
vidat, és boldogabbnak Salaaiont, - de másfelől, midőn meg-u/júlnak cmlékczeteinbín 

4 

azok a' borzafiió Tragaediák, mellyek a* Dávid Házát néhány í/h^n setét gyágban bo
rították, niijőa olvasón) a' Náthán Pióféca' fenyegető Éavait: a' Fegyver sóba ki-nc/n 
fakad házaSéL Midőn képzelem az Absolonnak, az cngederícn pártos Fiúnak táína-
dásán, 's esetén kesergő Dávid a r, midőn azt olvasom Salamonról; mivel meg-nem a-
rlzted az £n feövettségemer^ és az tn rendeléseimet^ cl-pala^iván el-^aha^.tom tölled 

0Z Orfagot^ és ad$m 0^ Te Szolgádnak^ Midőn ezeket mondom fontolóra véfem, bol
dogoknak öket-is éppen nem állithatoíxí. Hogyha pedig a'külső Históriákat vi'sgálom> 
ott találom ugyan nagy fiámmal a* hatalmas Uralkodókat, erőkakos Hódóltatókat, a' 
nagvra-vágyó Hérosokat, látok közöttek sokakar, kikben a* Nemes Tüz fcMobban. 
Ván, — a* bátor, és rettenthetetlen 6ív fel-emclkcdvén, halhatatlan emlékezetre méltó 
Történeteket vittek véghez, csudillomws virtussaikat, íávul-is vagyok attól, hogy kár-
hoztatnám ökcr, de ha bcldogságolírol Keletet kellene tennem, talám én-is a' CrézuS-
lói meg-kérdcitctctt SoIonnaL az Athénacbcli Tellust, Nigy Sándorral a' hordóban 
lakó, és így kevés nélkül Éükölködö Diogcnesr, a' Kertéfi Aádoloaimusr, az eke' É^r-
va mellől Constilsá^ra, Uictatorságra hivutt Római Quintiusokat ncveziiém elébb bol-
dogoknak) mint nCTiely kevély képzclődesektől meg-riSegeJett vért ontókat, kik a' 
Népeiknek, és Nemzetckn.^k árért ülrcnck nyakokra, hoiy a.̂ oknalc vérekkel hizlalják 
magokat, nem pedig, hogy bold^gitói légyenek a* Társaságokiak.-- Nem voItanak-c 
rehát boidogok az emberek között? — csak vágyódhatik az ember a' boldogsígra* de 
azt teilycsseggel nem crhcii-écl?— Én erre néitvc úgy ítélek, hogy a'telJyes boldog
ság tsak a* icUycs tökclletesscgnck következése, *s minthogy senki sem tőkélletes az 
emberek kőzött, senki cgéÉíen nem-is lehet boldog; — de ellenben a* milyen mérték* 
b^n lökáJIeícs volt valaha valaki, abban a' mértékben boUognak-is állítom lettnek 
Icnnii — a* íökéllctcsséget pedig nem a* gazdagságnak^ klntsnck Éerzésébcn, nem a* 
jrúUndó gyönyörűségeknek vadifiisában, nem a* ki-ciéijithetetlen nagyra vágyásban* 
nem a' nuinkáclan, és tunya nyugodalomban lielyheztetcm, nem! hanem onnan mé
rem, ki mennyire boldogította az embereket, és az embert Társaságot, -̂  ki — mennyi-
re törekedett crőss Leiekké], tlÉra indulattal azon a' hcllyen, melyre ötct a' Gondvisc-
lés áliitütia; — az Igazságnak, a' Virtusnak Oríágát erössitcni, a' köz-jót virágoztathiy 

H 

a' haÉnos Törvényeknek Éentségét tikteletlícn tartani, -̂  az ügyefogyottakat, gyáríioJ-
talanokat az cl-nyomaitatástól oltalmazni, — és már így ítélvén a* boldogságról, úgy 
tanáloni^ hogy elekőlfogva sokan voltának boldogok az emberek kőzött, mert az istea 

* inúid 
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mind a' maga válafitott Népe, az Izrael között, mi:id a' pogány Népek között tá-
tiia€tott nagy Lcikü Mó*sc'$eket, tiÉra Éivü Dávidakar, buzgó Néhcmiásokat, Esdd-
sokat, támafecott Titusokat, Nervákat, Trájánusokat, Antoninasokar, kik gyönyörűséget ta» 
náltak az emberi Nemzet' bolc*ógításába:i, és annálfogva gyönyörüscgd-is lettének ar 
emberi Nemzetnek, a* mint a'nagy Fridrik is uja lelles fure-^nt diís Grandes HerosTtus^^ 
Marqne Antouine les delites du genU humaim. De boldogok voltak a' Nemzettsé. 
gckis, az okos, £elid, igazságot £eretö, 's igaz ügyekben alattavalóikat fegyverrel-is 

vicezen oltalmazó illyen Uralkodók alatt. — Ezen talpköven é^)itvc, milráa boldognak 

nevezem már ĉ  mi kis Hazánkat-is, a* melynek ama nagy Báchori htván, Báthorí 

Kristóf, Bocskai István, Bethlen Gábor uralkodások alaic o'lyan ereje, 's ditsössé-' 

gc vala ugjan, l;ogy az a' ídomGéd Népek, és l^artományok által-is beisbcn tartat-

tatnék, de majd idöröMdörc hanyatlani kczde, az egvcncrienícg, a* Fóvebb emberek* 

nek nagyravágyása, egymás-alá áskálása, Töröknek, Tatárnak be jövetelére, rablására, 

égetésire, pu£titására utat nyíta, a* Hazafiaknak íegyvérér egymás ellen forditá,' és a* 

hajdon virágzó állapotban volt Nemzetünk utolsó mscgben pogány üeípotizmussa am

iatt nyög vala, azonban meg-feáná a' nagy kegyelnjü Szent (Jr Jsten, és arra'hajrá c-

zcn Magyar Izraelnek Éivct, hogy kl-vetvén nyakából a' Töiöki;ck vas jármát, magát 

a^Felségcs Austriai Háznak elébb védelme, azután nraU:odása alá — egy Éabad Nem 

zethez illő feltételek mellett adná, — mely azon idöbcíi Ditsö Eleinknek, 's ezen okos 
és Écrentsés lépést cÉköz!ött Hazánjc* Nagyjainak nem kis ditsérctekrc feolgál, söc 
meg-érdemük, hogy hamvaik a' késő Maradék áhal-is áMattassanak; — azólta Ellenség 
íöld'Jnket nem kóborolja, nem rabólja, pu£tltja, csendes békességben élünk,' a' tanú-

lásíiak, pallcrozódásnak, mesterségek folyamatjának utjai nyitva vágynak; — a* fpldnck 

mivelése elébb.elébb halad, Törvényjeink Éerént ítélünk, 's ítélcecüfik, és ha vagynik-is 

némü-némü sérelmeink, kezes azoknak o'rvasoharások iránt Felséges Fejedelmünknet 

Atyai kegyességei — hittel petsécelt bizonyossá tétettctésünk, 's áldott légyen a' nagy 

Kegyelmű Szent Ur Isten érette; — áll még össcinkröl reánk maradotí Constitiuiónk. 
Nem lehet pedig ugyan tagadni aztris, hogy nysm méĝ  egy fictcnísctlenség, 's a 'sok-
fele okokból következett vagyonkánknak mérték felett lett mcg-fogy^ickozása, mcllyet 

uáuanzz idegenek nem hifnek, söt azért, hogy Nemzeti Éokásunk, *s indulatunknál-
' fogva nemcsak falatunkat oÉijuk vckk, hanem oly bőven gazdálkodik- némelyikünk 

nékiek, hogy rövidségével esik, cTclett, minthogy látják némely gondolatlan Hazánk-
Fijainak, 's Leányainak mérték felett való czifrálkodásokat, pompázásokar, még gazda. 

4 goknak 
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goknak, cl-tett kintscl bíróknak tartanak, de mik ugyan az clsötölfogva az utolsóig 
érezzük a' valóságos fegcnyscgct, melynek azon-kivül, hogy sokfele fogyatkozásokat 

% • 

Éenvcdünk, meg az a' keserüscge-is, hogy a' Fckbarátunkal való jó téceli;c, a' közjóra 
V nevezetesen Felséges Fejedelmünkéi a' mostani terlies hadi kó'rnyülállásokban való 
segülcsre — ugy, a'mínt illene, 's a* miíit az örökké hív volt M a g y a r É Í V mo&tís 
óhajtaná, tehetetlenekké lettünk, de nem kell cl-csíiggedni, Fortuna opes^ non anlmum 

-. / -

auferre potesít non si male nunc^ et olrm sic erií^ él a* Magyarok' Istene ö adta 
Yölr, a' mit el-vett, Légyen-meg €ent akaratja!! — Féljük, Éeressük tcilycs fiivünkböl, 
tCÍIycs Lelkünkből, és minden ^erőnkből, Écrcssük Felebarátunkat, mint mi iftaannlcat, 
kérjük a' Éerént, a* mint maga tanított, seoimic nem kételkedvén, a' mi mindennapi 
kenyetünkct add-mcg minekünk ma, és bizonyoson mind azr, mind egyebeket, a' mik-
r« igaz Sükségünk vagyon, meg-nyerünk; a* mi Mcinyei Sz. Atyánknak gondja Iĉ ê'n 
mi reánk j az Idvezito' fava ícrént feüyebb az Égi madirsknál, kik nem Éántnak, 
nem vetnek, *s még-i$ tnplákacnak. - De már vl£B-téick aTcnn-emlitctr, 's Hazánk

nak a' Felséges Austriai Ház' uralkodása alá jövetelekor, ennek boIdogdgcD: c£közlá 

akkori nagy Fcr/ííakra: Nem lehet kétségben hozni, hogy azok, a' k;k a' mcg-írttak 

Écrcnt a* Népet bolJogitották, annak jovúir sorsában réÉt ne vettenek, 's annálfogva 

boldogok ne Lntcnck volna, sőt bizony Játható meg Maradékjakon*is az %!wkaHa^im. 
ímé Hazánknak kct nugy oÉlopa, Hazánknak, és a'ÍCirálynak egy;rá:u haénos Hivci! 
Cfeek a' két ki-potolhatttlan kintse'mk, a* Magyar Izraelnek mind Lovagat^ mind Sze-
kereiyi Jó Gubernátorunk, - és Cancellariasunk, azok. közzül a' Nagy emhejck közzül 
egyik Bánf fy Györgynek, a* másik T e l e k i Mihálynak nagy érdemű Unoka 
Gyermekei „Fories gencrantur fortibus et bonis,"—• Vajha a' nagy kegyelmű Szent 
Ur Isten, mint hajdon az Ézekiás Király életét ~ i^/eítendökkel mcg-nyújtotra vala> 
^zeknek-is becses, és ha£nos eleteket mig hoíífeas időkre ̂ meg-nyajtaná, lelki, és testi 
erejekben meg-tartaná !! ^ Neve hos noílris vitiís ínicjüos ocior aura tollat!!* *- És 
íme! ezen említettem T e l e k i M i h á l y n a k később Unokái közzül — a' harmadik 
CírymácUtárt, a' kinek ma £crcntséjc vagyon ezen NcmcS Torda Vármegye' Rormány-

jár, mellyet hajdon nagy érdemű Üke Apja is igaígaroir, által-venni - ritka ferentscs 
környalállás - a melyben eJíU Méltóságos Gróf Királyi fCamarás ujj Fö-Ispány ür , 
igen kedves ötsém, Tégedet tartalak boldognak, és ugyan nem mclrán-é? ^ mert a-
kár Felséges Fejedelmünk által lett újjabb raeg-tifirelcetéscdet, akár azon rágós mezöc 
gondoljam-el elmemben, a'mely ezen Éép ki-terjedésü Nemes Váimegyének sokképpen 
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való boldoglrásira előtted nyitva áll, akár azt, hogy egy ollyan Níeraes Váttnegycnek 
lettél Elöljárója, a' mely ugyan maga jUisait, mint illík-is a' Nciiics Vérhez, meg tart
ja, de törvényes függésct-is, a' mellyel tartozik, nem fogja mcg-tagadni TöJIcd, a* Se
géd V. Ti£t Urak pedig mind értik kötelességeket, mind elég buzgók annak hivcn 

való vitelében, és így a* nehéz környiiláüásakban-is twk azt nem fogjík tellyesitcnt 

a' mi nem tcllycsithctö, — akár azt gondjljam-el végre, hogy a' mit óhajtottál, el

nyerted, nem lehet, hogy boldognak ne nevezzelek, egycbaránt Hehs an:^uJHs animű-
suSf atque forlis appare^ sapUnter hhm contrahes vento nimium secunéo Turgidavela — 
l^ásQd^or magamat nevezem, a'minthogy valójában érzem is boldognak, a'ki íllycii 
kedves Atyámű:ának, kinL'k Fá-Király-Bírói Hiv.italába Itrc be-iktatása* alkalmatossá-

• 

gával — az Elizcus Próféta' Éavaival: Él az C/r, és a Te LtlhtíJy el-nem hagynak 7>'-
geJei^ meg-is cslüdtcm vala, adhatom-által a* Kormányt, a* kire nézve nem lehetne 
már nékem ollyant felelni, mint hajdon Cresus felelt vala Camhyzesnck: lu quidem 
Cjrö génite non videris adaquandtís esse Patri^ quipp^ t//; nondum est fiUus^ qiultm 
ille Te reliqtth'^ ^ midőn hív Szolgulaconinak ^^M Ekrendejébcn meg-halgattatván a-
lá rtos kérésem, 's felséges Urunk annak további fljlytatásáról kegyelmesen fci-óldoi2* 
in mclcQzia:ván, magam hcllyctt ifiabb, '$ náÜamnál többre érkezhető Elöljárónak a-
dok beilyer, a' ki már ho€Éas, 's terhes hajókázásom után el-Qthcttcm a* re'g' óhajroct 
'Tsenues reV-partor, és ha £inrén meg-kclMs vallanom Boctíussal: Jamque venit prope^ 

ráta malis inrpina SevectUi^ et dolor atatcm jussit hiesse suam^ — de mcg-elégedéssel 

mondhatom már Horatiussai: Stct qulcunque pátens Aula Culmlne lubrico^ me dulcis. 

sűturtt quiei!! — Harma^Eor: Valóban boldognak tartalak Nemes Toida Varmegye, 
midőn c l / Fö-íspán\t nyertél Felséges Fejedelmünktől, a* ki kebeledben nevekedett, 
közönséges Gyűléseiteknek clcicölfoL'va való gyakorlásiról esnér Titeket, de "Néktek is 
lehetett az é iclességcinek, Vallásos, egyenes, dologban bé látó -— jó Hazafi vo/tának 
esmcrésére jnrni alkalmatosságtok, melynélfbgva öret, midőn a* Haz^* belső csendessé, 
gc' ícnn-tartására az ezen Nemes Vírmígyebéli Nemesség-*s a* Fegyverfogásra mcíT-
hivattatott, ennek Alsó Kerülete a' fel ült Nemességnek Vezérének, annakután/ia az e-
góg Nemes Vármegye -r OrÉág* G>ulcscrc Követjenek, majd ennek végzetével - úgyait 
a* Nemes Alsó Kerület* réfiéről feUállittatott Insurrectionalis Permanens Deparationak 
íJölülojénck váia€:otta, — a' ki Nemes Aranyos-Székben elébb mint Admmistraion 

r 

azután, már három eÉtendeje el-múlt, mint Fii-Király-Bíró, mcg-tanulta igazgatni a* 
Kormínyr, nem tanulja az igazgatás' mesterségét Ti rajtatok, mint némely ifíu Orvos, 
a' ki mig bclc'jön mesterségébe, egy néhányat ügy orvasol, hogy ellene panaÉt nem 

tegen; 
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tcSen; -^ a' ki régi tör^:öküS Nemes Vcrböl vcvcn £ármozásár> tudja a' Nemesi jus-
-

nak betsét, és azcri annak bizonyoson mindég hív Or-al)ü]a-is IcÉcn, — a' ki gazdag 

Vas-Bányáiból éerzett tspafiulásánálfogva tudván, hogy a* kemény darabos koveket-is 

meglehet olvaftini, a' Libertást a' Liccntiáról mcg-külömboztctni nem tu-ló, vagy 

jnég inkább egybcn-zavaró darabos íivcket, 's vad indulatokat mcglágyítni, 's törvé

nyes függésben tartani mind érti, mind elsenvís múlatja, — a' ki maga-is volt árva^ 

*s ha Éintén az Atyát egy bdlts, és példás jó Icikü Apja hcllyett való Bátyja ki-p5-
% - • . 

tolra-is, de az édes Anya apoígatásai' kellcmeit semmi ki-nem pótolhatván, tudja as 

árva* sorsát, 's annak ügyet magáévá fogja tenni, — a' ki hogy többeket clc ne €ám-

láljak, Ösi Czimercben hordozván az eke vasat, és búza fejeket, pártyác fogja a' 6án-
tó vcto, és az élelmet veres verőitekével kereső Éegcnyscgnck, Czímcres Pccsétjcc 
Soha ollyan Rendelésre nem nyomja, a* mely a* Cegérayt cl-nyomja; — követni fogja 
egy esmércclen, de jó gondolkodású Vers' icxz'á* ia/ -^ e* Éovait; * . ' 

Ah ^ kíméld a' íegcnyt Birtokos Hazafi, 
i 

HiÉcm ez ember.társ, az U»ban Atyafi! 
Fzek' verejtéke ícrzí Bársonyodat, 
Gyakran nem érdemlett Fö-Hivatalodat, 

Egedet, gögedet, pompás aÉtalodar, 
Fényes Lak-Házadat, drága Ruturodat. — . 

És íme mcíin^i boldogságot Éámlálék-clc Nemes Torda Vármegye'Rendjei, mely
re fánkot tarthattok Méltóságos Gróf Királyi Kamarás újj FöJspányotok* igazgatása 
alatt! — mely ho^y állandó légyen mind reátok, mind Kormányozótokra nézve, nem 
kell egyéb, hanem értsetek egyet, fog)atok egymással kezet a' köz jó' clö mozdításá
ban, — c' felett dq^uam mementó rebus in arduis servare mente?n non secus in bonis 
curetisque solici:e, ne procax libertás civitatem veflram dquis florentem Legibus mi-
sceaf" - Közönségesen pedig e'mái napon ez ötömnek napján mi iílik jobban mind
nyájunknak Éájuban, mint ama bölts Tanáts: 

. Lfftus in prarsens anímus quod ultra eft . 
Odcrit curare, ct amara Izeto 
Temperet risu, — nihil eft ab omni 

Parte beatum !!} — 
Adja a* nagy kegyelmű Szent Ur Isicn mindnyájnnknak áldását, hogy legyünk 

továbbra is, és sírunknak ííélcig boldogok, a'midőn más sokkai nagyobb, és ollyan bol
dogság fogja az cddiglenit feUváltani, a' millyent £cm nem látott, {{il nem haliott, 
és az embereknek gondoiatjok sem cr-fcl. — • 

c 3 Be ikta-
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Bé-ik t á t o t t újj Fo-Ispány, G r ó f 
T O R O T Z K A I P Á L U f 

B E SZ É D J E. 
m 

az Instellator Gróf, és Báró Con míssai'ius Urakhoz 

Méltóságos Grof^ és Báró Fb-Ispány^ 
V Bé-iktató Biztos üraJil 

% -

% 

Tekintetes Nemes Vár megye!! 

N 

mé! — másodÉor tevém-lc í^lltcmct, a* racly tsak petsétje az én velem füIcíct^, ' í 
• ü 

tsaí<nem csecsemő koromrólfogva bclC'Ti oltatott Felséges Királyomhoz való fcJdbctet-
len Hívségcmnek, 's Hazámhoz való forró Éeretecemnek! — meg-pctsétcltc ez azty 
's a' rnit eddig-is fentül raeg-tarrotcam, meg efössebbé, '.'s eletem fogytáig állandóvá 
téÉí, meg-tanúltam Én azt meg gyermekségemben, a' mint mondám, hogy nem lehet 
senki jó Hazafi, hogy a' Kirulynak igaz Hive ne légyen, 's nem a' Felség' igaz Hivey 
a' ki a* Hazája' Éereterécöl nem buzog: — az isteni bölts gondviselés körötte a* Ki-
rályt a' Hazához, 's az Hazát a' Királyhoz, 's ezt egymáscól el-vála£tam, nem lehct> 
az Uralkodó Felség c' Éerént és a' Haza nem két különös Tes t , hanejji a Kuály 

Feje, cs Atrya az ö Népének, 's a* Haza Tagja az Uralkodónak, vagy Gyermekei a** 

Hazafck, - vallyon már mcliyik Fó volna a2, a* mely érzéketienül Ccnvcdnc Tagjai' 

mcii-éict, vagy vatllyon mitsüda fcnés Tag az, a' mely a'̂  Kó' bántodását fájdaioiii 

iicikül ki-áiíaná? —Vagy mclIyík Atya nczné-el—bé hunyt fiemmcl gyermeke've£edcl. 

mér, vagy niirsoda mostoha Gyermek volna az, ki Szüléi' Écrcntsétleriségchez híJeg-

vérüscget mutathatna? — így a' Király, *s Haza köztt ha az egyik gyengül, a' má

sik' boldogsága is csorbul, és ennélfogva meg-scrtené az a' Felséget, a' ki az Uralko* 

dó clütt Hazája' ügyében, alázatos ci£cclectel az igazat ki-mondaai nem méréálené, 's 

balul hél az, a* Haza' Écrctcíérö!, ha az Uralkodó Felség' Écntséges jussait valaki 

fefcgctni báiorkodnck, nemes tűzzel nL̂ rai védelmezné, - valóbati egy jó Uralkodót 
Éolgálri fabadság, 's annak nem engedni állortzás rabság, 's hogy Üccvoval éljek, 
la mncftn dvlgokat elmétikel^ V gonJolatinkal meg-clrcá/unk^ úgy íapaftaljukt hogy 
mitiíien lánuuigbéli kűtdességek köztt egy sints nevezetesebb^ 'j kedvesebb^ mint a 

mdlyel 

^ 
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^ieilyel Hazánkhoz tartozunh^ ügy^ hogy jóllehet kedvesek Szüléink^ gyerjnehhk^ 

Atyánhfijal^ Barátink^ de az Haza fíilndenfcle kedvességeket^ V tahidén feretHít mj* 

^ába foglár 's még azt-is ígéri Cicero, hogy a' kik a' Kazác segiiik, 's annak jovác 

munkniják, bizonyos hcilyek van az Egekben ké£:ivc, hogy ott örökkc boldogul cljc 

nek. V̂ agy Valtríus Maximus Romai Dictarorral £ó!ljak: Ilogy annak (t; i; A* Haza" 

f.eretetének melljet mindég egynek é)tek a" Királyi Felséggel) az o Méltóságúnak 

még az'is^ a mi £z Istenek^ akaratjt)k 'vagy vcgezésekhez hasonlittatik^ a" Szülék^ 

tekint€te\ vagy hatalma' erejét alája-veti^ az Atyafiak k'áztt való ^eretet-is Öuhin^ 

tes, 'f egyenes indulattal igen hellyés^ 'í méltó oklól annak engedj azért ti i: ho^y 

jel-fordulviln-is egy egyes Házi állapot^ azért d Haza bántódás nélktil fenn-marai^ 

bat-t de ennek fel-forgatása^ vagy romlása mindenek házi Isteneik, vagyis bázai'z 

puftulását húzza maga után''* Ezeket így tudva elcicölfogva egyben-kötöttem ca C7.e;̂  

kcc egyé-vált Sz. Kötclcsscgekcr, 's cökélletescnis mindég azon igyckfecm, hogy já 

Udvari, hogy jó Hazafi, 's jó Fíazafí, hogy jó Udvari lehessek, — és czucán-is soha 

ir.cg-nem feünom úgy munkálkodni Felséges Uralkodóak! Éolgálarja' elo^mozditását, 

hoory a' más főbb czcloin a' Haza, 's abban ezen Tekintetes Nemes Vármegye' jova 
légyen, 's mivel tudom én 3zr-Í5, hogy valamint a' Sas egyaránt járja, *s hasítja a' Le
vegór, úgy az -érccicmniel fel-ruházott cmbernck-is mindenütt az egc£ Világ Hazíja 

lehet, azért Socracesscl Világi, vagy.is inkább Világ' Po!gárja-is létnek, de ez nem re-

kcSrJ, 's nem fo}t]a-meg a' fedi^tett, vagy neveltetett Hazahoz való Éeretetet, söt é-

leÉti azt, mivel az minden relatiokaál, 's kötelességeknél crösssbl?, azérr, hogy egy £5. 

val ki-tégyem a* Királyomhoz való hívségcmct, *s az Hazámhoz való Écretetemct, 

hogy magyar vagyok, soha cl nrm felejtem, 's örökké az maradok; ezen érzcitöl lel-

kesirtctve fogok én tehát raost-is ezen Tekintetes Nemes Vármegye' fCormányozásá-

hoz rendeltetvén, Hivatalomhoz, melyrck cl-nyerése újjabb érzése az ö Felsége' iráa*> 

tam való Atyai kegyelmesscgcnek, újjibb bizonysága Elöljáróim kegyesen bennem hely. 
• 

hczrctett bízodalmoknak, 's ujjabb öEtön arra, hogy az Ö Felsége iránt való hívsége* 

metí a' Hsza' Éolgálatjára való magam' fel-£cntclésivel ökve-kaptsolván, ketcözietocc 

erővel az Ü Felsége Éolgálatjának, 's 'a' Haza' bolJoíísáíJ-ának elö moziitásii való i-
paikodásommal meg-bizonyithassam. Elöljáróimhoz való háládatosságomat pedig azzal 
kívánom bizonyitani, hogy bennem vetett bízoJalmokra magmi mind inkább-inkább 
crdcmesireni kiváiíiom, cs hogy kegyes várakozásoknak me^y-felclni törekedem az áital 
különösön, hogy ezen már igazgacásom-alá bízatott Tekintetes N. Vármegye' irániam 

• 

valü jó índulatját-is meg-nyerni tcUyes tehettségem Éercnc igyekezem, 's ez az ca 
tifeit̂ Iec-

\ 
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tíÉtelettd való kérésem a* Mckaságos Gróf, és Báró FÓ-fspány, 's bé-iktató Biztos 

Ürakhoz> hogy e^cn fcl-tételeincc méltóztassanak Elöljáróink által 0 FeUégénck, és 

magoknak E!öliárói:^knak-is bé-jelcnteai, *s ezáltal ö FelségeVAtyai kegyclmességér^ 

•« .£löljiróink* kegyességeket tovibbra-is ki-nyerni, mcg-gyözvcíi a' felöl, hogy én ezt 

nem tsak Éóval ígérem, hanem hogy meg-állója-is IcÉek, azt tselekcdettcl-is bizonyita* 

ni fogom, rocHyct annál bátrabban fogadok, hogy egy ollyan érdemes Fcinek vagyok 

követője, a' kinek példája mindég €emcm clött volt, és lé£cn, *s a* ki oly' tsámos 

cÉcendök alatt ezt minden lépésével a' Felsőbbség* meg-clégcdésévcl, az igazgatása a-
Jatt lévőknek kedvességekkel bizonyította; S^nki nints* a' ki ne értené, hogy itt 
a* Méltóságos Gróf Fo-íspány, *s béJktatá Biztos Úrról Éóllok, a' ki már mineku*_ 
tánna ifiuságátói fogva bctscs életét a' Status* Éolgálatjára lieatclcc volna, egy réfeét 
ugyan a' Katonai Éolgálatban, azután a' Fé Kormány-Szék mellett, *s végre 20. cSr 
tcndöktöl-fogva ezen Nemes Vármegye' igazgatásán; 's inindenütc meg-kiilömbüzte-
tett érdemmel töItötte-el, 's már most a' magától kivánt, 's nyert nyúgodalomía jut-* 
ván, mc£feiröl fogja a* Világ* tengere' hánykódását ficmlélni, azzal a* tökclletes meg-

nyúgovással, mely a' Lélek' nyugodalma, hogy a' Felséges Uralkodó* hivsége, V Ha* 

zu' Éeretetcböl folyó kötelességnek mindenekben meg-felclr, 's a* jókhoz |ó, 's a' né^ 

taláncám, lehetett roífakhoz-is engedelmes vólr, — zerencsés vagyok Én tehát, hogy 

Hy' példát követhetek, de fe'ercntsés azé.t, hogy már másodkor adódik az a* fccrcntséiTi,^ 

hogy Hivatalomban a' Méltóságos Gróf Fá-Ispány Ur által iktattatram-bé, másodÉor* 

is tehát ncmtsak ezen bé-iktatásom áital bizonyított, hanem több hozzám való gráci* 

Íjáért is, meliyeket egyébként viíontagolni mód^m nints\ méltózrassék az én háláda

tos Ti^tcletemcr cl fogadni azon bazgó kívánságommal együtt, hogy érjen a' Méltósá

gos Gróf lé /spány, 's bc-iktató Biztos Ur Kcdvcssci* karjai koztc Éámos, és jó HÉ. 

tcndöker, *s ét;o-el a* Világi állapot' azon feg-kcdvcsebb rckér, a* Jók* arihö jutalma* 

kat a'késő vénscgbe-is, hogy fCcdvessei, Attyak' érdemes nyomdokát követvén, azok* 
rak Écrcnrscs áliaporjokban sokáig gyönyörködhcssckj 's aiéUózrassék fengcm* meg-
nem itclni, hogy Én béícésségcs jóságával viSiá-élvén, újjabb, meg ú'íjabb kérésemmel 
nyugodalma' tscndes rév-partjában bc-féikezni törekedem, *s ott aikilruadankodom az
zal a' megnyerését reménylö kcrésemmcJj hogy légyen ezután is a* Méltóságos GióC 
FéJspány Ur mind rickcm, raúid ezen Nemes Vármegyének az; a' ki volc eddig, 
t: i: bólts Tanáttíival dt matatóníí> 's tartsorTTzutlííís gráciájában, 's jó emiékeze* 
tébeui tt ugyari külön-külön £ívböl jövő íó^ de még-is, mivel mindennek feivéböl 

Éármo-
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fármo7;ik̂  úgy at Én, és az cgc6 Tekintetes Nemes Váimegye' egyes fiova^ hogy é-
zen Nemes Vármegyének i ' Méltóságos Gróf Ur édes Atty» vólr, .és.azért nékünk 
sahi a' McltóMgos Gípf Fó-Ispány Ur* erdemei, *s kedves cmlékerctc Élvünkből k-i-
nem fog törJödni. -?- Szerentscs valóban az» a* ki a' baráctság' tiSta karjaitól vezé* 
Teltethetik; — ijlycn Éerentscs vagyok ezen mái napon, a' midőn ezen ujj Hivatalom-

^ _ 

|»aa a' Méltóságos B, Fó-íspány Ur által ikrattattam-'bé, Engemet a' Méltóságos B. 
Fn-fspány Úrhoz nem tsak az Atyafiság, hanem a' mi arcnál drágább, 's többet ér> 
az igaz baráttság köt egyben, a* melynek egy bizonyos tanúbizonyságát mutatta a' Mél
tóságos B. Fó-íspány Ur azz;ű, hogy egyik be-iktatóm'knni mélcóxcatott; — hofeteas 
Vp'na, ógy-is mindenek előtt tudva vágynak, ^ Méltóiságos B. Fó-lspánj? Bé-iktató 
BíztoB Ur* erdemeit clö-6ámUlnom, 's azáltal écmérmetcsscgéc-is meg-hántanám, — lé-
gyen elég a' többieknek cl-halgatásával azt az egyet, 's mind ezt magában-fogialó ér-
demét emlegetnem, hogy a' Méltóságos Báró Fé-Ispiny Ké iktató Biztos Úrban, egy 
Királyhoz hív, egyenes Éivü igaz Hazafit ti£tclunk; — reám nézve pedig elég érdem 
az a' Baráttság, a* mellyel a' Méltóságos Báró Foíspány Bé-iktacó Biztos Úrra né^ve 
ditsekeJhetem, — méltóztassék ezt továbbrá-is fcnn-tanani, *s nékem raeg-engcdni, hogy 
czután-is — ezen elörtem* életem' fogytáig tartó bctses névvel élhessek; - cljcn a* Mél-
tpsAgos Báró Fo-Ispány Bé-iktató'Bízros Ur boldogul, Éeréntsésen, 's érje-el KedveSr 
scibe azon Boldogságot,- a' ^icllyct fciye önnön magának kiváu, *s tartsa-meg vcícm 
együtt ezen Nemes Vármcgyct-is ióságában !!! —. - - • .;̂  

Á 

4. 
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A' más Bé-ikt3tó Biztos' - Méltóságos Báró Fö-Ispány* 

K E M É NY I G N Á T Z Ur' 

B E S Z É DJ E. 
! * * • 

Méltóságos Gróf, és ¥b-hpány Ur^ 
f Tekintetes Nemes ydrmegye'' Rendjei í 

2 ilyen dí£cs Hivatalok' beiktatások alkajmaiosságávar nem volt Éokásban eddig 

hogy az Iktató Biztofok mind ketten BeÉédet tartsanak, c$ ezen már régebben gya-



korolratott Rcndtirtást nckcm-ís mcg-kcllene tartanom, de cngedjeivmeg nékem a*Méf. 
tóságos Fo Ispány ür , -̂  engedjenek-meg a* Nemes Vármegyének Tekintetes Rendjeíy 
és Éabadítsanak-fel Engemet arra, hogy Én-is ázoa örömemet, mely £ivembcn vagyon, 
Éóval-is ,nyílátko2tathassani-ki, a* több cfirendöktöl fogva gyakorlott Atyafiságos barát. 
tság, és ÉomÉcdság, Just adnak nékem arra, hogy Én azt kivánhasiam, mind a* tsak 
most bc-iktatott Méltóságos Gróf, és Fó-Ispány Urról, mind a' Tekintetes Nemes 
Várnjcgye' Rendjeitől, hogy a* ÉólJást nctsak kérhessem, hanem azt meg-is engedjék, 
mcllyet álhatatoson remcnylvén, hogy a* mar meg-mondótt okokból meg-nyertem, ezen 

r 

tcmcységcöl lelkcsitcctve, tovább-is bátorkodom folytatni igen rövid Besjédemet: — 
• 

«• - Ha a' fényes és TermcÉetben lévő minden Plántákat nevelő Nap úgy mennc-le» 
hogy annak ící-cccÉéséhez az emberi Nemzetnek több reménysége nem lehetne, nem 
hibázom^ ha azt bátorkodom állítani, hogy az életre való nézve azok a' kétségben c* 
scsserküíiködnének: Ha a' éerzett Kintsek ú^y el-enyégncnck, hogy azokhoz hason
lókar, a* jövendő idők, még a'kövctkezöknck-is nem ígérnének, talám kevesebben vol
nának, a' kik azoknak meg-£erzésébcn fáradoznának; Hasonlóképpen, ha a* Fiak az A« 
tyáknak, az ifíabbak a' korosobbaknak következői nem lehetnének, a' termégetes rend' 

-

íel-fordúlna, és az meg-nem alhatna. ~ ügy rendelte ízt-cl a' Terméfor, hogy azok 
a' magok rendes útjakon c' íerént folydogáljanak, a* Nap a* Napot, a* Kinrs a* Kin-
tset, az ifiabbak a* koiosabbakat, idö fercnt váltagassik-xil, — Bizonysága ezen állítá
somnak ezen mostani örvendetes kÖrnyülállá$.is, a' mikor már sok e£tcndöktölfogva 
Éolgált nagy érdemű Fé Ispányja ezen Nemes Torda Vármegyének, Széki M* Gróf 
T e l e k i D o m o k o s Ür, a'ki ezen Fényes Hivatalt •̂  minekutánna Fejedelméhez 
való' egyenes Hívséggel, Hazájához, és Kormánnyá alatt levő Nemes Vármegyéhez 
bizonyított kéretettél, Törvényesen sok E£tcndökig kormányozta volna, marja* Hiva
talát önkéntesai íí'elscges Fejedelme' lábai eleiben le-tette, hogy mindenek elort tad^ 

• 

va lévő, és ré££erént már d-is tölt környülállásokban a' terhekkel mcg-rakotr, és eL 
bádgyaitott vállaír, hátra lévő papjaiban meg-nyugtassa, 's ezen homály nélkül való 
Nemes Vármegye napját, a' következett nap, Méltóságos Thorotzkó Szent-Györgyi 
Gróf T o r o t z k a i P á l Ur, reménylett fényével — mái napon fcl-váltotra. — Bi* 
zonysága tovább-ís állatásomnak az, hogy ezen Nemes Vármegyének meg-nem bcrsül-
hetö íCintsét oly* reménységet nyújtó Férjfiu váltotta-^cl, a' ki ezen Nemes Várme
gyében mindeneket a' Törvény, c$ egyeaes igazság Éerént fog kormányozni, minden 
tekintetben, cs clö-jöheíö környülállásokban tántoríthatatlan Hazafíságát fogja meg-mú-

L 

ratní, és így egyik Kintsct •- más hasonló Kints fogja ki-pótólni. — Vcgtcre; tagad; 
' . , hatat-
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hatatlan az-is, hogy a' nagy érdemű koros Férfiúnak a* jó reménységet nyújtó iCiahh 
Hazafía lép hcilyébcn, mely Éerént,-^ Éercntscs a'Tekintetes-Nemes X '̂ármcgye, liogy 
egy ollyan Elöljárót nyert, a' kitol mindazokat a'jókat váihatja, a* mik egy igaz Pol-
gárnak, egy hív Hazafinak, egy igaz, és egyenes Elöljárónak Tulajdonai, de ficrentscs 
a'Méltóságos Gróf FÓ-Ispány ür-is, hogy egy illyen dí£es Nemes Vá îU'̂ gycnek Kor-
mányozója lett, a' ki Elöljáróihoz mindenkor a' Écrctettcl clegyicctt TiÉteletét, a' be-
tsüllcttcl járó illendő engeJelnicsségér, és függését rfleg-mútatta, ncmtsak, hanem a* 
mostan el-bútsuzott, és Hivatalát le-tctc Méltóságos Fé-íspánnyáhaz-Js úgy bizonyí
totta, hogy valamint a' Nemes Vármegvc fájdalommal, úgy eddig Hivatalát v/scIS 
Méltóságos Fó-Ispánnya—érzékenységgel válnak-el egymástól, és ezen sebet egyéb 
nem-is enyhítheti, annyira, mint slz, hogy abban a' meg. nyugtatott reménységben va-
gyón helyheztetve ezen Nemes Vármegye, hogy a' mit a* régibb Elöljárója el-mozdu-
lilával cUveEtett, azt az újjább Kormányozójában fel-fogja találni, és ugyan azért 
niBts-ií egyéb hátra, hanem az, hogy a* vólt Elöljárónak azt kívánjam, hogy a* csen
des nyugodalomra intézett napjait â  leg-nagyobb raeg-elégedésscl cl-tölthesse, és ví£. 
Éá-tekintvcn azokra, mellyeket Hazájáért, Felebarátíáért Hivatalbcli kötelessége ficrént 
cl-kövctetr, gyönyörűséggel emlékezzék azokra a'napokra, mellyeket haÉnoson a'köz, 
jóra fordított. ~ Az Hivatalában mostan be-iktatott újj Kormányozó Hivaralár, a* leg
nagyobb örömek köztt, az Alattavalóinak meg-clégedésével Cerentsésen folytathassa, 
^gy, hogy a' mikor ezca Hivatalát folytatni meg-Éü:iik, minden Tagĵ ii ezen Ncmc7 
Vármegyének, söt a* késő Maradék-is csoportozott áldásokat botsássan magára, és Urí 
Házára; a' Nemes Vármegyének pedig azt, hogy vólt Elöljárójának, és FóJspánnyí-
nak hoSfias, és érdemes Szolgálatját meg-esmérvér], mind végig rólla jól emlékezzcív", 
úgy nagy érdcnü Fá-Ispánnyát Éeressc, melJyet azzal fog fĉ kcppcn bizonyítani, ha 
Éorgalmatos munkálkodása, és együtt való Törvényes Tanátskozásai által, — vállaira 
bízott Terheit könnyebbíteni fogja, mindenekben egyet fog érteni, és ha azon fog 
törekedni, hogy egymáshoz ollyan bizodalommal, és Écretéttel viseltetnek, hogy a? 
két Teltben-egy ÉÍV, és egy Lélek fog lakozni, mellyet f.ivembol óhajtok-is! 1 —• • 
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U G R O N í S T V Á N Ur', köÉönö 

B E SZ É D J E:̂  
a 'Bé-iktató Gróf, és Bárd Biz tos Urakhoz 

^m 
\ 

hf, és LibcT Báró Instellator Comnússarius 

A' TeraiéÉct' nagy Alkatójának leg-nemcsebb Tcrcmcésoi az Emberek, mindég a* 
jövendővel foglalatoskodó, nagyobbról-nagyóbbra törekedő Lelkek* Felséges tulajdon-
ságsiknak lassan-lassan való ki-csírázások' kezdetével, tsak keskeny határok közzé €o-
rittatott Házas, cs Szülei Társaságban eltének, - majd érzéseiknek, tchcttségeiknck, 
kívánságaiknak kifejtödéseivel, külömb-külömbfclc plánumaikn?ik ki-yitelcrc, több ember
társaiknak segirtscgck nélkül gükőlködve, egybe kezdettek gyalulódni, cs nagyobb tár
saságokat formáltak, az emberekből Polgárokká váltak, a' külötabözö /titercssék a' több 
•próbb Társaságokból formák Polgári Alkotmánynak Intcresscjébe határozódván, a* 
köz-czclra egyenlő akarattal, cs erővel kezdettek törekedni, önnön magoknak Törvé
nyeket Éabcak, azoknak mcg-taitását, oltalmazását, egy£óval az cgc£ ú)j Alkotváay-
nak kormányozását egy ipagok közzül arra Icg-alkalmatosabbnak, és magát ícg-iukább 
érdemesítettnek adták-által. ^ Felséges meg-jutalmaztatása az étdcmnek, a' midőn egy 
ki-pallérozott munkás Lélek clött, az Emberi Nfcmzct' boldogitási tágas Mezeje fcl-
nyittatík, a' midőn sok ezer Szülék Gyenneksiket, Férjek Feleségeiket, Polgárok ön
nön magokat, Barátjaikat, Attyafijaikat, Vagyonjaikat, mindeneket egy Elöljárónak 
igazgatására bízzik, vilóiában nagy bizodalom, ennek lökéllctescn meg-felclni, - Éá-
mos ezcreknck fel-scgillöjénck, Tanáts adójának, okoson ptrantsolójáaak^ oltalmaióji-* 
nak, Eírájának, büntetőjének, jutalmaztatójának, - egy6óval-t ' jelenvalók' boldogító
jának, cs a' következendők' boldogsága' Fundamcntoma' meg-vetöjének Icnai, í̂ inte 
emberi cröt fcjül-múlt czéJ, és csupán tsak egy nagy Léleknek arra való munkás tő-
rckedésc, cs önkéntes fcl-áldozása által cl-érhctö, »' fci-is Nemes czéljától Lclkcsittetvc 
a' Icg-nagyobb akadállyokoo-is kerc£tül ható Éándékkal, és tehcttscggel törekcd.ék 
mind azon Kútfőket fel-nyitni, a' mellyckböl úgy az egég Kormánnya-alá bízaitacott Pol
gári Alkotmányra, mint annak külön-külön Tagjaira cgyesség, öröm, raeg-elégedés áradjon. 
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Szcientscs Tarsas% az, mely egy ilyen maga hell>én álló Elöljáró Kormánnyá 
* 

alatt lehet, - íbkcppen ht annak önnön elo lucnstelektc törekcdp intezeteit egyben-vc" 

tett vallókkal igyekezik minden Tag elö mozdítani. - lUycn Elöljárók alacc volt ÉC-

rcntséje ezen Nemes Vármegyének több E£tcndöken kcreÉtül - a Icg nagyobli Éehd-

seggel, okossággal, és clö-mcnctcilel igazgattatni, el annyira, hogy boldogságát-ís már 

meg Éokva cl-fclejthetetlen emlékezetű - Éctctvc ti£tclt kedves volt Fo-lspánnyáaalc. 

Méltóságos Széki Gróf T e l e k i Do i t i okos UrÓ Nagyságának cl-vcEcét tstk A^ 

tyai módra vigyázó gondos Éárnyai aJatt nyugodó meg elégcdéséböl való fcUserkené-

scvcl kezdette méltó mértékben érezni, 's raidön már eltűnt boldogságának tsak édes 
vitefiá-ctnlékczcsével maradva - a jövendőnek bizonytalan sorsával tusakodnék, jólté-
vö Gcniiissa homályban borult Horizonjáii a* reménységnek sokat ígérő reggelével 
|tct£ctt fel, a* midön Felséges Fejedelmünknek Atyai gondoskodása , Méltóságos Gróf 

T o r o t z k a i P á l Ur ö Nagyságát Nemes Vármegyénk' Kormányozójának ki-nc-

vczni, 's egyCersmind bé-iktattatui méltózratott. — Méltóságos Gróf, és Báró Királ-

lyi Biztos Urak! Fogadják-el Nagyságtok mint Felséges Fejedelmünk által ezen egyes 

Lélekkel óhajtott kedvei ujj Fé-/spányunknak bé-iktarására rcnddccrctt Biztosok, 's c 

Éercnc ü Felségének Szcmcllycssci azon háládatos kofönctcinkct, a' mellycket ma mi 

bennünk Ö Felsége hív Alattavalójr boldogícisokra törekedő gcretetének újjabban é-
IcÉtetctt Jclcí gCTJeÉrettek. —• 
tsak volt kedves Fö-Jspáüyunk! nem raeliözhctem-cl ezen Nemes Vármegye' Rciidjc-

McltósáíTos Gróf Instellator Commissariüs Ur! már 

ihck Nagyságoííhoz visciteiö az iránti újjibb kö£oncteket, hogy noha Nagyságod' töl-

dí cl-rcndcltcrcsének tökéllctescn eleget tétele ákal ficrzett érdemiéinek édes gyümöl* 

tseivel gazdagon mcg-jutalmaztatva, életének telét, nem második TavaÉÉár, régóita a-

ka;ta kedves Házanépc' tscr.dcs Társaságában tölteni, mcg-is £eretett Vármegyéje' bol 

-dogságáért a' magájcc-is feláldozva, a' Kormányt mind addig, mig azt hasonló cdeS 
leménységckKd k^tsegttrö mássának ákal-nem nyújthatta, le-nem telte, -- Nemes ál-

j • 

dozat ez? - cs azon 20. Ekccndeji tscndes igazgatásnak, a' mely alitt Nemes Várme-
gycnk a' Nagyságod' Kormánnyá alatt virágzott, Koronája; fenn-fog annak háládatos 
emlékezete közöttünk örökösön maradni, a' leg-£ebb Monumentum pedig az, meilycc 
SL Écretcc az Emberek' Éívcben emel magának- — Méltóságos L. B. InstclUtor Com-
jni-sarius'Ur! á' midÖn Nagyságbd Nemes Vármegyénket egy £cretetc Barátjával, egy 
hasonló Kormányon úlö TiÉt'táfsával meg-ajándékozta, mfe^-örcgbiti bennünk a'Nagy
ságod által Nemes Hazánknak hafnárá tett nevezetes éolgálatokból éármozoct tifete-
fctünkct - Mékóságofi Gróf FóMspáiíyür! toctK'í úÁ kegyelmes Királyunk Vár-̂  

d 3 mcgyca 
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megyénket, á' tóikor afihak ~ el-vegtett kedves Fd-Ispányunkban való kárát ki-akarv4n 
pótolni, Nagyságodat nékünk adta; mi ezt - mind Ö Felségéhez, mind Nagyságodhoz 
köhsönös £eretcttel, és tiítelö háládatossággal emlegetjük, és köÉönjiik. - A' FeJsé-
ges Uralkodó Háznak, mdy mindég Atyai módra érző Koronás Főket adott a* Thro. 
nusnak, sok, és nagy ksÉőnettel tartozik a' mi Nemzetünk; - Éljen hár a' mi Féké-
gc$ Királyunk! - Éljen a' mi derék újj Fö-Ispányunk! I Minden jó Hazafinak Éive -
minden áldást bcic-foglalván hármasán érezze éljen!! -

' B e-1 k c a t ö c t u j j F 6-1 s p á ny, G r ó f 
T O R o f z K A I P Á L ' U r ' bé-köfzönt(? 

BE SZ É D J E 
a' Nemes Vármegye* Rendjeihez* 

F r 

Tekintetes Nemes Vármegyeit 
• 

W L 

I 

Régiséget vfsgálva - gyakran sok oUyan ötlik fiemunkbcn £okásaikból, t* mcí-

lycfe, í ' mostani rendtartásainkai egyhcn-hasonlitva, egy elöre-tsudálkozásrt indíthatnak^ 
azonban, ha /óbban fontolóiba ycÉÉuky valóban nem oly' rcndkivül valók azok, a* miiiti 
clsö tekintettel térkének,, illycn p: a: hogy többet ne cmlittsek, egy regi Népnek az 
i* Éokása, hogy a* gyermekek* Éületésckor Éonrorkodcak, és siránkoztak, a' midőn el
lenben a' mostani időkben a* Kisdedek' fiülctéseken, és kercÉtcléseken az örömtol el- . 
ragadtatva böktünk lennî  cUenben pedig azon Ncp akár mitsodi korú, vagy rangú 
Ember halálakor, vagy azok' harámuvá való válcozásokkór vígadtanak, holott mi most 
Fö-Nagygyaink, hozzánk tartozó Kcdvesseink, Barátink, 's Ember Társaink' halálakkor> 
's ttímetésekkor, (ki-vévén némely dcrtrbézló £oiiioriiságokat) cgcÉgon a' bánat' rabja* 
vagyunk; valóban ezen t' micnkcl ellenkező £okásban ily' nagy külömbségct tanálvi, 
dsö pillantatba csudálkozásunkac méltán fel-indithatja, de azonban, ha jobban fonco* 
lóra véÉÉük, canálhatunk ollyant abban, a* mi azt nem tünteti éppen oly' csudáilatos-

iiak £emünk eleibe, mintegy csak előre hírtelen reávetett piliauUttal tetkik vala, 
ugyan-



T 

i 

ögyan-is ha Eetnléljük azokac a' sok vífiontagságokar, a' ni;IIyeknck egy Cscesemö, a' 
Világ' Piattzára való kí-lépcsckor, 's azután-is cgég éieic zavaros folyta alatt, ki-va
gyon tetetve, ha meg azokat a' ÉcivcÉekct, a* mcliyck meg az crössckct-is mcg-táz-
zák, nem sok okunk vagyon a' Kcrcf telesekkor a* vígadozáspkra> de vegyük rendre 
Ugyanis, ha halgatással" el-meliözem-is a* Világ' más régebe Icvö ficrentsétlcn Sclá-
vokat, a* kik a* Rabéolgai terhes munka, '$ kínzás által el-bádjadt életeknek önnön 
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magok' gyilkossága állal örömmel vetnek véget, ezen mi lakó, '$ a' pallérozottsággal* 
*s világosodissal kérkedő Világ' rékébc^is tanálunic oUyanokat, a* kiknek Éületcsek ö-
römre, *$ halálok fomoruságra nem indit; - íületik egy, 's be boldog, egy n©hány 
Écmpillantások múlva, a*nélkül, hogy jobh» vagy balkeze köztt külömbségct tadua 
tenni, ki-múlik az Élők közzül, — itt tehát czcn rövid teempillantatoknak, a' mely az 

.érzéketlen, magáról semmit nem tudó aadalgásban tölr-el, az elsö Éempilíantatján ör
vendeni ok nínts, se ki^múlásakor felette tüaödni, mert ki-tudja, háiha az Isteni gond* 
yistlés ily' ideje korául a' terhek' siijjai' mcg-kostolása elöli ÉoUitocta-ki/ vagy talám 
ho££asabb életével, mind maga', mind Ember társai' ostorokká vált volna; — Egy más 

•_ 

üúkiikf *s lassanként az esmérctlenségbe, *s tunyaságba sem pr, sem roEgat nem tsi-

nilna, egyik napot a' másik urán henyélve el*rójja, 's végre üt a' várt utolsó óra, *$ 

véget Vet unalmas napjaínak, még itt sem tanálok azillycn' Éületésc napján sok okot 

tz örömre, valamint halálakor az aggódásra; — Éületik egy, 's naeg-ajándckoztatódik 

a' Termééet' ,nagy, 's Bolts Alkatójától elmebeli £ép tehettséggel, de ezt nem fordít

ja azon czélra, melyre adódott, t: i: a' közjó' munkálására, *s ember társainak haÉná-
L 

lására, hanem a* hijábanvalóságokra, és végre az élet' íhinden gyönyörűségeivel való 
víÉfeá-élésc á',tal egésségér, tehettscgét fcl-áldozza, álral-fuija az élet' úgy-is keskeny 

r 

határát, 's egyfióv̂ l̂ semmit tsinálva cl-jut pállyája' bé-végzéséhez, de van mis, a' ki 
roÉÉabbra íotditj:i z" M/ndenható' ezen ajándékát, t: i: Fclebarátjjinak alattomban való 

i 

verem ásásra, minden feltételibe való hátrálására, hírében, nevében, betsülletébcn, mcl-
lyek meg-tartása az életnél, kedvesebb meg-rontására, 's mikor leg-jobban nevet Barát 
ja' femcbcn, akkor foralja leg-inkább a' mérget méjjebben annak vcSedeinére, 's így 
feüntelcn való rcbegésben, hogy itt, vagy amott .csalfasdga világosságra hozódíic, al-út-
jai kUranulódnak, 's néha-néha ez megtörténvén, Felebarárjárol megvettetve, 's min
denektől cl-hagyattat7a közelit-cl világi utazása' yége, — vallyon már az illycneknek 
Éülerésekkor nem inkább Éomoruságra, 's halálok pedig örömre indithatják-é a' körül
iette lévőket; - Éülctnek némellyek (bár ritkák volnának) 's Szüléiknek, 's Attyaíia. 
inak, Felebarátjaiknak jó reménységet nyújtanak a' jövendi Na^vságra, - erköltsi 

Nagy-

. < ' -

\ 
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Nagysáo-ot ertek, - itt' sem költség, sem fáradság nem kiméllődik, minden mesterség 
ki-mcritödilc nevelésekben, de vagy már a'temicfeetekben h^lé-van öntve a'rogg, úgy, 

• • ~ 

hogy azt a' Mesterség kí-nem irthatja, „vagy nevelésekben történhetik valami ollyan^ 
a' mi okozza, ' i néha égre vehetctlenül, mint Domícianus gyermekkori legyek ölcsa 
Éülte véreogezö indulatját, 's mi híi ezen nagy reménységből, magának, 's ember-
társainak ostora,̂  *s Hazája', *s embertársai* boldogságok* csendessége* meg-háboritójat 
Éíintclen embertársainak vetec4 l̂mckrc tsebkSik, söt azoknak véreket £omiuhozza, nea» 

tekint ebbe semmi idö korra, — az ártatlanságot meg-ölí, fcl-áJdozza minden emberise

get vak indulatjának, mi egyéb egy Catilina, egy Caligula, egy Básta, Robespfcr, a'ki 

nem ^gy Római Népről, de tám az egéÉ Emberi Nemről kívánná, hogy egy nyak* 
legyen, az egy csapással való cl-vághatásra, a' kik tsak ugyan végtérc-is meg-utáltat-
ya, a* kétségben eséssel küíködve, Ichellik-ki alatson lelkeket, meg-érdemelné, hogf 
fejt holta után egy vérrel tellycs kádba vitessék, hogy ott clcgíttse-ki vért íomju-
lyjzó kiyinsigit^ de egy mis a' Cerentse' Éárnyaín repül, fel emelkedik a* Dítsöség' 
Jeg-nagyobb poltzárt, nem elcggik ezzel is, többre vágyódik, 's mint Nagy Sáíndor, 
még élctíbe az /stcnek közzé kivánnya magát Éámláltatni, 's cztn Hatalmát az embe* 
i^ég' el-nyomására fordit/a, leg-el$öbcn-is az isteni félelem* ki-irtására törekedik, *$ hogy 
Ovi( îu5sai Éóljak, cl-fut előtte a' íemfrmetesség, cl az igazság, hívség, 's bízodafon, 
V ezek hctlyctc a' ravagság, tsalirdság, álnokság, az eröfeak, és a' másénak hamíssarí 
való kívánása állnak-elé; — de nem is tsuda, mert a' minr Claudianus mcg.j"gyzctte, 
a' Nagyok' példáját köveuk a' Kisscbbek,. és az Emberek' indulatját, akár gondolko*-
íások* módját semmi rendelés sem hajthatja úgy, mint a' Nagyok' magok viselete *t 
így tehíít cI>Öbben-is Hazdjit céki Éerentsérlcnné, 's így ográn a' Hadakozás' minden 
<ísioraít által-viki az ártatlan Nemzetekre, *s nem egy Város' meg-gyjjcásában,' mint 
tíéró, hanem az egéé Világ' füscölgö lángjában, mint valamely mesterséges Tözi/á-* 
tékban gyönyörködik, - a'nyomorúság árvíz módjára foly előtte, minden jó rendet fel-
ftjrgatni, a'Társasági cgyben-^köttetéícket ingadozókká/'s bizonytalanokká kívánja ten* 
nh meg rcfekettct mindent, a'hol cllentállásra tanál, *s végre mjJön tsalc nem az utol
só tsapást akarja tenni, hogy"a* Világ' egyik rc£éc járm3-alá hajthassa, hogy ugy OÉ-" 

tán hataliiias kezeit ki-nyújtsa, a' más réteknck-is meg-hódolására, *s ekkor a* Világot 
r 

boltsen Kormányozó Mindenható' Vcgzésétel, a' nyögő Embernek jovára, főidül 
a Éerents<;' kereke, vakat vet a* Kotzka, *s hanyatbomlok rohan a' vc€cdclemben, 's 
minden az okosság,'stciídség Tanátsi'clienérc, tctc felfuvalkodott tsclzási füsté váU 

. . • . • ' nak 
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naV> 's Ditsösség* fomjubozáának fel áldoz:arott sok feámuak Seregei, mint meg annyi 
kísértetek'kcpzclödcsciröl kínoztatva, egy kietlen Sziget* k6íjínjaln tanáljá koporsójár.*^ 

. Hát már az illycn vérkípó níiétejek* Éületcse napja nem annyi gyáSc 6erez c, hogy azt 
az Eíircndök' hoírÉu Sorai-is alig töröihetik-el, és temetéseken nem méltán el-mond-
harjuk-é egy néhai nagy Hazánkfijával, a' ki egy illyenforfnának temetése' alkalmatos-
ságaval egy va'akitöl meg-feollittatván, hogy miért nem bánkódnak, egy ily" Em»er* 
halálán, azt felelte, hogy az éleiében annyi körínyeket facsart-ki, hogy halálára egy 
csepp sem maradhatott. — Tagadhatatlan, hogy Éületik oUyan-is, a' ki jól €ületi1c> 
(mert az crössektöl tületnek az crössek ) jól neveltetik, a' kényeztetés távúi jár töU 
le, az Anyák magok viselik gondjokat, a'raig Anyai karokra van. nevelésében Éükségc, 
's nem bízódik egy neveletlen Személyre, hogy az — Lelkében is, tescéhpn-is nyoaio-
rékká tegye, 's a' hcllyetr, hogy az erköltsiscget oltaná annak feivcben, már az ellen-

\ kezöt kezdi Éínlccc n)áiassággal abban isepegtctni. — Az Atyák vagy magok ügyeU 
nek a' ÉÍV\ 'S Lélek' czucánni formálására, vagy oUyanokra bízzák, a'kik bizodalma-
kat meg-érdemliki 's azok úay pallérozzak, hogy nevelések által a* Tadoninyokba 
meg-tanulják annak főbb dí6t adó rétér, az Isteni félelmer, meg azt, hogy úgy léÍEfick 
igazán Böltsek, ha érzik, mely nagy k'ints légyen a' jó Etkölfs, *s ezen érzésekkel áíl-
ki a* Világ' hánykódásii közzé, meg-felel a' reménységnek, az értelem, és józan íté
let Éövettségbcii lévén nájla egymással, mindég úgy fog mindenekhez, hogy annak 

.végét megfontolja, Feicdelmcaek, Hazájának Éolgála fira, .E-nber rársaina'c boídogs.ígok' 

.munkálóJisára €annya cl tellyes eletét; — a' Jót ekközli, a' rofeÉat el távoztatni cgéí 
érövei ígyckczi, de mi haSna mindezeknek? akármerre fardul, mindenütt tekervényes 
örvényekre talál, á'mellyek cl-nyelni törekednek; a: eng.^d'odensJg, az ígszságraíanság, 
a' rágalmazás, a' képmutirás, 's hízelkcdés' fallánícjai, mint megannyi mirges Viperák 
ostromolják, 's ÉünteJcn itt* egy, ott raás akadályra bukkan, — jóra tzélozó intézetei 
balra magyarázódíiak, minden okossággal tett lépései oltsároltatnak, a* hói méltán ked-
vességct remed, ott kedvetlenségre tanál, 's így mindeniiu, Alsóknál, Felsőknél, min
denben gátóltitik, végre meg-a;inya ezen Éövevényes útján váadorolni, úgy gyakran 

r 

meg-untatják.vclle, cl-húzza magit a' csendes niigánossághan^ vagy minden érJemeí 
mellett a' Statusnak tett folgálatja jiKalmáál mtg-vctreiiki \ el-ucasittatik, *s a' felej-
dckenység' setétrségében múlik^ki alvilágból; -* tíány nagy Emherriek nints' *s vó!c 
ez a'Sorsa? *svallyon az illyenek' ki-múlásán nem lehet-c örvendeni, hogy ennyi Vi* 
lág'ínségeivel való küfikodései'rabságától ki^Éabadulharofr, de fel téÉem végiére, minr-
ho^y vagynak-is ollyanok, a'kik mindezeken gyözedei;i;eí!kedack, bajt, bút nem érez-
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nck, vagy ha igen, mcg-ttnulják annak haÉnát venni, *$ az által jobbakká, *s okosabbik
kal tétetvén, a* töviss közt-is mcg-íccdik a* rózsát, lábok alá tiporják ellenségeiket, V 
hízelkedést, rágalmazást, nagyravágyást, 's irigységet, Bölts Uralkodók* igaz Hazafiaí, 
\$ azokból Haza Attyainak méltán köfónrctnek, mint Augustus a* Római Tanáts, cs 

'Nép által, - jó Haza Atyák, vagy Anyák, iegyenes Ulkü Barátok, Felebarátjaik' jo-
vakat munkálódó Polgárok, 's ezen igaz nagyságba fi, lainckatáaaa ezen Nemes Hat-
tzot mcg-hartzolták vólaa, óUaUmcnflck az örök életre, *s ot̂ t el̂ véfiik az igazak* ju
talmát, a' Ditsösség Koronáját. — Hát már vallyon az illycnck' temetési Innírpek* 
gyáÉt vagy vígságot érdemclnck-é? Háláa4ást a'Mindenhatóhoz, ho^y azEmberi Nem* 
áldására, dúsösségére Ulyenekct-ís teremtett, a' meg holtia nézve pedig ki tud}t,.vUlyon 
nem éppen most vóítc ránézve a'tcmpillantat, hugyrctíra-is óhajtotta á'Világ'plattzá-
rol val6 által lépését egy állandi jobb életre, érczvéiiiLcki, *s testi tehcttscgcnek h | , 
nyatlásit, az-is .a* nagysághoz tartQzík, ha azt maga veEi étere, minekelőtte má? tapafe-
talhatní, de ba ezt eKhalgatom-is, tsak ugy^n, mínti ogy a* KcrePtyén Léleknek min
dég van, kivel ez életben tusakodni, örvendeni Jchef, hogy a' nyngodaloni' rsende* 
rév partjára hánykódás! után érhetett. — Ezekből, ha a* testi fájdalmakkal, *s í?ámtá
lán világi nyomorúságokkal kükködok' fe'erentsctlen példáit elö-ncm hozoin-ís, meg-
tetÉik, hogy a' régiek* tselekedetcikec vi'sgálván, nem k?lj rpeg-fonrolás nélkül ítélni, 
*s Éűkásaikat óltsároln!, mert ha mindjárt a' mi bc-vett rendtartásaink, a' )ózan okos
sággal inkább meg cgyczhctök, mint p: o: annak-is, hogy most t'kerc^tplésekkor ör
vendünk, méltó okoktól ögtönöztctiink^ a' meljyekct elc-hord^nom fiükségreíen, ki-ki 
érezvén azt, de a' régiségben-is van ollyan, a* me!y az értelem* úrján menyen. —• 
Mír ez így lévin Tekintetes Nemes Vármegye, mellyík Éokást kövessem, - a' régie
ket c, vagy a'mostaniakat? ma, a'midőn ezen Tckiiuctcs tsíemcs Vármegye* Fd Js-

. pánnyávi VAIÓ lécelcm £ületése» vagy kercÉcelésem' napját inneplem, örvendjek-c a' 

mostaniakkal, vagy Éomork<>ijara a'Regiekkel? — Ha mgg-gondolpm Tekintetes Ne

mes Vármegye az Ö Felsége Kegyelmességét, mely nagy Én hozzín?, jia gjeg Eföl-

járóim' irántam való kegyes bízoJalmokar, hogy mindezeknek hogy felel;ek-meg ? ba 

meg, hogy milyen kcdvellett, Éeretett, *s érdemes FÓnek lettem a' következője, ha 
meg*-a' kötelesség' terhes volcát-is, bogy az irigység, rágalmazás velem-is, valamint 

• . 

mindenekkel köz, 's hogy Hivatalom* folytatásába Ijányféle, cS'nemű-akadályokra M-
nálok, — ha meg azt, h.?gy a* mely Neues Szék'iek Kormánnyá reám volt bízattatva^ 

bizodalmából 
mes 



iflcs meg^crössitcsc- mellett, hivacraiva, *s nemes büfikcséggcl el-mcrcm. monílaní, hogy 
.a'nagyobb réfinél, es jpknál meg*is tartottam, 's ide hoztani magammal által, 'shogy. 
azt vallyon azon mértékben a* Tekintetes Nemes Vármegyébe fcl-találbatom-c? '$ meg-
Dyerhetcm-é? !v ezeket mondorn mind meg-gondolorn, 6intc hajlandó volnék az cmlU 
tettem régi Ncmicc' fokását követni,. de minthogy tudón azr, hogy a' midőn Róml* 
ban vigyok, Római Éokást kell követnem, cl-hagyoiu a' régieket, *s ragaSkodom a* 
mostani tokásokhoz, annyival inkább pedig, hogy sok regben éppen ezen kedvetlen 
mcsrc indít tó okokból találok az örömre élcÉtö okokat; -*• agyan-is, — a^ ö Felsége' 
Afy*í Kegyelme, mcllyet-reám ki-áraÉtani méltóztatott, azt tselckéi,. hogy bízzam a-
2on Kegyelme iránt is, hogy hív Éorgalmatosságo n* tekintetéből, ha né taüm mint 
Ember nem Éántfeándékból mcg-botlanám-is, abból Aryai Kegyelmessége gcrént fcl-c-
inelni méltóztatik, hogy így mintegy meg-erössedvc ezen Kej^yclcn által fogjak meg-
tQrtcnhctecc fogyatkozásom* meg-jobbitásához, Kegyes Elöljáróim* bízodalmokat pedig 
eddig viselt Hivaraloiiban meg-érdemlcni törekedtem, 's oly' ferentsés voltam, hogy 
3iZt annyira meg-nyerhcitem, hogy ezen ujj Hivatalra ajánlani méltóztattak, már mosc-
is annak meg-tartásán való iparkodásomat kettőztetvén, reményle-m, hogy ezen bizo
nyítani méJtóztatofc Kegyességckec azzal fogják reté^ai, hogy Kegyes Scipjaiu, *s egy-
£óval hogy ki-tégycm. Atyák Ic'Ének; de továbbá oly' íerentsés vagyok míg, hogy e-

2cn Tifeíclare méltó Statu:** Éolgálarjába meg-őéü!c Fcrjíianak, a* ki ezen Fó-Ispányi 
Székben előttem kedvességgel, meg-elége lessel üír, nem tsak fe^>toss Atyafiságávali dé 
különös kegyes h'ajlandóságávaUis ditsekcJhetcm, ncmtsak remi.iyle n tehár, h^ncm 
mcg'-s vagyok az iránt győződve, hogy mind ezen Nemes Vármegye' Kormányozá-
sában, mind a' Fo-Kormány mellett Való fto'^ílatja* ideje alatt tett ho^Sas, és haÉnos 
tapjgtiUsaít velem kó^Jcni, 's líőlts Taílíttsával éltetni meg-nem gúiik, hogy így ke-
nyes Hivatalom* terhe könnycbbittetni fog, annyival inkább, hogy niagaiut cgééÉen 
annak folytatására fogom Éentelni, és semmit el-ncm múlatok tcilyes örömmel arra lÖ-
rekedni, hogy annak folytaráiában akadékot Éeriö fogyatkozásokat el-hárittsak, a' Fú. 

* p -

riáknak pedig, az irigységnek, rágalmazásnak, 's több Testvér Attyafíainak egy által-
gá/iülhatatlan véd Pai*st tcÉck ellenekben a* Le'kí csmcrct' tsendességét; ^ ennek meg-
nyerése vólt életem* mindenkori fább tzélja, c 'kéé . ezután-Í5 bé-hunyt Éemmel való 
Vezér Csillagom, 's ennélfogva igyekezem Én, a* mennyiben Wktalmom határi engedni 

,íogják, Szegénynek, Gazdagnak, özvegynek. Árvának, Elsőnek, Utolsóbbnak egyaránt 
igazságában eleget tenni, hoijy így életem' végén, az Igazak* halálával végezhessem 
ait-bé, '$ bátran mehessek ama nagy Bíró* eleibe, a'ki előtt minden tekintet meg-

e ^ , . ÉüaJki 
k - V 

^ * 

*• I 
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Éünilc, 's tsak a' fCegycIem', s Igazság' mérő Serpenyőjével mcrödilc-meg minden, ' s 
Irclödik-meg ki-ki Éemclyválogarás nélkül, - midón tehát ily" válto^haratUii fcl-rétcllel 
inneplcm Én FŐ Ispán'nyá való i^üle.csem'cisö nap;3t. vallyon az nem méltá-i rc.néayl/ 
tcti c velem, hogy okom fiármozik abból is a' mái napon való örömre, hogy az edJi»" 
általam Kormányozott Nemes Székben cl-hagyort kí-tctíö Éivességcr, a' mely nckeoi 
mindég kedves, ** el-fclcjthetctlcn emlékezet fog lenni, ezen Tekintetes N,-mes Vár-
megyében.ic mcg-fogom nyerni,- igenis Tekintetes Nemes Vármegye - a' lek'k e-
gé6 ezen FÓ-Ispányi Hivatalom' folytatása' egyik föhb nigíja, hogy Én a'Tekintetes 
í^cmes Vármegye' ecrctetét, 's birodalmát mcg-nycrhessem, '$ azt meg-is érdcmelhes-

az ez e-
F • 

sem, bízom-is Én ebben, hogy az én fel-ccfclemec cl crcti, pnindazérr, hogy 
Jötri Idökbcn-is, míg a'Szomfied Kormányra ncni rendeltettem vala, gyakran forogrváa 
a' Tekintetes Neues Vármegyében, ficrctetekkel méltán dirsckcdhcrem, *s ennek el-
ve£re'sérc tudromra, va^y Éántfándékkal okot nem Éolgáltarram, most-is a*lévén, a' 

kinek akkor csmcrtcrtettem, mind pejíg azért, Hogy a' rekííítetcs Neaies Vármegye* 

pcldis cgycssége azt oíközólte, hogy a*z előttem volt I'ó-fspányok* boíía sora oly' 
CcrcnrsL ŝ volt, hogy meg érdemlett Éeretetér, 's jó cmlékezctér a' T . N. Vármegye-
nck mcg^nycrte, és így reményihetem Űn-is, hogy jóra törckcdésem által, Én-h ezen 
Éeicnt^és Sor közzé fogok Éamliicatni, mivel úgy-is mindég non fogok igyekezne 
hogy ezen T . N. Vármegyéaek boldogsiga mJnJ egékbe">, mind cgygyenkcnt clö-me-
nccclittessék, mindeneknek, még a2oknak-is, a'kik né talám nem esmérvén, avagy tsak 
hírből esmérvén, irántam kéíiscgeskedrek, azoknak-is' mondom, hozzájok, valamint mi-

^ 

sokhoz-is való €ivcs birártsigo nüul meg-mútathassam, hogy réPrc hajüsr, nem csmc 
rö egyenes czé'om, - hajlandóságok', jó indu^atiok' mcg-nyercse, *fi mindenként erre 
igyekezve, meg-goílicam segiu^égemre a' T. Tigtséger, mint Hivatalom' munkás Tár. 
sait, azt a' Tekintetes Tít'.rségcr, a* melynek Étvességévcl mindég feercntsés voltam 
élni, azt a' Tekintetes Tife'rségct, a* kik már régtölfogva, mint egy jó Fónek méltó 
Tagjai — régtjlfogva példis egyességgel, és csendességbe] igazgatták a* Nemes Vár
megye ügyes bajos dolgait, 's ennélfogva vagy Kötelességekre való serkentésem, mcl-
jyct úgy-is jól csmcrnek, vagy a* Köz-jó, és Szolgálat iránt vaíó buzdításon, mellyet 
hogy mely ki-tcti^óleg folytattak, bizonyságom az cgé£ Tekintetes Nemes Vármegye; •-

tsiipin idö veÉtegetés volna, azért ezeket mind el-mellözve, nem kívánok semmit a' 
w 

Tekintetes Nemes Tiét ég ö!, tsak hogy bízodalmokkal ajándékozzanak-meg, cs nem 

kcrc'; egyebet, tsak hogy légyenek meg-gyözödve — az Én fcöltsöaös lellyes kivés bí-

zodilm^mrul, hogy így munkálódván együtt, léfccn a ,̂ hogy akár moralitcr, akárphy-
SICC 
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sice haUlom történik, a' Tekintetes Nemes Vármegyccöl meg.nycrcm azt, hogy a* 
mostani gokás feercnt sajnállkozó jó emlékezetek fog követni, vagy ha régiek fe*oká* 
«okJcal kísérne-is-ci, nem azt metÉcné iirom felibe, a ' m t a* Rómaiak Romulusnalc, 
hogy legyen bár az Istenek kö^cc, isak ne légyen az élÖk köztt, baiiCiH azt, hogy: — 
Itt* nyugÉik egy hív HazaS, 's egyenes Ember Barát ! ! — 

Nem tehetem, hogy Befedem* vegén megnc állapodjam azon örömtől el-tclve, 
hogy látom, hogy a' Tekintetes Nemes Vármegye ily' díis'cs Sereggel gyülekezett e-

* I 

^ n mái tó-Tikti Szülctcscin napja* meg-újjiiása Inncpcre, — ez egy eleven példája az 
irántaín való kivés hajlandóiignak! — mivel köfónjem Én ezt meg, — vagy jutalmaz-
tassam-nieg, azzal, hogy Éivembcn fel-emelem a' Háládatosság' Olcárát, és teJ*€cntc-
Um magaiíiat cgétken S^ólgilacjokra, 's valamjnt most, úgy ezután-Í5 a* minden Ren
dén léVó M. i ckiiuettís Nemes.Gyülekezet mostan-is éreztetett grátziájában, fiariN 
tíágában, feivcssé^jcbeii, jó iíiduíatjában nugamac ajánlom! í — 

'vtx£\£^ :'rrjl^ 

i 

V. N ó t á r i u s 
U G R Ó N I S T V Á N Ur' El fogadó 

B E SZ É D J E: 

alaminr sajnáljuk a* le-menö Napot, éppen úgy örvendünk a' fcl-jövönck; — azt 

az emlékezet kíséri-el, ezt pedig a* reménység fogadja-cl; — cl-veÉtjü!: egy derek At-

ryát Varmegyénknek, a* ki valóságos értelembe méltó arra, hogy el töU életének, 's 

Virrussának Lelki esmérctct a* Házi éJet' isendes nyugodalmában kóstolja, *s íme — 

egy mást rendel a* ^ondí^isclés a'Királyi Kegyelem által, a'ki a'ma^a eletének delé

ben, F'érjfidS erejének viritrásában, ki-áll a* Haza' nagy Theáttumára, hogy ott' ezerek-

nck ha '̂náljon. — ügy vagyon Méltóságos Gróf Fá-Is^-ány Ur, — az a' feép tehi^-ttség, 

az a' hafinálni kívánó Nemes Lé'ck, mely Nagyságodnak a* Terméf.ettöl adatott, egy 

ollyan Talentum, melynek haCnálását Nagyságodtól a* Közönség' Éive vágyásával vár

ja. ~ Azok a* ki-mutatott érdemek^ melynek Tanuja ezelőtt egéíe Nemes Aranyos-
Szck yala, tökéllctcs Jast adnak nékünk arra, hogy ma Nagyságodat ki-nyilt karokkal, 

és bnz c 3 
r 
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é^buará fiívvel fogadjuk - Az a*̂  Atyai Lelek,; ••mely NtgysígodnaV Uri^Házit 

'oüyan példás Écrctcttel öleÜ-aieg, biionyos ördmec ád zz iúnx^ hogy Nagyságodnak 

azüii Ncmss fiive V4rniegyénkre-ís Atyaiképpen fog ki-tcr}cdrii. — 

Nevezcut £cmpillantás az minden józin gondolkozású Ember elött,- mikor HU 

vatalábaa bc-Icpik, azt á' jövcadöc, a* mely clöcte áll, nem láchac/a ugyan, de nem-b. 
- • 

kell nékünk a^t, a'mica* Termééet eUrejtctc, fcl-fcjteni igyekezni, hanem Hivatalának 

cisö lépését cgybcn-köci aval az utolsó écmpillantáisal, a'melyb:n valaha azt cUfog-

ja;* hagyni^ és^itt önként jön az a'Kérdés, hogy fogok Én akkor önként magammal, 

hogy fog Cl a'' Hely vcllem megmelegedve lenni? a* mi Nemes Vármegyénk Nagysá

goddal clörc-meg^vagyoa el^ígcdve, légyen Kétes erről az-az öröm, mellyel Nigysí* 
gojac cKíí^adjuk; —• vajha ez Kezes lenne arrol-is, hogy Nagyságod-is vcllünk meg^ 
le£fc elégedve!! A* mi igyeke:̂ eiíink legalább oda mégyenki, mert tudjulc »2t, hogy 

mikor Nagyságodnak tecÉu-flk, akkor a* jpbbik régnek fogunk tetÉcní. — Egc£ Vármc* • 

gyénknek terhe Nagyságodri fáll a* mái napon, cs ki nem tudja mitsoda tereh va* 

gyón egyben-kötvc az Igazgatással? — Az Emberek még a*Sorsnak útaival bckételen* 

kednek, mekkora mesterség hát itt az Emberek* meg-elégcdéséc cl-canálni? — a' sok

féle, ca egymásnak ellent mondó líicereÉÉékct valamelyiknek sértése nélkül egyeztccmV 
». F 

nem kicsiny munka!,— Légyen az a* mint van ! — az Igazságnai, cs a' józan okos-

Ságnak tsak egy az útja, és ebben az állhatatos Lelkű Férjfi, mint a* Nap a' magi ke* 
• 

rülctében, meg-álL -^ Légyen, az aLóbb AtiUoÉphxrában Napfény, vagy zivatar, a* 
Terméket' útja nem változik. — Tereh ugyan az Igazgitís, de gyönyörüség-is vagyon 
beniiCi söt miben lehet több, hol vagyon nagyobb Mezö, az Hazának haÉnát kívánó 
Léleknek magát ki-rnútatni? — mentől feljebb áll az Hazafi, annál több jóval raito-

*- Mitsoda öröm az, midőn az Ember a' másoktól kercítül né-
zetc Igazságot napfényre hc^zharja? — lehet-é annál kedvesebb érzés, mint mikor azt,. 
a'»kit mások ül<iöznek, vagy hideg vérrel el-nyomaitatni néznek, az Ember meg-meat-
heti. Keil-c nagyobb mcg-elégedcs, mint mikor az Ember munkája után egy e^étz Kö
zönséget virágozni láthat. — Sok bajjk várják Nagyságodat ebben a' Nemes, és Nagy 
Pályában, de bizonyoson sok gyanyöriiségek-is, és a' Na;2ysigod* nemcsen érző feivc 
^^y vagyon organizálva, hogy azokat a'Éép örömöket betsülni, és érezni tudja, — 
A^ hol úgy kell meg.jelenni Nagyságodnak, mint Hazafinak, ott mi a' Királyért, és a 
ífazácrt a*- Nagyságod' nyomdokait követni ditsösségnek fogjuk tartani. A' Magyar^' 
nák, még az Idegenek* meg-vállása Éerént-is az 6 Fó-Nemzeti vonása, hogy Királlyá- * 
hoz Hív, Nemzetéhez buzgó, és minden hagoiua való tekintet nélkül, áldozatot lud 

tenni; 

r. 

zik' az EmberiséfTfiek, 

, * 
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tcnnii — ne engedje Nagyságod ezt t" tép vonást bennünk meg-alunni, mert tsak így 
'̂ Ichetünk a'Felséges Királyhoz, t* Haiáhoi, és Nagyságodhoz méltók. — A'mi Icg-
ÉcbbCIcnodiumaink, tulajdon jyssaink-is, a* Nagyságod kezébe vágynak ajánlva a'Sia* 
tu^fol, mi-is úgy köÉörirjük hát e' mái napon Nagyságodat, mint azoknak ebben a* 

• m 

Vármegyében Örzö Angyalát* — Engedje a* Mindenható, hogy a' Nagyságod bölts 
Kormánnyá alatt Nemes Vármegyénk <az erköltsí Cultúrának útján nagyia nevekedjék. — 

I. 

S. V. ' • N ó t á r i u s 
Z E Y K L A J O S Ut* 
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azok a* magoss Hegyek, a' mcUyekct a* semmiség* örök setcttségcböl az élet' 
:világinak első hajnalára kí-fekintve, leg-elöfór láttunk; hóba azok az esméretcs Patt* 
kok, Források, Berkek, Rétek, Erdők, a'mellyekben gyermekkori időnket gond, és fáj*" 
dalom nélkül — ezen ártatlan idokornak mosolygó reggelén cl-töltöttük, még a'késő 
Vénségnek annyi homályokkal bé-borult késő cstvéjén-is, vidámító örömmel töltikél 
bádjadc fiveinker, csakugyan nem a* nagy folyó Vizek, mcllyek ágyokat minden E£* 
tcndöben változtatják, és a' Népektől fiintén agy, m^nt a* Patakoktól által-járhatók, nem 
a' magoss Havasok, mellyck ugyan örökre merően állanak, de az Emberi munka ál
tal utat adnak, — nem a* magoss Kőfalak, mint Ghinában, mcilyekct a'£abad tetgés 
épített,, hanem a* Nemzeti Nyelv, Character, Törvények, és Szokások a'Határai az 
Ensber* Hazájának. — Hazafinak lenni tehát ncmtsak annyit téficn, mint az Fmbernek 
a* maga Pülötte földjén lakni, hanem inkább annyit tééen, mint a* Hazai nyelven ÉOI-

^ 

laní, a* Cíí.aracterc tulajdon maga Characterével-egyesíteni, — a' Nemzeti Törvénye, 

kec tudni, és meg-tartani, — a* Nemzeti Szokásokat híven követni, — ez téÉen Hazafi-

nak Icnnii —" Nagy Hazafinak lenni pedig annyit téfcn, mint a'Nemzeti Nyelvet min-
I 

den más Idegen nyelvek felett betsüini; — a''Nemzeti Characterc clö-mozditani, öriz-

;ni, gyámoiitanii — a* Nemzeti Törvényeket másokkal-ismeg-rartatni;^ a* Nemzeti Szo. 
, íkásokat soha új), és idegen Szokásokkal fcl-cseréltetm" nem engedni,—. Ezek —.mind-

i 

pÉve-vévc azok a* Polgári nagy Erköltsők,.a'mcllyek a* Hazájokar, buzgón íeretö Nagy 
^JHasafiákac határozzák, vezérlik, és Lelkesítik; — ezek vitték véghez a* hajdoni Görög, 

és Ró» 

\ 
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és Római Dirsö Vezérekbea azokat a' Ditsö Nagy Tetteket, a* mellyek már it>a -
fájdalom I — a' Sük Cosmopoltia' lágy melegsége miatt, Éinte a' Mesék közzé tartoznak; — 
ezekből a'linea vonásokból kcítül az a'Statusokat örzö Palladiiim, a'mcllyct valtmed* 
dig a'ravaÉ ülyssesek al-utakon a* Hazafiak' LelkcÍDÖl ki-aem lopnak, a* Status* erős* 
ségc mcg-vchetetlen. — ^ . , . 

' T e k i n t e t e s Nemes Vármegye' Méltóságos, és Tekintetes Nemes Rendjei I — {i' 
Hivatalában mái napon Fé íyes öröm Inneplésscl Bc-iktaiott ú;j Fá-Ispányt Méltósá
gos Gróf, és Gamerarius Th: Sz; Györgyi T o r o t z k a i Pá l Ur ó Nagyságát a* mt* 
dön kebeletekben eUfogadjácok, engedjétck-meg a* többek között Énnékcmris a* halha. 
tatlan Horatiussal így kécdezöskednem: (iiicm V^rum aat hcroa lyra vei caci Tibfa 
Sumes cclebrare Clio Cujus rccinet jocosa Nomcn Imago?.— Kit vehetnék in-
kább clö, a'kiben mind az elö-Éámláltt Nagy Hazafi' Tulajdonságait egy csomóba ia« 
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kább fel-ialálhassam? — avagy mivel díÉcsithctaém a* mái napnak nagy öröm Innepét 
inkább, mintsem ha az c!ö-6áailált Vor.ásokat bővebben mcg-magyarázom, és azokat 
^Sy^ a* mint Gróf T o r o t z k a i Pálban tündökölni látom, élőtökbe terjeEtcm? — 
kettőt nycrek-meg ezáltal; az egyiket azt, hogy ezen Hazafiúi fieretet' NagyTcmplo* 
mába, ennyi sok Nagy éidemü Hazafijaknak giveiben el-rcjtett Hazafiúi indulatokat 
újjra fel-gerjeÉtcm, a* másikat azt, hogy Nagy érdemű Fé-Ispányunk* igaz Hazafiusá-
gát nyilvánvalóvá tévén, az ó Polgári nagy Virtussainak örö^naiel meg-hódolók. — 

A'ki tehát Hazáját SeretI, az annak Nemzeti nyelvét minden más Idegen nyel
vek felett bctsüUi: — a'nyelv ugyan nem egyéb, hanem goadolacainknak béjjtígezö je
le, *- egy mód, a* mellyel a'mic érzünk, másokkal közöljük, 's már a'Világ' Polgár
jának a'm'md egy, akár minémd Jegy által jelelje-kí azc, a' mk gondol, de a' Hazáját 
Éerccö Hazafinak nem mindegy. — Sajnállásra méltó dolog, mikor egy Nen^ict a* 
maga nyelvét Éégycnleni kezdi, és azért mis Idegen nyelvet köhsönöz^ t* mely mind 
Tcríncketénck, mind Orgánumainak esmérctlen, cs így annak idétlen, cs ciöltetcti ki-
mondásával magát nevctrségessé tééí, miképpen közölheti gondolataic? gerjeáthct bí-

.zodalmat? 's erössithcti a'Baráttság' Szent Kot^íleic? inert tsak az édes Anyai nyelv 
az , -a 'me ly a'Nilus Mesés Partjain .vándorló Platót Göröggé té£í, és a'mely áitai 

ft' Mag)ar mindenütt Magyarnak marad» -* 
* j 

De -* míatbogy a* nyelv tsak a' ^Isö gonJolatok" ki-feiezö eÉkö-ze, a' még csapéra , 

isak magára sem a' Hazát nem boldogithat;a, sem a* Nagy Hazafit nem esmértcfi, de 

' fct a* leg-nígyobb tl«cnycÉttt .Nemzetek' koaioru példáját tanítja, hogy att volt a* 
Nctu* 

' ' 
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Nemzet Icg-közcicbb a* maga el-cnyéÉeichcz, a* hol az Anyai tíytW Icg-inkább víiág-
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Zott; — Ennek ugyan ncfn a" nyelv, a'nicly njagában tsak tsupt hang, hanem a* meg* 
vcftcgcttctctc Crköltsü Hazafiak voltának az okai. Az Agcsilaus, és Milciadcs' Mara-
<Jckai mcg-tartották volt Ditsö nyelveket, a' mikor Fülöp rcijok rontott, azonban De-" 
iHosthcnes minden ékesen ÉóUásával sem ébreÉthettc-fcI többé azt a* Charactcrr, mcl-
lyet Ösjöknek hatalmas karjával, reg azelőtt a* sírba temettek vólc-cl, és a'Római éke-
senÉóllás Arryáoak volt az a* Écrcncsécienscgc, hogy a' Nemzeti Éabadságot cl-nyomó 
Cátílinák, és GssároJc ellen mcnydörögjen, *s íme a' mi idönkbcn-is a' Frantzia nycly 
akkor leve az égé£ Világoii Icg-ékesebb Classicus nyelvé, a* midőn a' Nemzeti G y i ' 
lésben Robespict, és Jourdan öldököltcnck. — A* régi Görögnek a* Hadi nagy Tettek-
rc úgy, mint a' Tudományokra hajlandó volta, az Istenektől Éármozoir Rómának ha-
sonlirhatatlan Éabadság* Écretetc, Isteneihez való buzgó vaksága, a'Dicsösségnek ki
olthatatlan Éomjusága, a' Tacitus régi Gcrmanussának hűsége, tiStasága, gazdálkodó ba-

a 

tártságos indulatja, 's hajdoni Ditsö Eleinknek, Hazijokhoz, Királyokhoz, Nemzeti €a* 
* 

badságokhoz vonÉó nagy Éerctctc, — Nemzeti büÉkeiiégc, — ezek azok a'belsö nagy 
indulatok, a' mcUyck Romulust, és Numát, a* PáÉcor Kaliba Róma nagy cpitcöit, Pom-
péjusr, Augustusr, Camillust, annak meg-tartóir, cs öregbítőit vezérletrck, '^ Lelkesí
tették, - ezektől bé-iclvc *nem jajdult-el Scxvola, a' midőn jobb karja az égő lángan 
pattagna, Curtius nem felt a' nugy Föld nyillásba bclc-ugratni, Codrus erővel meg, 
öleti magát, az ellenséggel Milczíades a'Marathon!->a, Leonidás a'ThermopÜáknil több 
mtnt Emberi dolgokat viknek véghez,. *$ mit mondjak már rollatok Ditsö István, Nem 
zetünk' Alkatója, Lá£ló, Lajos, Mátyás, Birodalmunk' terjcíföi, öregbítői, Hazánknak — 
a* Ditsösség' Templomába örökre Fénylő Csillagai; — az a'Nemzeti Charakter véghe
tetlenül tsudállatos, a'mely belöHexck Éollort; — az OrÉágos Gyűlésekbe, a* Rákos, 

- . -

Rigó, a' Kenyér, a' Kere£tes Vér Mezei, Belgrád, Buda, Eger, Szigeth Várai vér-.. 
be borultak nagy Tetteitek' tsudáitól. ^ ' < , 

Sem Éerctet továbbá, sem Polcrári Virtusok nem maradhatnak ott, hol az üssick 
_ I V 

£oktak idegen fényért ki-tscréltctni; — a'Külsők' dolgai bámukacnak, a'tulajdonok 
meg-vettetnek, söt meg a' Vagyon-is külső Szappanyhojjagért tscréltctik-feli mihelyt 
Róma regi tiÉtcs Éokásait fel-vettc, mihelyt a' ntieg-hódóhc ÁVia* veStegctö baÍá!ko-
dásai, mint egy Opium, cMankaStqtta, azonnal süjjedezni kezdc az a' nagy Bírodibm, 
cs semmi sem volt többé, a'mi ötec a* végső vcgedelcmtől meg tartóztathitra' volna, 
egy Nemzeti módon nyírott haj, egy tsínoson függő bajuÉ, Kard, Mente, Csákó, Sar* 
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kantyu, tsekélységek ! — ki hinné, lia nem ttpaÉttlná, mekkora bc-folyások vagyon 

I 

mind a* Tanátskoíásokba a' hafcnos Töcvcnyckre, mind a- vér Mezején a' győzedelem-
re / 

A' Törvények végterc' azok a' Lántzpk, mcilyck a* Polgárt a'Polgárral egyben. 
• 

tsatoljik, - kinck-kííiek éleccc, Vagyonját, betsüljetéc boldogságban helyhcztctlk; -^ 
F 

itt' már ezeknek meg tarcásábaq, meg-örizésében, tündöklik a* Nagy Hazafi! 's kivált 
ha a' Magyarnak annyi Századok olta oly* sok EJJcnségektöI pstromoltatotr, annyi ví 
font^gsígpk' árjain keregtül evetett gép, - az é Charactcréhez, gondolkodása módjá
hoz egéÉSen hozzá alkalmaztatott Töfv^ényjcit tekintjük^ -̂ r̂ azt gondolóD, nemcsak 
Hazafiainak, de 5öt más ídc*eneknck-is dírí̂ ércfct meg érdemli az a' Magyar Hazafi 
>'ki honnyi Törvényeinket éivéb^n-is fiercti^ külsőképpen oltalmazza, — 

Ajna Nagy Hazafi, nchai í^chóságo? Gróf T o r ot?j k a i *Sigrnond CJr* mél. 
tó Fia, Méltóságos Gróf FÓ-^spány Url^rczsk a* rövid vonásai egy Nagy Hazafinak, 
j'Nagyságod' tulajdon igazi képe, ^'Nv^mzcti Nyelv! a'raíllycn Nagyságod nugj, 
és egcÉ ü l i Háza mindenütt ÉÓII, — a* Nemzeti CJharacter, a'mclynélfogva mindenütt 
egy N^gy Hazafi' Régulusi nagy Lelke tündöklik Nagyságodban; a'Nemzeti Szokásî  
melynek oly' híven követője, mint Scipio a' Rómaiakénak — az Afrikai fCírá/yoknál-is,̂  
'5 végre honnyi Törvényeink, me}lycket oly* hiven tart, 's tartat másokkal-ís, ezek va
jának egy igaz Hazafi' valóságo?^ esmért^tö jelei, mcllyckct minthogy mi éeretett t'o. 
Ispányunkban qly* bqv mérpckbcn fjjl-tanálunk, ugyan ki ycherné nékünk rafefe neveli 
nagy érdeme Gyülekezet, ha ezen öiöraünknek cmlckezetcs nagy Napján Vjgassággal 
cl-tö!t ^íveink indulatjának hatáit nym gabhatunk?-: Nézd tsak! mert pUyanok azok, 
mint a' mjgoss Hegyekről förnyü sebességgel le-folyó Pacakqk, *si ki tarthatná-mcg â  
zoknak árjait ? —oUyanpk^ mint a'Ééltöl fel-bojgatptt sebess tüzek, 's hói yan itt* fja--
tára a' Lángoknak ? a'hógy öleli a* sok EÉtendöktölfogyt a' hartz' kétséges Mezején 
biijJoklott ífiat haza térésekor Édes Annya, a'hogy el-fclcjtkezik Férjfiui erősségéről â  
báror Vitéz, 's öröm könnyeket hullat ortziján régen nem látott Kedvesseinek enyeU 
géie.i között, úgy örvenduak, úgy vígadunk mi mmdnyájpn a' Nagyságod' közöttünic 
Jelt meg-jelenéscn. Egy Nagy Hazafit, egy 2cret?tt Elöljárót, egy Emberiség* igaz B%* 

+ 

rátját, Törvénycinlf' ved Angyalát, a* kit minicn Jók igazán óhajtanak, a'kitol n^ndca 
gonoEok méltán rettegnek, ezeket nézzük mi, és csudáljuk Nagyságodbani — incltó te^ 

L 

hár, hogy gerjedező Éuliuk egé€' erejéből öntsük-ki liíta érzésünket, hogy a'mit czu-
tán éUntdca magunkban gondolaak, és kiváiiuak, most ícna-kóval öröm könnyek kS-

zo^tc 
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76rt ki-fciezzük. — Kiáltsuk tehát egy Éívvd, egy lélekkel, Méltóságos Gróf Camera* 
tius, és to-lspáiiy Thototzkó-Szent-Györgyi T o c o t z k a i Pál Ur ó Nagysága 
Éljen !-Éljen ![ - Éljen!!! - . 

G r d f F ö - I s p 4 n y 
T O R O T Z K A I P Á L U f k öfzöno és háláld 

B E SZ É D J E 
az Instellatío' Fénye* meg-adisára meg-j'elent Vármegyei 

r 

Nemes Fel-kelö Sereghez . \ 

* ' -

> 
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Tekintetes Nemes Seregi 
mái napon akár merre tekintek, 's akár merre fordulok, mindenütt örömöm' fel-

indítására való okot gemicick, - kettős ugyan az ÖÉtön, a'mely a'Tekintetes Nemes 
Serget az önkéntes egyben-gyülésre hívta,, az egyik - egy Écrctett, 's kcdvcUctt FŐ-
Ispánynak a'maga által kért nyugodalomra Icpésekoti bútsurása me?-tiÉteIése, a'mely 
annál íentebb Kötelesség, hogy valóban hízelkedcs nélkül cUehet mondani, a' mit 
regen egy Metélius Macedonus ncvü Római Hazafi mondott volt, ama hites nagy 
Scipio temetésére menő gyermekeinek, ezen alkalmatossághoz alkalmaztatva, hogy jobb 
Fé-Ispány bútsuzáson mcg.jelenni nem lehet; — a' másik öÉtön az én iráHtam való 
feiv.-sség, hogy egyben-gyuickezésck által az Én Bé-iktatásom' Jnnepc annál fényescb-
bé tetessék, és ez az, a' mely egyik engemet » örö.ure méltán fel-indit, mert ugyan-is, 
•kár azt a'Fényes Gyülekezetet nézem, a'melynek közepéből tsak most jövék-ki, akár ezt 
a' Tekintetes Ncrtíes Serget temléle.n, mindenütt az irántam^ való Éives hajlandóság. 
nak bizonyos jelei ö:lenck Éemcm' eleiben, és onnét, mint valamely tükör által be
hatnak Éivc.n* belsőjére, nem tehetem tehát Én-is, hogy ennek a' Éives hajlandóságnak 
vig-íi.tagoíásáta arra ne kérjem V T. N, Serget, hogy fogadja-el az Én háládatos kő-
gönetcmet, és hitesse-el táiéUetescn a' Tekintetes Nemes Sereg magával, hogy ezen 
SZÍVesség által SzoĴ álatjokra le-köteleztetve érezvén magamat, a'nemtsak Fólspányi 

> 
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Hivatalom' folytatáía alatt, hanem eletem' fogytáig meg-bizonyítaní fogő~m, Iwgy mely 
kéÉ íegyclc, minden dö*adandó alkalmatosságot cl-fogadni, melyben Éivcsscgekct, hv 
sonló Éivesscgeaamcl viíii pótolhatom, most pedig tartsiaaak-mcg továbbra-is Br 
ráccságokban !! — 
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Aléltoságos Gróf Fö-Ispany T o r o u k a i Pál Úrhoz — a' Megyei 
Nemes Sereg' nevében intézett viÉ£á-felclö 

B E SZ É D J E. 
• Sereg ' Vezérének, Gróf, es Fö-Bíró 

A ? 
K E M É N Y M I K L Ó S Urnák: -

Méltóságos Gróf Fo-íspány líraak hozzánk intézni méltóztatott Éovait tlÉtclcN 

tel halgattuk, és nsm álhatjuk, hogy a' mi TiÉtelctünkct kî nc jcicarsük* — A' mi Ö-
regünk iránt való Écretct, és a* Méltóságos Gróf Fó Ispány Ur iránt való Ti£t 

icíéc, gyűjtött miftkct-cgybe, es büékék vagyunk, hogy ezen czélaak egy ily' 
nevezetes napon fclelhetiink. Reánk volt bízva, hogy Nemes Vármc 

/ 

gyénk' Fegyvtres erejét mcg-mútassuk, és mi azt, a* TiÉtcletre, és Rend* 
ftnn-^tattísára hafenálruk, — Lássa ebböI által a' Méltóságos Gróf 

F^-íspány Ur, milyen' eröss Vármegyét Kormányoz — és ör
vendjen, hogy azon crö a' TiÉtcletre, és Elöljárója iránt va-
ló buzgó engedelmességre haknákatik. — Mi köÉonjük a' 

^ Méltóságos Gróf Fé Ispány ür ' hozzánk való hajlan-
dóságát, és azt meg-crdcmieni igyekezünk; — 

mi ígérjük, hogy azon Fegyvert, mcllyet ma 
a' TiÉteletre fcUövcdzcttünk, a' Háládato;s-

ságra fogjuk meg^tartani, és a* Mél-
• 

tóságos Gróf FöJspány Ur iránt 
való TíCtcíetünk ti£ta, 

• 
w 

cs állandó lééen. 
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