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Sol illuminans fer omnia refpexity &  gloria Domini plenum efl opus Eccle(i- 
ejus. A ! világofitó Nap mindenüé cl-nézett, és aftici+** 
az U R  dicsőségével tellyes az ó clelekedece.

B
Ok féle nyomorúságoknak keíerüségé-

vel el-tölt édes Hazánkban, szomorú gyásznak szi- 
ne-alatt méltán szomorkodó E g y h á z i, és Világi 
Méitóságos Méltóságok, Tekéntetes, Nagyságos, 
Nemes , és Köz-renden való Halgatók! M it a - 
karnak vallyon ezek a’ ritka minémüségü szokat
lan Pompák ? A ’ szomorúan csillagzó gyertyákkal 

minden felöl meg rakott; fok szép inscriptiókkal, dicsiretek értelmeit 
magokban foglaló Írásokkal nagyon fel-ékessttetett Caftrum doloris?  A ’ 
Sótétes gyásznak temérdeksége, és sokasága? A z egyben gyüleke
zet Méltóságos Esterhás nagy Familiának szive fájása , és zokogása*? 
Quid exiviftis videre? mit jöttetek ide látni? Ugy-e*? H ogy azokat aT 
szomorú exequiákat, mellyekben édes Hazánk eggyik első nagy Osz
lopának , Isten, és természet múnkálkódási által nagy Méltóságokban 
helyheztetcetett Méltóságnak Parent áló, az-az; Istenes, és becsületes 
emlékezetet magában foglaló utolsó tisztességet, három napon egy
m ásután adandók vagyunk? D e kinek szomorú pompája ez? A n - 
nak-é, a’ kiben egyben minden virtusok, jóságok, gyermekség, és 
vénség-nélkül csudálatoíían egybe szerkezteitek ? Annak szomorú 
pompája e e z , a’ ki az Isten Annyának a’ B. Szűz MARiAnak szüle
tése napján az 1635-dik  Esztendőben, a’ Kis-martoni várban, nagy 
Famíliájának őröm ére, Istennek, Királlyának , ’s-Magyar Hazának 
hasznos dicsőségére, születésében az életnek partyára, mint valami 
csudálatos második Moyses, az emberi természetben, mint valami nád 
alkotmányban ki-tétetett vala? Annak szomorú pompája-e e z , a’ ki 
felöl néha napján a’ nagy emlékezetű Zrínyi Miklós G ró fi U r , két 
kezein a’ földrül fel-emelvén, és meg csókolván ötét, ezt mongya va
la: QuiSy putatüy puer ijie érit ? magnus erit hic coram Domino, multi in
nativitati ejus gaudebunt: Hic fapiens vir erit, in via jujiititc fuccejjm
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babebiu Vélitek-e, ki lészen e’ gyermek? nagy iészen ez az U R  előtt, 
sokan, ah/ sokan fognak örülni az ó születésén, mert olly bölcs férfiú 
lészen, a ki a’ jóságok úttyán önnön magának nagy elő menetelt Vé
szen. Oh adná bár Isten, hogy sok illyen magzatrya, szülöttye volna 
Magyar-Országnak! Kinek szomorú pompája ez? Annak-c,a’ kiben 
a’ nagy emlékezetű M . GrófT, Esterhás M iklós, jó Palatínus Kegyel
mes Urunknak Magyar Hazánk édes Attyának képe, hasonlatossága 
mindenképpen ki-ábrázoltatik vala? Annak szomorú Pompája e ez, 
a’ ki in Domo Solis,a’ Napnak házában, fok auchorstásökat, dignitáso- 
kát, és dicsőséges dicssreteket, önnön magának nagy méltán meg
nyert vala? Annak szomorú Pompája-e e z , a’ ki a’ szükséges tudo
mányokban, mondhatnám ad aliorurn invidiam, másoknak irigy bána
tot indító buslakodására , csudálkozást érdemló eló-menetelt vévén 
magának, az Országoknak el-járása-után, Hazájabéli nagy tisztekre , 
nehéz munkákra, és fáradságokra atca vala elm éjét, erejét, és minden 
tehetségét? Annak szomorú Pompája-e ez?, a’ kinek kedves Báttyá- 
nak M . Esterhás László G roff U rnák, Siralmas halálából származott 
szomorúságát, a’ Sopronyi N . Vármegye Fó-Ispánysága, ez után az 
harmadik Ferdinánd Császár Komorniksága:ez-után a’ Pápai Praeíidiu- 
mos Várnak Fő-Kapitánysága vigasztalja vala ? Annak szomorú 
Pompája-e ez, a’ ki a’ boldog emlékezetű Leopoldus Felséges Romai 
Császártúl arany kulcsot nyert vala, a’ gráciákkal tellyes Tárházaknak , 
és mások előtt keményen bé-zárlott vas-ajfajoknak alkalmatosb fel
nyitására? Annak szomorú Pompája-c ez, a’ ki az 1053-dik eszten
dőben a virágos holnapnak 1 i-d ik  napján, nem a’ külsők, és idege
nek kertyeiben; hanem Nagy Famíliájának ékessen virágzó Házában 
valas2tá , szakasztá magának azon kedvesség mutató szép Rósát, a* 
mellynek példáját mutogattyák a* Czimérben az O roszlány, és G riff 
körmei között látszó el-ágazott Rósák? Annak szomorú Pompája e 
ez , a ki a’ Sopronyi Generális Divtában a’ Felséges Király hathatós 
akarattyából, és az Országunkbéli Nemes Statusoknak egyenlő votu- 
m ából, Vice-Királyságra magasztaltaték, a’ következendő titulusok
ban foglalván, ’s-hirdetvén az ó nagy érdemit: Páter Patria, Pjus,For- 
tvs, Fortunám. Nemes Hazánknak, áitatos, kegyes, eróss, és min
denütt fzerencsés Attya? Annak szomorú Pompája-e ez, a’ kit E leo
nóra , Magdaléna, Theresia, Felséges Aszszonyunknak Magyar-Ki- 
rálync Aszízonyságra való koronázatcyakor, a’ Felséges Leopoid Csá
szár , mint Guberniumhoz kivántató virtusokkal czimerezett Nagy 
Urat, belső titkos Tanácsi közzé számlálta vala? Annak szomorú 
Pompája-e ez, a’ kit második Carolus Spanyór-Örszági Király, éppen 
igen ékes arany lánczal ’s-azon függő arany Báránnyal, mint valami

máso-
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második emlékezetes Jásont nagy becsülettel meg-tísztelt vala? A n 
nak szomorú Pompája-e ez , a’ ki Posonyi Ország Gyűlésében nagy 
emlékezetű Felséges Jósef Urunknak Magyar-Orízági Királyságra va
ló koronázattyakor a’ szentséges Romai birodalombéli Herczegség- 
nek Méltóságával tétetik vala Méítóságossá? Végre még-is annak Szo
morú Pompája-e ez, a’ Méltóságos Herczegnek Vice-Királyunk, M a
gyar-Országi Palatínusunk > Méltóságos Galántai GrófF Fsternás Pál 
Fejedelmi nagy személynek, a4 ki számlálhatatlan nagy érdemi után,4 
sok csodálkozást érdemló * Isten, Király 4s-Haza dicsőségére váló 
emlékezetes cselekedeti után, örömest meg halni kívánó, Istenes, es 
bátor Resolutiói-után, ezen 1 7 1 3 -Esztendőben, Böjt-más Havának 
a<5-napján, élete esztendeinek 78-számában, plmus m e r í t i v i r t u -  
tibrn, mint minden féle jóságokkal, ’s-érdemekkel tellyes nagy Feje
delem, Lretare Vasárnapon, szentül múltvala-ki ez árnyék világból?

H a úgy van, hogy ez a’ Pom pa, annak szomorú Pompája, a’ ki
nek dignitáísic, ’s-méltóságit, immár csak igen summáson illettem,4 
jaj nékem tudatlan,együgyü, elégtelen Prédikátornak! miként méré- 
ízellyem én ezt, a’ sok féle Méltóságokkal Méltóságos M éltóságot 
gyarló, és hebegő nyelvemre vennem? Mindazonáltál, nagy háláa- 
datlanság volna tólem az-is, ha édes H azánk, ’s-Nemzetünk édes 
Attyának utolsó tisztefségére, avagy inkább mondgyam, őrökké fen
nmaradandó szép emlékezetére m indnyájunktól igen meg-érdemlett 
dicséretének, meg-kőtném nyelvemnek tehetségét, a' midőn laudant 
illurn opera ejits: minden felé nyilván dicsirik ö té t, az ó dicsőséges 
cfelekedetei.

H ogy pedig méltó dicséretének matériáját, formáját nyomósban 
veheíTem fel, emlékezem az ASgyiptiufokszokására, kik, midőn vala- 
melly Királyi, avagy Fejedelmi személyt az óminémüségében, némi- 
némü Symbolum példázat alatt, jeleíTen ki-képezni, ’s-ábrázolni akar
tak, a’ csudálatoísan csillagzó kék égnek határit sebesten el-járó Nap
nak, mint Plánéták Királlyának mássát ircák-Ie, és a’ Fejedelmi nagy 
embernek minémüségeit, a’ világoskodó Napnak tulajdonságivaláb- 
rázolták le. M ert ugyan-is a’ minémű a’ világosító Nap az Egek 
tartományain} ollyannak kell lenni a’ Fejedelmi embernek, az ó bi
rodalmának , ’s-Guberniumának határin: és miképpen a’ minden ál
latokat örvendeztető, vidámitó, éltető Napot, nagy kedvelve szémlé- 
lik a’ teremtett állatok, a’ kik tudnia-illik szeretői az ó világosságának 
’s-melegségének: Ú gyszintén  a' nagy M éltóság, VTisztbéli sze
mély élete járásának jó példáit-is, melly másoknak Sokképpen hasz
n os, nagy kedvelve nézik Szemlélik a’ Birodalombéli számos Népek. 
Világosító Napnak titulálom tehát a’ mi emlékezetes Méltóságos F e-

B  jcdel-
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jedelmünket, édes Hazánk Vice-Királlyát, Palatinussát, buzgó Szivei 
heveskedö Actyát, Galántai Gróst Esterhás Pál jó kegyelmes Urun
kat: és ha Antonius Császár Cleopátrától szülectetett, de virtusokból 
szűkölködő Fiát Napnak irattattá, a’ Nap arany súgárival, mint vala
mi Szépen sénlő öltözettel kőrnyül vévén ócett, a’ kevélységnek tu- 

PropoG. ftíssgö hivságából: én Sokkal méltábban, ’s-helyesben titulálhatom , 
mondhatom, virtuíTaival mindenüé el-nézö» érdemeivel világoskodó 
N apnak, a’ mi már fen nevezette Mélcóságos Fejedelmünket. T é- 
Szek azért ez órának folyása-alatt, ezen előttünk szépen fen-álló Ca- 

Jlrum Dolorifnak Koronás, avagy Herczegi süveges tetejére egy fé- 
nyeííen világoskodó Napot; az alkotmánynak négy részére függesz
tem az O roszlány; a’ Rák ,• a’ Mérték; a’ Szűz égi Jeleket, melly Je 
lekben miként világosított a’ mi titkos értelmű, dicsiretes, és dicsősé
ges N apunk, és miként voltak tellyesek az U R nak dicsőségével az ő 
cselekedetei» meg-mutatom : az-után az el nyugovó Napnak búcsú- 
zásával, beszédemet bé-fejezem. H a mi fogyatkozás esik beszédem- 
b en , annak kell tulajdonítani, hogy, miként az égi Nap extingvit lu- 

Lerrjm*. mine lumen: Világával a ’ szemnek világát meg- homályosittya : 
úgy az én elmémnek tehetségét, a’ mi titkos értelmű Napunknak 
világosttása meg-tompította.

Ecciefi Sói illuminans per omnia refpexit, &  gloria Domini plemm ejt 
astici 42. opus ejus. A* világoíitó Nap minden&é el-né-

zett, és az U R  dicsőségével tellyes az 6 cfele- 
kedete.

Pfal. 18 .

* Sóltáros, és Koronás Pórfétának bizonyí
tása szerént. Cáli enarrant gloriam D E l ,  &  opera 
manuum ejttt annunciat Firmamentum. A z  Egek az I-
sten dicsőségét beszéllik, és az ő kezei alkotmányit 

hirdeti az erősség. Nem esb, Tekéntetesb alkotmánnyá Istennek az 
Egeken tündöklő Plánécák között nincs a’ Napnál, kit Luminare majtu 
nagyobb Vsságoíitónak nevez az Isten könyve. A nnyit akar ezzel 
m ondani, hogy az Egeken fénylő alkotmányok mind beszéllik ugyan 

Gén. i. az Isten dicsőségét,de mindeneknél nagyobban beszélli a’ mindeneket 
16'  világosító Nap. E n  immár itten a’ Méltóságos Esterhás Famíliát neveze 

egy szép Csillagos Égnek,- azért a’ mint Abrahámnak áldása e’ vala Istcn- 
Gen. xi. j. ftene(foca m  ^  multiplicabofemen tuum Jicut Jlellás Cceli, faciam

Te in Gentem magnam. Meg-áldalak tégedet, és meg íokasstom a’ Te
mago-
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magodat m intáz égnek csiilagit, és nagy Nemzetté tészíek Tegedet: 
úgy hasonló áldását Istennek láttyuk bé-tellyesedetnek lenni, a’ M él
tóságos Esterhás Famílián. Ennek a’ nagy M éltóságú, ’s-edgyütt 
nagyérdem ű Famíliának egein Nap módgyára sokan tündőklőttek, 
’s-dicsőségeskedrek Nemes Magyar H azánk, és a’ Felséges Austriat 
H áz hiv Szolgálatában, de most egyebeket félre hagyván, csak ama* 
boldog emlékezetű Galántai G rósí Esterhás Miklóst, Magyar-Ország 
jó Palatinussát, szerelmes Hazánk édes Atryát említem, mint bizony 
a’ Méltóságos Esterhás Famíliának egein mindenűé el-néző, ’s-vilá
gosító Napot, a’ kinek Isten, K irály , ’s-Haza szolgálattyában érde- 
meskedö nagy dolgait, mint hogy ki nem beszélheti vala Méltósá
gos Dietrichstáin Cardinális, csak ezen summában foglalta vaia érde
minek sok értelmeit: O h Országodnak erős óltalmazója/ sok nagy 
virtusok nemeivel szép Famíliádnak ékesitöje/ ellenségeinknek ha
talmas meg-gyözője! A ’ kinek kiváltképpen való buzgóságác a’ Re- 
lig io : Meg-változhatatlan hitit a’ Császár: soha meg nem sértődött 
igasságát az Ország: meg nem tántorodó eróSségét a’ Respublikák: 
eléggé nem csudálható okosságát a’ Provincziák: Istent tisztelő áita- 
tcsságát az Isten dicsőségére épült alkotmányok beszéllik, prédikál- 
lyák, magasztalják!

Hozhatnám itten elő (ha szivedet meg nem Szaggatnám, oh ke
seredett Méltóságos Esterhás Família!) hozhatnám itten e lő , amaz 
édes Hazánk szerelmével heveskedó négy fényes Napoknak aótióját, 
úgy-mint Méltóságos Esterhás László, Ferencz, Tam ás, Gáspár Lí
ráknak emlékezetes nagy dolgát, kik a’ kereszryénség természet-sze- 
rént való ellenségével, vitézi bátorságbúi szemben szálván, és meg- 
harczolván a’ Nagy-Vezekényi Falunál , az itff2-dik esztendőben, 
pro Deo, Rege, ér* P atria , önnön magoknak fel áldozásában , tulaj
don vérek ki ontásával pecsételék-meg az Istenhez, Királyhoz, ’s-H a- 
zához való igaz hűségeket.

D e nem akarok fájdalmakat fájdalmakkal úijitanii hanem térek 
ahoz a’ Méltóságos Esterhás Família cilllagzó egein fényeskedő di
csőséges N ap h oz, a’ melly ama’ boldog emlékezetű Méltóságos 
Esterhás M iklós, jó Palatínusunknak, Iitenes, de másként Hazánk 
nagy szomorúságára lett halála-ucán fel-tetszett vala a’ Méltóságos 
Esterhás Famíliának egein, az 1 63 v-dik esztendőben.

Tégedet illetlek, nevezlek itten Méltóságos Galántai G róff Ester
hás Pál, Nemes Országunk jó Palatínussá, V icé-Királlya, Szentséges 
Római Birodalomnak eggyik Herczege!

Ah szomorú Halgatók! Bizony magni Parentis, magnm Filius ! a* 
fényeísen dicsóségeskedó nagy Napnak éppen máísa ó, a’ ki, nem ke-

veíeb-
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vesebbé hevülvén-mega’ dicsőséges nagy dolgoknak követésére, mint 
édes Ura Attya, azon nyom ban jártattya vala élete Napját > ifjúságá
nak nagy sok szép reménségekkel tellyes Hajnala-után, a’ melly vir
tusok nyomában, tudgya vala édes Attyát jártnak lenni* Itten azért 
a’ mi fel-kelö titkos értelmű Napunk , követvén az egekben járó 
Napnak tulajdonságát, (a’ ki fel-kóltében lég elsöben-is a’ magoss 
hegyeket szokta meg látogatni) a’ Felséges Romai Császárok, és M a
gyar-Országi Királyok Udvarait kezdé-meg udvarolni, kik között el
ső vala Harmadik Felséges Ferdinánd Csáízár. E z , látván ezen Nap
nak termetében az iíHúságnak becsüs ékességeit, a' nyájaskodásnak 
rendes módgyait, a’ jó complexióknak, ’s-magokat ó-ben ne mutoga
tó quálitásoknak , minémüségeknek jeleit, méltán szerethető virtu
soknak nemeit: ’ s-más felől ó benne álmélkodva szemlélvén Symbo- 
lum Gratia  a’ mindennémü kedvességnek képét, tanqudm ad aítiorá 
natum, mint bizonyoíían nagyra menendő U rat, ötét mint Isten di
csőségével , és a’ Nemes Haza hasznával tellyes dolgokra igen alkal- 

Pfal. i 8. matos Férssat, fő Komorniksággal becsüllé-meg, és in hoc Sole pofiit 
tabernaculum fiú m . ’S  lég ottan nem csak Tárházának kincseit > ha
nem máíok előtt el-rejtett dolgainak titkait-is néki concrédála , ó- 
reája bizá.

. De innen fellyebb kelvén a’ mi titkos értelmű Napunk, lépék
Leone. az Oroszlány Jelben, méné a’ Felséges Leó Leópóld Császár udvará- 
Letnma. bán, szolgálattyában. Itten meg- bizonyitá ó, h o g y , majores excitat 

a flrn ,*  Nap tulajdonsága szerént, nagyobban heveskedett az Orosz
lányban. M ert alig lén értésére, hogy amaz híres Kanisa Várának 
meg szállására plóquadálására, és annak vidék Tartományainak T ő 
rök iga alól való ki-ízabaditására kellene m en n i, ó-mingyárt maga 
költségén egyben szerzet haddal, és egyéb ahoz kivántató vitézi ké
születtel meg-Szálván Kanisát, midőn máSoknak jó példájára, a’ cfatá- 
kon, és ellenkezéseken vitézi bátorsággal mindenütt a’ Seregek előtt 
járna, azon ellenkezése-kózben, in ipfo certaminis aftu, el-iővé fején a* 
süveget a’ bástyáról ki-iót golyóbis. Meg-mutatá ó  itten, hogy 
M arjnak fia vólna, m ert, ha Sok vitézi Szivek ez illyen veSzedelmes 
eSetekben igen meg-dóbbentek, félemlettek-is, de nem ó i  hanem ma
jo m  excitavit ajlusi nagyobban heveskedet: midőn ezen tőrténet-u- 
tán tizen-ótszóri erős csatával szorongatá-meg az ellenséget, minden
kor gyózódelmeííen térvén viszsza a’ csatázásról. Ez-után ki győz
né elé beszélleni, minémü heves munkálkodásokat vitt végben ez a* 
dicsóségeskedó Nap az Oroszlányban. Tessék-meg azokból a’ di- 
cíiretes maga viseléseiből, mellyek harmincz hat esztendeiglen neve
zetes Hadi-tiszteket viselő vitézi uraságában, mindeneknek eleiben

terjesz-
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terjesztettek. M it beszéllenek vallyon az i 652 -dik, 15 5 3 -d ik , és 
utánna való esztendőknek rendéiben miveit számtalan nagy dolgai 
operádéi ? midőn amaz nagy erős Hadi bajnak boldog emlékezetű 
Zrínyi Miklós G ró ff Ur volna az hadi állapotokban jó példa adó ta
nító Mestere? Ki mondhattya-meg, mit mi veit a’ Törökkel való hú- 
zomos hadakozásokban? mit mivclt Viz-várnál? A z  Eszéki hidak
nál? Z rin y i Újvárnál í3 mit mivclt amaz igen nevezetes emlékezetes 
Rába viz-mellyéki Szent Gothárdi harcznál, ezer őt száz számú ma* 
ga pénzén fogadott vitézi személlyeivel ? mit miveit ellenség kezé
ben eset sok erősségeknek meg-szállásában, vívásában ,• győzedelmes 
mcg-vételében? Szóllyanak ama’ nevezetes íllova, Á rva, Kasza, Li* 
kava, Aranyas-medgyes nevű helyek, a’ kiknek meg-vételében, az sú
lyos hadi terhnek nagyob réízét a’ Magyar Generális G ró íf Eíterhás 
Pál hordozta, viselte. Szóllyanak azok a’ nagy dolgok, mellyeket ő  
ama’ Török markában lévő híres ErSek Újvár ellen vettetett vég-Há- 
zak-béli Generáliíságában számtalanszor diadalmaísan végbe vit az 
ellenségnek m eg-szégyenükével, a’ keresztyénségnek nagy vigaszta
lásával ! Szóllyanak a’ Bánya-Várasok táján mivele sok szép aétái! 
Szóllyanak végre azok az heves, és buzgó munkálkodások, mellyek 
által az édes Hazánk kebelében pártoskodókat ennéhány Ízben, vagy 
fegyverrel, vagy atyai kegyes intéssel, ’s-jó észre hozó tanácsai, sok 
munkák, kőlcségek tétele-után le csendessrecte, és az illendő hűségre 
viszsza hozta. Nem győzném ma eló-számlálni dicsőséggel tellyes 
cselekedetit a’ mi titkos értelmű Napunknak, mellyeket ő az Orosz
lány Jelében a’ Felséges Leopold Császár hűségében, pro D e«, Rege,
&  Patria végbe vitt. M elly dicsőséges cselekedeteket nem lehete 
a’ Felséges Austriai Háznak jutalom nélkül hagyni, hanem minek- 
utánnamár titkos tanácsággal, fó Hóff-Mefterséggel, Aranyas-kulcsal,
Arany lánczos báránnyal, FöGenerálissággai, Palatinussággal, Vicé- 
Királysággal meg-tiszteltetett volna, mint nagy érdemű Fejedelmi 
Személyt, Szentséges Romai birodalombéli Herczegséggcl tévé Fel
séges Leopold Csáízárunk méltóságoSsá. M ég itt sem vala elég a* 
már fejére tétetet Herczegi süveg, az ó nagy érdemihez képest, ha
nem ekképpen fzóllitá-meg ötét Felséges Leopoldus Urunk: Jemper Tim. 
bene denobis fenfijii PAULE: bonum certarnen certdfti, curfurn confummdfli , 4, 7.
fidem [ervdfti. Quid itaq; * nobis exigis pramij ? jó harezot harczoltál, 
a’ fútást el-végezted, az hitet meg-tartottad: micsoda jutalmat kívánsz 
tehát mindezekért tólünk? Felele ó: No% aliam, Augujlijjimeynifi Té, 
nem mást, Felséges Uram , cfak tennen magadat, kegyelmes affeólidid- 
dal kedvelléíedel együtt. A kkor, in fmgularem grati<e Ctefarea thejje- 
ram, a Császári grátiának kiváltképpen való jelenségéül, bizonyságá-

C  ul Fel-



X io X
úl Felséges Leopold Urunk , a’ maga tulajdon nevéből az első arany 
charaőteres betűt,m elly az L . adá nékie örökös ajándékul, és téceté 
azt az ő czimerének közepére, melly-is akármelly drága mmifinánál 
nagyobb kincset foglal önön magában , mert ez annyit tészen torit* 
tuus Jam  P A llL E

D e ha talánd ezek valakitől, inkább világi, mint Isteni dicső
séggel tcllyefeknek láttatnak, mennyünk továb az Oroszlány Jelben, 

Lemma. mellyben a’ mi titkos értelmű Napunk gemmát incendia: duplázza ket
tőzted az heves buzgóságbul indáit operátiókat munkálkodásokat. 
Hallyuk-m eg miként dicsirik ötét az Isten dicsőségével tellyes csele
kedetek. M it beszéli vallyon , ama’ Fertömellyéki csudálatos Bol
dog Aszszony képével kincses helyen, általa nagy Summás kőlcségbol, 
a’ Seraphicus Szent Ferencz Szerzetes Famíliájának Számára éppite- 
tet Szent Klastrom? M it beszéli amaz Esterhás Famíliának őrize
téért, még első fundamentomában-is Szent M ihály Archangyalnak 
dedicáltatott Fraknó Vára-alatt, ó-általa a’ Boldog Aszszonyc tisztelő 
Szerzetes Serviták számára nagy summában tök Klastromi épület? 
M it beszéli ama’ Lánsér Vára mellől meszsze el láczó Kamaldulensis 
Sanyarú életű Barátoknak fundált lakása? M it beszéli a’ Kismarconi 
Várasban a’ Szüzek Vőlégénnyének, szüzesség kincsével kedveskedő 
Szű z Apáczák számára rendelten épült alkatmány? M it beszéli az
oknak a’ Szent Templomoknak száma, kik ő általa vagy sundamen- 
tom búlúijonnan épültek, vagy elébbi üszőgókbül,és szennyekből il
lendő ékességekre vétettek ? M it beszéli a’ Szent Templomokhoz 
lett apparamentumoknak sokasága? M it prédikál Magyar Országban, 
Austriában, Styriában, és másucc fenn álló Oltároknak, Statuáknak, 
Oszlopoknak, summában méltán vehető drága kólcségekból épült 
Számlálhatatlansága? M it beszéli amaz áitatoíság indító, a* bűn fa
gya által meg-keményedett sziveket, Urunk keserves kinnya, és halá
la eleven emlékezete által poenitentiára, és üdvösségre meg-lágyitó 
Sok ezerekből álló Kis-martoni Kálvária (kinek kevés mássát mutat- 
tya Európa) a’ mellette épült Residentiával együtt. B izon y ezek 
nem máit beSzélnek, hanem, hogy a’ mi titkos értelmű Napunk, min- 
denüé el nézett, és az U R  dicsőségével tellyes az ó cselekedete.

A* Napnak tulajdonsági között nem utolsó e z , hogy ad intrd 
ónnőn magában világoskodni, és heveskcdni nem tartya elégnek, 
hanem ad extrd másokat-is világosit, hevít, melegít, segít. Hlyen tu
lajdonsága vala a’ mi titkos értelmű Napunknak, a’ ki oh mennyi ízám- 
lálhatatlan testi, és lelki képpen szűkölködő szegény felebarátira ter
jesztette világosstó, melegítő, fegétő erejét! M it mondanak a’ sze
gények tartására Sandák Ispitályok ? mit mondanak a’ fogyatkozom
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takkai kőzlótc testi, és lelki irgalmasság cselekedetei ? mit mondanak 
azok a’ mélységes alázatosságbúi rendelt cselekedetek, mellyek által ő 
minden esztendők forgásában Nagy csótőrtökón a’ kóldúsokat bé hi
vatván , nagy becsülettel traktálván meg vendégelvén , az-után azok
nak mocskos lábait rendre mofogatta, csókolgatta? Tanúllyatok itten 
ti Szegényeket meg-úcáló világ kcvéllyci! ezek mind Isten dicsősé
gével tellyes dolgok! mit mondgyak az ó lelki irgalmasságárúi? nem 
hozom itten elő akárminémü tudatlanoknak lelki oktatását, hanem 
az eretnekekkel hitünk ellenségivel való bánásának módgyát. A z 
/Egyiptiusok szokása szerént (kik a’ Napot egy álló egyenes veízszó 
tetejére Írják vala) veszszö szálon vigyázó Nap vala ó ,  mert a’ maga 
dominiumiban uraságiban, ha valamelly hitünk ellenségeit meg faj- 
ditotta, azonnal, vagy irgalmas oktatásának erejével, vagy veszszeje 
sújtásának Istenes kén szerzésével, az jóságos cselekedetek által mun
kálkodó gyümölcsöző Romai igaz hitre hozta, és hogy ez illyen ái- 
tatos dolgát külső czeremóniás állapotokkal-is, még a’ veszedelmek- 
kőzőtt-is eróssitfe, szokatlan Próceíiió járásokat rendelt, semminémü 
kőkségét azoktól nem szánván. Nem hozom itt elő amaz eszten
dőnként sok ezer summákbúl álló Czelli PróceíTiókat, kiknek alkal
matosságával, Sidók, Törökök, és eretnekek jöttek Szent keresztségre, 
és igaz hitre: hanem csak azt említem a’ dolgot, melly Pápán történi 
vala ó-véle. M idón ó az U r napi Próccssiote’ Pápai Várasban, eret
nekséggel el*tóit helyben áitatoíían bé-vitte , és maga jelen létében 
folytatta vó ln a , egy ablakról valamelly gonosz eretnek hozzá süté 
puskáját, úgy hogy, ha a’ szent kezdetnek érdeme nem oltalmazta 
vólna, életének vége lett vólna &c. Ezek ’s-tőbb esteiek csak arra va
lók valának , hogy a’ másokat világosító, melegítő, segétó Napnak jc 
téteményei mindeneknél isméretségben lennének. & c.

Most lástuk immár, ez a’ mi dicsőséges mindenüé el néző ’s 
fényes N apunk, mit cselekedett a’ Rák jelben. Nem elégszik meg 
azzal a’ keresztyéni tökéiIetesség, hogy valaki jót cselekedgyék, hanem 
azt-is kivánnya, hogy declina dmalo> fac bonum, )6t-is cselekedgyél, dt 
azomban a’ gonosztól is örizkedgyél. Vala kővetője e’ régulának 
a’ mi titkos értelmű Napunk,- mert midón az 1 6 83-esztendőben , 
ama’ nagy baromi Tőrök e rő , más sok véle czimboráló gyülevést 
haddal, Hazánk minden felé pusztítása, rontása-után a’ Felséges Au- 
striai Háznak emporiumát meg szállotta vólna, a’ mi titkos értelmi 
N apun k, mindenektől el-hagyattatván, az Ezekiás Napjának hason
latosságára, tiz Iineával hátra m éné, veftigia retrv: vévé magát Fraknc 
Várába. Hitegetik vala ötét a’ F ö  Vezér, és a’ pártosok fejei, enged 
ne az üdó szükségének, másként minden javainak kárát vallya: D<
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Lcmma.

Sol in 
Libra.

ó nem akara ezeknek gonoszságokban részesülni, és mindenkor meg
tartott hűségében lég kiíTeb ecclypssst ejtenie. Akkor egynéhány e- 
zer jobbágyinak veszedelmét halván,* mindenCuriáinak Udvarházai
nak, jószáginak Iángallását látván,* két millium summát fellyül halia
dó kárnak nehézségét érezvén, magát, és az övéit Istennek áldozó 
békességes tűréssel, rendben hagyván keveses embereit a’ Várban, ma
ga kedves Feleségevei (hátráb akarván állaní a’ gonoSz alkalmatossá
goktól) a’ Styriai hegyes, völgyes, kósziklás Tartományokon, a’ rabló, 
pusztító Tatárok félelm e, és veszedelme között-is, méné Lynczben 
Felséges Leopoldus Urához. D e nem Sokára meg térvén a’ rút há
borúnak Szél-vészé, a’ mi Napunk-is, fuperatá tempeftate novatur,* meg 
úijú la, fel-derülvén a’ keresztyénség homályos ege , és mellé adván 
magát, a’ Lengyel Országi Királynak a’ keresztyénség akkori Bajnak- 
jának , meg-mutatá a’ Bécsi harczon tehetségének erejét. A z  itten 
meg-letc emlékezetes viétoria-után ennehány ezer Magyart szedvén 
ószve maga hó pénzén, mene Búda meg szállására, itt-ís, a’ már sok 
ízben meg-tanúlt hadi praktikája szerént, jó hirt nevet szerezvén ma
gának, méné honnyában nagy tiszteinek Istenesten folycatására , az 
az: lépék a’ mi világosító napunk a’ Mérték Jelében.

Tisztei ’s-Méltósági ollyanok valának a’ mi mindenüé el
néző dicsőséges Napunknak, mellyeknagy, és súlyos dolgokat foglal
nak vala önnön magokban : ezekben a’ riszcekben tarcván ö a’ Gu- 
berniumot, azt a* tekélletesség szerző két virtust szüntelen maga e- 
lőttviselte, a’ kik nélkül a’ Respublikákat, és státusokat üdvósséges- 
íen ’s dicséretesten nem gubernáíhattya a’ nagy tiszcbéli szcmélly: ezek 
pedig az igasság, és irgalmasság. Minek-utánna igen tanúit, és olva- 
Soc, ’s-nagy elö-menetelü Fejedelemmé lett vólna ö ,  ama’ Spanyól- 
Orfzági harmadik Fü lóp Királynak fymbolumát példázattyác szünte
len elméjében tartya vala, a’ ki az olaj ágat, az irgalmasságnak képén 
a’ meny-ütő kövei, melly az igasság keménységének ábrázolója, egy
ben kötvén illyen irástal Lemmázzz vala azt: In opportmitate utrumcpue. 
Innen a’ mi Méltóságos Palatínusunk, avagy mondgyam édes H azánk 
egeit mindenüé el-néző szemes, és vigyázó Napunk, mindenkor sze
m ében, elméjében tartotta a’ Mértéket, mellynek eggyik Serpenyőjé
ben olaj-ágat, a’ másik serpenyőjében éles kardot tart vala, ez Írással in 
opportmitate utrtimqué. D e olly egyarányú nehézékkel timporállya 
vala ó ezeket, hogy Sem igaSságot az irgalmasság sérelmével, Sem ir
galmasságot az igaSságnak rövidségével nem Szolgáltatott. M ind a’ 
kettővel úgy é lt, a’ mint édes Hazánk Törvényes könyvében: Pro
log. Triparc. Titul. 14 . olvasta: Judex nec dsbst effe nimis crudelis, nec 
pifu nirnü. ki Törvényt téSzen, és másokat igazit, annak sem i-
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igen keménynek, sem igen kegyesnek, engedelmesnek, nem kell len
ni: mert mind az igaz , hogy nimiá pietás dijfolutionem dijciplitue partu- 

r it , a* fölóttéb való kegyes engedelem a ’ fenyítékeknek el-oszlásác 
szerzi. M ind az igaz, hogy jujütia módúm fuum excedens crudeütatis 
vitium gigmt. az illendő, és rendes módgyát meg-halladó igasság, ke
gyetlenségnek vétkét okozza. M időn azért ó, a’ mi fényeskedö N a
punk, minden dolgaitpanasz-nélkülakarná korm ányozni, a’ Poéták 
írása szerént (kik néha napján, négy kerekű dicsőséges szekéren lát
tatnak vala hordozni a’ Napot) midőn, mondám, dolgait panasz nél* Fabula 
kül akarná korm ányozni, ama* négy Cardinalis virtust vévé eleibe , applica. 
tudni-illik az igasságot, az okosságot, a’ mértékletességet, és a’ sem- ExPetro 
miben meg nem tántorodó erősséget , kik nobilis quadriga virtutum Caniíio, 

fu n t , qua in Cotlum vchim ur; a’ mi üdvösségre vivő szekerünknek Qp®*1*** 
négy kerekei, a’ bölcs tanító elmék szerént. Ezen a' négy kerekű 
Szekéren jártattya ’s hordoztattya vala magát a’ mi dicsőséges N a
punk a’ Mértek Jelben, és azért a’ gyülólséget, rendetlen kívánságot, 
félelmet, emberi tekintetből Származót szeretetet (mellyek gyakrab
ban meg-vesztegetik az emberek eSzér, elméjét) félre tévén Ó, merő olly 
csuda módon tündöklőt élete, és jó erkölcse dicsőséges szekerében , 
hogy minden sullyositó, éskónyebitő circumstantiákban, minden ha
ragos indúlatokban , minden nehéz kedvekben, minden ellenkező 
dolgok szenvedésében, és még sokszor halálossan meg bántódot ü- 
gyében i s , a’ Mérték serpenyőben együvé csatolt virtuíoknak igaz
gatásából orczájának szépen mosolygó Napja, semmit mást nem mu
tatna, az igassággal csudálatostan egyben mértéklet irgalmasságnál, ke
gyességnél, békességnél, és a* csendes gratiákkalkedveskedő szép su
gárzásoknál.

D e mennyünk immár innénd-is a’ Szűz Jelre, és szem léllyük-So1 
m e g , mit miveit a’ mi titkos értelmű Napunk a’ Szűz Jelben. A z  Virginc* 
cgi Nap felöl azt tartyák az Astrologiában tanúit bólcfek, hogy mi
dőn a’ Szűz Jelben lépik, temperát írás: meg-mértékli,le csendesstihe- 
ves forróságát. A ’ mi titkos értelmű Napunkat ha meg visgállyuk, 
bizony az fzületéfe napjától fogvást, (melly vala a’ Szüzek Szüzének 
napja, ki múlása, vagy Istenes elnyúgovása napjáig, m elly-is, ugyan 
jobbára Bóldog-Aszszony napján lett vala) mindenkor lég inkáb mun
kálkodót a’ Szűz Jelben, miért vallyon ? nem másért, hanem hogy 
urnperet írás. A ’ bűnök miá meg-haragut Istennek, az Isten A n n y i
ban a’ Bóldogságos Szűzben számtalanszor el-óltsa haragját! E ’ vég
re csudálkozást érdemló dolgokat, Istennek, és Szent Annyának dicső
ségével tellyes cselekedeteket vit végben a’ mi csudálatos Napunk.
H ová czélozoc vallyon amaz emlékezetes drága Czelii Boldog Asz-
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fzony Oltárának szives buzgóságbúl lett cssnálratásával, és a’ Számta
lan kőlcségból álló Czelli PróceíTióknak esztendőnként való áitatos meg 
tartásával? ut temperet iras. H ová czélozott akkor, mikor az eretnek
ség , és más istentelenség mérgétől meg-vefzcegetődőtc, és Szent I* 
stván első Királyunk által inditatoct áitatosságtúl el idegenedet M a
gyar nemzetnek áitatossága fel-elevenitéséért m eg-újításáért, fárad
ságos nagy munkákkal minden országokbúl a’ csudálatos Boldog ASz- 
fzony képeit, a’ csudák Históriáival egybe szedné, és egy könyvben 
a’ Magyarok eleiben terjesztené, a’ mint bizony ezt nagy áitatoísan, 
*s sok kikeltnek gyümőlcsőzésével végben'is vitte? Ut temperet irás.

H ová nézett akkor, a’ mikor némelly nevezetes helyeken, vagy 
Laurétom i Kápolnákat* vagy más néven nevezett, Bóldog-Aszszony 
képeivel kincses Templomokat éppitet, buzgó szívből ki adott nagy 
kólcségekkel? H ová nézett akkor, a’ mikor ama’ nem régen nyom 
tattatot Szép könyvecskét ki-bocsátotta, sok Országok eleibe terjesz
tette, mellyben a’ Boldog Szűz Maria tisztességéért magát akár h o l , 
és mi módon fel-áldozni kívánó szivei, és elméjével, az Isten Annyá- 
nak makula nélkül-való fogantatását erős argumentomokkal, támo
gató okokkal meg-bizonyitotca ? H ová nézett akkor, a’ mikor a* 
Bóldogságos Szűz Tem plom inál, és Oltárinál esztendőnként Szom- 
bath napokon a’ Törvény-ízerént fel-szentelt Papokkal szent M isé
ket, a’ szegény kóldúsokkal pedig Ave-M ariákból kötött Koronákot 
Szolgáltatott? H ová nézett akkor, a’ mikór ama’ Szépreménségeket, 
és üdvőSséges vigasztalásokat magában foglaló, nagy Szent példákkal 
*s Históriákkal tellyes Szombat-napi könyvet ki-bocsátotta? H o 
vá nézett akkor, a mikor ama’ nevezetes Héfflányi csudálatos B ol
dog-Aszszony képét (mellyet ugyan az Héfflányi főrdő házban még 
iíliúságának idejében a’ fóródő Személyeknek Szokott cssntalansága 
el felejtéséért, állitot vala fel:) nagy áitatossággal, rendes Proceílió- 
tartással maga drága öltözetéből csinált ékesítő ruházatban a Kismar
toni emlékezetes Kálváriára fel-vitte, és a’ számtalan nagy csudákkal 
való tündöklésre, minden féle Nemzeteknek látására ’s-tifztelésére 
azon Kálvária óltárán difzeíTen helyheztette ? H a a’ régiebbekről 
akarunk hallani? Vallyon hová nézett akkor, a’ mikor, halván, hogy 
a* pogány Törők nagy rontó pufztitó erövvel meg akarná szállani az 
Austriai Becs-Vára fsát, cl-méne ó nagy buzgósággal, és a’ Fertőmel- 
lyéki Sz. Laurétomi Bóldog Aszszony csudálatos képeit, alázatos re
verendával fel-vette, és áitatoSían vitte a’ Szent M ihály Archangyal 
őrizete alá ajánlott Fraknó Várában, az hol-is Tár-Házában mint 
minden kincsei között legdrágább kincset, nagy tisztességben tartot
ta az háborúnak meg-téréséig; az háborúnak meg-téréíé-ucán pedig
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azon két Szent Képet jószágibúl szép rendes áitatoísággal fel készült 
embereinek nagy Számú késéró seregeikózöt, maga-is m indenütt Sz.
Képek mellett gyalog járván devotizálván, vitte, és tette azokat az ó  
szokott helyekre ?

Ezekben az Isten , és Szent Annya dicsőségével tellyes cse
lekedetekben, mindenütt arra nézett a’ mi csudálható Napunk, hogy 
a’ Szűz Jelben illy Isteneísen munkálkodván temperet írás. Csende
sítse, engesztelje a’ Szűz Anya tiszteletivel ’s-érdemeivel az Istennek 
bűneink miatt fel-Iobbant haragját*

D e oh szomorú jaj! midőn a’ mi csudálatos Napunkat méltán Sol ín 
dicssrő cselekedeteket jó kedvel számlálnám, imé látom a’ mi fényes. oc âfu* 
kedó Napunknak álló helyéből le-ereszkedését, el-nyúgovásác! ah! 
Szomorú H algatók! Légyen bár Fabula költőt dolog a’ Poétáknál 
hogy valaha az É g i Nap az égről le szállott > és a’ tengernek mély
ségétől el-merittetett: D e valóságos igasság ma előttünk, hogy a’ mi 
Sok jóságokkal érdemeskedó Napunk le Száll nagy Famíliájának cfiL 
lagzó egeiről, és az halandóság Tengerének mélységétől el-meritetik!
A z  első ember bűnének sóldgya fizetéséből monumentumom (melly 
annyit tészen, hogy moriens ruentem) koporsóban tétetik! D e ict-is csak 
azt mondhattyuk felőle: hogy ő ,  jacens quoque miraculo ejl> még fék- 
tében-is csudálatos! ennek nyomozására, vészem elóam a ' Sulis Coloffh Pluur- 
nevű Napnak álló képét, mellyen Cháres Lyndus híres Mester ember chus llb* 
i  z-eszcendeig munkálkodót vala* E ’ képe a’ Napnak midőn a’ nagy 
Fö ld  indulásnak miatta a’ földre le-esctt vólna a’ mellette által me
nők álmélkodván annak minémüségén azt mondgyák va la : jacem 
quoque miraculo ejl & c» A h Szomorú Halgatóim! az Iíten , és a’ ter- 
méfzet nem n .  efztendők forgásáig, hanem éppen 78 . efztendők 
folyásáig foglalacoskodota’ mi csudálatos Napunknak fen-áltatásában, 
oh melly cfudálatos vala Isten dicsőségével tellyes cselekedeteiben! D e 
le fektetvén ötét az emberi halandóságnak kételenitéfe, (a’ mellynél 
már nem lehet nagyobb föld indulás) mondhatom felőle, hogy fek
tében is cfudálatos! Három okbó l Első ez , hogy halála előtt nem i- 
gén sokkal, meg-Iátogatván azon koporsót a’ melyben feküendő vala, 
meg-halván, belé féküékabban mások láttára nagy vígan, mert jó lelki 
iímérettel, (bizony szép lelki főid indulás vala e z , mert máfok emlé* 
kezetére is a rettentő halálnak meg-rémülnek , és félig el-halnak) é$ 
fektében e* Szókat mondgya vala: Hac requies mea in faculum fieculí Pfalm. 
hic habitabo-, quoniam elégi eam & c . Máfodik cíudás dolog ez ő ben- a3 *s 
ne, hogy most koporsóban fektében-is, egyenes Szemmel nézi azt a‘ 
Bóldogságos Szűz K é p é t, a’ kit belöl a koporsónak födelén orczá. 
jának arányában igen szépen ki-iractatotc vala még éltében, hogy hól-

taucán
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taután-is örvendve szemléllye annak ábrázattyát, a’ kinek anyai ke
gyességét, ’s-méltóságát tellyes életének rendiben minden áitatoSság- 
gal tisztelte. Harmadik Csudás dolog, és jóra mutató példa ő ben
ne ez , hogy már koporsóban fektében-is , sok szent helységekbéli 
Szerzetes férfiaknak ofztogattya alamisnáját, magának, kedvelt Felesé
gének, és Méltóságos familiájábúl ki hóit lelkeiknek vigasztalására. 
A z  Fertó-m ellyéki PP. FranciícanuSok vésznek 500. forintokat: A ' 
Laurétomi Szerzetesek vésznek 500. A z  Kis Martoni Barátok vész
nek 500. A ’ Posonyi Kapucinusok ^00. A ’ Sopronyi PP. Fran- 
ciscanusok 500. A z  Lékay Szerzetesek roo . A ’ Bondorfíi Pauli- 
nusok s 00. A ’ Bécsi Halottak Kápolnája 500. forintokat. A z  
Czelli Bóldog-Aszszony Szerzcteífi roo. A z  Talli Boldog Afz- 
Szony tisztelői roo. forintokat. M ind ezek mondandó Szent M i
sékre osztogattatnak. Ezeken kivül a ’ Kis-Marconi fzép emléke
zetre való Criptás Kápolnánál, efztendők forgásiban, mindennapon 
leendő egy egy Szent Misékre a’ Légále interes szerént, mégyen há
rom ezerből álló summ a, hogy valamenyi nap vagyon az Eíztendók 
forgásában , annyi Számú Szent Misék mondassanak a* temetkező 
Criptában & c .

Itt már meg kell állapodnom, mert szózattyát hallom a’ N ap
nak: rurnpe Jerrnonem: ejfluxit Clepfydra. H ad abba a’ beízédet, ki folyt 
már az óra. Kezdek a* bucsúzáshoz mondván:

Búcsúzom lég elsóben-is tőled Felséges Austriai H á z , kinek 
Sok Szépgrácziái adományi attak vala az én Napomnak fényeSségeííen 
ragyagó súgárokat. Fizesse Isten Sok Szép gráciáidat, kiket én bizony 
azzal kívántam meg-hálálnom, hogy Soha bennem ecclypfist nem lát
tál. Nevezet Szerént pedig búcsúzom tóled hatodik Carolus R o
mai Felséges Császár ,  Magyar - Orízági , nem régen fel-kent 
Király jó kegyelmes Uram. Méltóztassék Felséged arra emlékezni, 
minémü bizonyságit attam én álhatatos igaz hűségemnek a’ boldog 
emlékezetű Ferdinánd, Leopold, és Jósef Felséges Császárokhoz, F e l
séged nagy nevezetű Eleihez! A hoz képest vagyon egy alázatos instán- 
tiám : propzer Jervurn tuurn fac gratiarn in tempón opportuno. E n  éret
tem a’ te hiv szolgádért,alkalmatos időben cselekedgyék Felséged ke
gy elmességet az én két fiammal. Eggyikkel a’ már Felséged grátiájá- 
búl Herczegi Méltóságban lévő Esterhás M ihállyal: Másikkal pedig 
úgy m int Feséged szolgálattyára fegyvert kötő, ’s-utólsó cSep vérének 
ki öntéséig magát fel áldozni nem szánó G rófi Esterhás Jósef Colonel- 
lusfal! Nézek én itten a’ Felséged dicsóségeskedó czimeresSassára, és 
ha fabula-is a’ régieknél, hogy a’ Sas Jupiternek kebelében rakta volt 
valaha fészkét: D e  valóság az Sok féle experientiákbúl, hogy a’ Felsé

ged
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ged dicsőségeskedó Sasta az Hatalmas Isten providenciájának kebe
lében helyheztette a’ maga fészkét. Azért kérlek azon, az én kéc 
kedves íiaim-is had talállyanak kedvet ’s-helyt a’ Felséged gránáinak 
kebelében. Méltóztassál szárnyaid oltalma alatt úgy kormányozni 
őket, hogy felölök mint igaz atyafiúi Szeretetnek eleven példái felől 
méltán mondhassák: ecce quam chara concordiafratrmi]

Búcsúzom töletek-is Szentséges Romai Birodalomnak nagy 
Herczegei: Felséges Austriai Monárchiának első Fejedelm ei, fő-fő 
Minssterjei, és nektek olly emlékezetes nagy dolgot mondok, a’ mi- 
némüc mondanak vala Dariuínak a’ Persák Királlyának, a’ bcythák 
kővettyei, midón Királyi ajándékúsbé-mutatnák a' madarat} az ege
ret,* a’ békát, és az őt nyilat. Azt véli vala D árius, hogy ezek által 
a’ példázó jelek által a’ főidőn, vizen, egeken való birodalom ígértec- 
nék nékie. D e másként magyarázá ezt Góbriás, a’ Persák Generá
lista, mondván: ezt akarják mondani ezzel a’ Scychák: H a a’ Dárius 
hívei ollyanok nem lesznek mint az égig repülő madarak: vagy mint 
a’ földnek fenekét el járó egerek: vagy mint a’ mélly mocsáros tócsá
ban el rejtező békák, ezekkel az őc nyilakkal által vereccetnek , és az 
hová igyekeznek vala, semmiképpen nem érnek. Alkalmaztatom e” 
dolgot, és mondom: Légyen tudtocokranagy H erczegi,és Fejedel
mi személyek, hogy ha az egekben röpüitők-is: ha a’ föld lég mel- 
lyeb stnekén laktok is: ha a’ Tengereknek ízélességéc által úszízácokis; 
ha égen, földön, vizen uralkodtok-is, mint a’ már megnevezett álla
tok, soha ti, a’ Scy háknál vég nélkül hatalmastan uralkodó halálnak 
őc nyilait el nem kerülitek, kikkel ő a’ ci őt érzékenségtiket által ver
vén, titeket, a’ mint im engemet-is, lábainak sámollyává [észen. Ja- 
vallom azért, hogy memoramini mvijjima vejlra. őcc. végső dolgaitok
ról meg emlékezzetek.

Búcsúzom tőled is sok féle nyomorúságok, és veszedclmesten 
torló háborúságok által felette igen meg-szaggattatott édes Magyar 
Hazám! D e nevezet fzerént tőletek Szent István Királytól, istenünk 
Annyának dedicáltatott örökségnek négy Nemes Státussal, erős Osz
lopjai! Recognoscálhattyátok, megismerhettétek, hogy az én tiszte
imben tehetségem szerént el-jártam. Meg-bocsássatok mindazonál
tal, ha valamiben nem akarva hibát ejtettem vólna! Most már tő
letek el-váltomban,* ennenány rendbeli Atyai intésemet adom nektek, 
ha veszitek. Tanácslom, hogy Szent István első keresztyén Kirá
lyunk által bé hozatott igaz hitünket híven meg-tárcsátok: Ama" 
négy sark jószágokat, Cardinális virtusokat, kiken a’ tiízteiséges élet
nek rendi meg fordul: kik által, mint a’ Paradicíom négy folyó vize 
által, gyümóicsőzcetnek a népek: kiken a’ jó cselekedetnek minden

E  alkot-



alkotmánnyá épül, és fundáltatik: kikből a’ Respublikákban, és O r
szágokban származnak a’ külömbóző tiszteknek nemei, előttetek vi
seljétek szüntelen, és az el vesztő,lelki isméret rontó négy gonoszt, 
mellyek ezek: ódium, cupiditás, timor, amor, magatoktól el-távoztassá- 

Eccli 7. tok, mert ezek azok, a kik a’ tisztbéli személyeknél, ponuntJcandaUrn 
' in aqtiitate. botránkozáft tésznek az igazság szolgáltatásban. Ezek- 

ucán azt-is eszetekben tartsátok a’ nem régi mondását egy bölcsnek, 
hogy iniquiffimum ejl Juperiores in tributis colligendii ejje gnavos: in hoc ve
rd,utrurn jujiitia adrninijlreturfubditis, ejjeignavos. Nagy Istentelenség 
a’ tiszcbéli embereknél,midőn az alactok való embereknek adóztatá
sában mesterek, és serények, de annak meg-tudásában, ha vallyon 
Szolgáltatik-e igazság az alacsony rendnek, tunyák, és restek. Vég
re tanácslom, és sziveííen javallom, hogy, ha még tovább-is nem akar
tok veszni, Istentekhez, Király tokhoz, Hazátokhoz való hüségtekbé 
álhatatostan meg-maradgyatok. &c.^

Búcsúzom tóled-is kedvelt Házas-társam túl, atyámfiától, én ál
talam szép állapotra fel-emeltetett Herczeg Aszszonytól. Nem vél- 
ném^ hogy az én Napom fényében botránkozáft találtál volna. H a 
képeztél vólna-is felőlem ollyat, hogy felhők közzé vettem vólna ma
gamat mint Nap te előtted, bizony másként tapasztaltad sokszori ve
led létemben hozzád való súgározásimat. M ert miképpen (a’ Plutar- 
chus hagyománya szerént) egykorban a’ Juno Isten aszszony oltárára 
onnan fellyüla Napnak lakásától minden kénszerités-nélkül egy zöld 
fácska le esék, és magátúl mindgyárt meg-bimbózék, virágozék, ’s- 
ezen dolog csendes eggyességnek, békeségnek jeléül tartatik vala : 
úgy te-is kedves Társ, midőn olly vélekedésben volnál, hogy talán 
többé nem fényeskednék néked a’ te Napod  ̂ tőlem reád néző , és 
Szelíden mosolygó Napodtól kénszerités nélkül esék asztalodra egy 
zöld ág , mint valami Noé galambja szájában hozatot olaj ág, kire 
Sokszori Ave vala írva, melly dolog az újjonnan meg-virágzó veled 
való szép eggyességemnek , és egyebeknek szép le csendesedésének 
bizonyos jele vala. A z  hol belső szivbéli Örömömből illyet mon- 
dék: az, ín  féf&kemben örömest halok-meg, és mint a’ Pálma fa meg- 
Sokasltom az én napjaimat.

A ljá to k  elő itten már két rendbéli házasságomnak két szép 
gyüm ölcsei, Galántai G ró fi Eszterhás M ihály és Jósef iííiú Urak. 
Tóletek búcsúztomban úgy adom áldásomat mint Isák Pátriárka ad- 

Cen,47'. gya vala Jákobnak: Jákob pedig Jófefnek. L é g  elsőben te reád té- 
Szem kezemet már Herczegségben lévő Esterhás M ihály kedves F i 
am! s’-mondom őröm m el: ecce odorfilij m ei,ficut odor agri plenz, cui 
benedixit Dominui. Imé az én fiam illatcya ,• mint a’ tellyes mező il-

Jattya,
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lattya, meilyet az U R  meg-áldoct! Itten igaz osztályból vedd Fiam 
magadnak az én Czimeremnek felét az Herczegi süveget, az Griífet, 
és annak körmei között lévő rósákat. Ezek a’ rósák, calejlis btnedi- s. Ambr. 
óliom redolentgratiam. Sok szép jóságok illattyávai illatoznak; m ertdcJaCüb 
a’ mennyei áldásoknak kedvessége van vélek! Tudod-e, jó Fiam, mi
ként m egáldott vala engem az Iíten? kit tulajdonítok á’ kegyelem 
Istene bév kezüségének, ’s-mindenkori áitatosságim gyümölcsőzesé- 
nek. Azoknak az áldásoknak gazdagságit , és kincíeit én teneked 
hagyom, ’s-edgyüct azt-is javallom, hogy a’ melly áitatofságokat lát
tál, szemléltél az én cselekedetimben, ugyan azonoknak légy buzgó 
követője te-is. Néked adom Griffemet-is, azért hogy valamint a’
G riff a’ Scythiai kincsnek szorgalmatos őrzője , ama’ ragadomán vo
ltat szomjúhozó Arirnáfpujok ellen; ungvibm rofiro, atque a;,s arrna- Lemma. 
tm in hoflem & c. Ú gy te-is mind a te , ’s mind az én jó hírünknek, 
nevünknek illattyát, és a’ te reád maradott Isteni áldaíoknak gazdag 
kincsét ízorgalmacossan őrizd m e g ! Vagyon Isten után jó Páironu- 
fod, jó oltalom helyed. Pátronuíod dicsőséges Sz. Mihály Arcban- 
gyal Princeps militiá Cálejiis a’ mennyei hatalmas Ielkeknek Fejedelme: 
oltalom helyed erősséged Fraknó-Várad , a’ ki is még első fundamen
tum kövének bé-tereleben is Szent M ihály Archangyal proteóliójá- 
nak, oltalmának vagyon bé ajánlva. Ezen Várad fit  fiernper pietate 
munita. Aitatossággalségyen mindenkor meg erődítve,- ’s bátorságos 
lészefz dolgaidban. Azom  bán te jó Fiam ölelkezzél itten a’ te ked
ves hűtvős táríadhoz Margarita Desanna Márchiónissához, a’ kitólis, 
mint tóled, egyaránt búcsúzom í Hallyátok-meg mind ketcen áldó 
szavaimat: miképpen Héli mondgya vala Elkánának az Anna férjé- Reg. 
nek : adgyon néked magot az U K  ez Aszízonytúl: és meg látogará 
Annát az U R , és méhében sogadá , és ízűié Sám uelt, a’ ki fel ma- 
gasztaltaték az Urnái. Úgy én is mondom néked kedves Fiam: áld- 
gyon-meg tégedet az U K  Isten ! és adgyon néked férfi magzatot ez 
Aszfzonytúl, a’ ki-is mind éltedben, ’s-mind hóltod után a’ te M él
tóságodban légyen fel-magasztaltatott az Urnái, és a’ nemes Hazánál/

Itten immár te reád teszem kezemet a’ meg-áldaíra, reám ború
ló ’ s-engem meg-csókoló kedves Fiam, GrófTEsterhás Jósef és áldalak 
mint Jákob Jósefet. Néked, ’s te benned kedves hürvős társadnak, Gen . 
adom ez én áldásomat: a’ te Atyád Istene lészen a’ te segitod , és a’ 
M indenható meg áld tégedet onnan fellyül az égnek áldásival. A d 
gyon Isten tenéked az égnek harmatcyából, és a’ földnek kövérségé
ből bévséget! Ezen áldáíom után adom néked czimeremből az Orosz
lányt , körmei között látszó kardal, ésrósákkal. Ezek tégedet illet
nek mint hadi Colonellust. A z  Oroszlány, képe az erősségnek, ezzel

Isten



X 10 x
Isten kedvében élvén,és lévén, ad nulliuspavebisoccurfum. Akár kivei 
is szembe menvén, meg nem rémülsz. A ’ kard pedig, azon érdemeS- 
kedő fegyver, melíyet én, és a’ te hadakozó nevezetes Eleid szorossan 
magunkhoz ővedzvén az Isten, Király, és Haza szolgálactyában, nem 
csak Szép Glóriákat, hanem halhatatlanérdemeket Szerzettünk Tekén- 
tetes Famíliánknak. Ihen, jó Fiam , az hadakozó kard: utaris mucrone 
paterno! ez irás van rajta;ex hoc, &* in bocglória: ebből, és ebben a’ D i
csőség: Ú g y  vigyáz, jó Fiam , magadra, hogy ha ezzel henyélő, vagy 
gonoszul élő lészeSz, contra teejk ellened vagyon: ha ebben jutalmat 
érdemlő emberséget ’s-vitézségec viselendeSz,^o/e,e/?: a’ te haSznodra, 
glóriádra lészen. Légyen részed a czimeres Rósákban is : ezeknek 

Trad. íllaccya micsodás? Szent Ágoston D . azt m ondgya: bonafama, bonm 
fo. in 0̂ 0r# a’ jd hir ’s-név jó illat. Tartsd elmédben a’ rósának tulajdonsá- 
m Joan. ^  meHy ezt hogy ő mind zöldes Sengéjében, mind meg törésében, 
Lemma. és meg Száradásában-is megtartya illattyát: non perit odor, azt példázza 

ez, hogy az igazán virtmfius ember, in utraque fortuna>mind jo Szeren
csés dolgokban, ’s-mind Szerencsétlen történetekben, a’ jó hirt nevet 
álhatátoíSan meg tartya. Ezen jó h ir ’s-név meg-tartásának eggyik, 
és nem lég utólsób fundamentuma az léSzen, ha édes Bátyáddal az a- 
tyafiúi tekélletes Szeretetben ’s eggyefségben , állandóképpen meg
maradsz. Emlékezzél, jó Fiam, arra, hogy még eddig onnan volt di- 
csöSséges a’ te te Eleidnek nevezetes Háza, hogy üres volta’ pór par- 
varkodastúl; mint az atyafiak kőzőc való köz jónak meg-Szaggatójáról. 
Ne légyen ez ucán-is ebben más, ha Famíliátoknak romlását nem akar
játok. &C*

Búcsúzom tőled is Méltóságos M onyorókeréki GrófFErdődi 
G yörgy  Uram házas tárSa, Gróff EízterhásTherefia kedves leányom," 
a ki inter AStheris R o seta , a mennyei rósák közzül máíodik há
zasságomnak eggyik virága vagy! M eg vallom felőled azt a’ dicsi- 
retet, mellyet amaz atyai Szeretettel, becsülléssel, hűséggel tellyes Ru- 

Rutu tha nevű jó erkölcsű leánzó felől mond a’ Szene írás: f i it  omnis popu- 
caP- l qUi babitat intra portás urbis mex, mulierevn te ejfe virtutis: az én bi- 

iodalmornnak kapui kőzöcc lakó minden nép tudgya, hogy ce jósá
gos cselekedetnek afzSzonya vagy, kit magam-is nem keveSsé tapasz
taltam benned. Vehetted arra nézve te-is kedves Leányom  éfzben 
az én hozzád sugározó Napomnak Szépinfluxussait, azaz : atyai ke
gyességemnek bizonyos jeleit. El-válván immár tőled, imaginem 
mortis mex configno tib i: az én halálomnak képét néked hagyom , arra 
kérvén tégedet, hogy miként a’ Jephte leányának minden efztendö- 
ben negyed napig való Szomorú exequiákat, ’s-emlékezeteket tartanak 

juaic. vala a’ G alaadiákleányt, mert ö fel-áldoztatott vala attya fogadásábúl: 
cap. ii. Azon-
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azonképpen te-is rólam , a’ ki ennen magamat érettetek sokszori vo- 
tumimban fel áldoztam, el nem feletkezvén, minden esztendőkben, 
bár csak akkor, mikor életem határárúi emlékezendesz, Istenes imád- 
ságid között, irántam tarcs buzgó exequiákat szivedben! Aldgyon- 
meg tégedet az U R  Isten ez életban! ez élctután pedig W/Et h e r js  
R oseta a’ mennyei rósák közzé, az honnan Esterhás Famíliám Szép 
virágos kertében bé-plántáltattál vala, örömödre vigyen-bé!

Búcsúzom tőled-is Néhai GrófFEsterhás Gábor kedves Fiam 
nak özvegy házas társa GrófFTraun Margaréta Kristina Aszszony.
Tudom  én jól, hogy mostanság kettős a’ te szomorúságod! mert nem 
Sok üdö alatt két nyíllal verettetett által a’ te Szived. Elébb GrófF 
Esterhás Gábor kedves hütvösöd halálának: most pedig gondviselő é- 
des atyád helyett való jó atyádnak , Esterhás Pál Palatínus halálának 
nyilaival. íg y  hozta ezt magával az élet, és halál Urának akarattya: 
a’ meg-romlott természetnek szüksége. H agyok teneked halálom- 
Után egy Napot, melly MaJachiás Prófétánál az igasság Napja: de azt Malach. 
a’ Napot, mellynek közepében egy tövisből font Korona: annak pedig cap, 4. 
belső kőrnyületében egy Feszület látszik. A ’ tővissek az igaz öz
vegységet próbáló Istennek eszközei: A ’ kereszten meg feszült kép, 
annak képe, a’ ki a’ szenvedések tővissei sanyarú bókdőzésíeinek édes 
vigasztalója, orvoslója. Ennek a’ Napnak udvara alatt, és az ő keresz
tinek árnyéka alatt ha meg maradsz mint ollyan özvegy, a’ kinek tísz- 
teletet adni parancsol szent Pál: meg-tapasztalod valaha örömmel, hogy laaThn.' 

fruólus ejus dulcis gutturitm . az ő gyümölcse édességes lészen a’ te szá- cap* ** 
jad izinek.

Búcsúzom tőletek-is immár Méltóságos Esterhás Famíliának 
egein cíillagzó szép Plánéták, és a’ Famíliának Tekéntetes tőrsőkébc 
jelesten bé-óltatacott nagy Famíliák: Egyházi, és világi renden való 
Urak, és Aszszonyok, nektek adattattak az Abráhám áldási, hogy bir- Gen' 
mátok a’ főidet! fulgetisficutfiellx : tündököltök mint a’ szép csillagok 
az igaz hitben, és sok szép virtusokkal czimerezetr, Isten, ’s-emberek 
előtt való kedvességben! Ah gaudiummeum, <& coronamea! én órómeni, Philip,*, 
és én koronám! én titeket háromra kérlek, tu d n ia-iIJik :c^/V ^ , cow- 
cordin, auxilio, invicem fupportate\ fzeretetben, eggyességben, segétség- 
ben egymásnak használlyatok! A z  elsőre oktat Sz. Gergely Pápa Homíl. 
mondván: Ut enim multi arloris rumi ex una rcidice prodeunt ,fic  múlta: 27 £•
virtutes ex m a charitate generantur. Valamint hogy a’ gyümölcsös * 
fának sok ágai egy gyökérről ágaznak: úgy a’ sok jóságok az egy sze- 
retetből származnak. A ’ másikra ösztönöz imez mondása a’ régi 
Bölcsnek: concordia res parvx crefcunt;  difcordid maxim# dilabuntur. Az 
eggyesség a’ kicsiny dolgoknak nagyra nevelője,* ellenben pedig az e-

F  gyenet-
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gyenetlenség a’ nagy dolgoknak-is meg-kilTebbitóje. A z harmadik
ra példát adnak a’ Szarvasok, kik által akarván úszni a’ nagy sebesten 
folyó vizen, az elsőnek a’ második, a’ másiknak az harmadik, az har
madik a’ negyediknek & c. hátára teszik szarvaikat, és igy unitit viri- 
bus egy mást segctó erővel meg segétvén egy-mást az úszásra, szeren- 
cséíTen kelnek által a’ vizen. A h  jó Atyámfiái! kedves Véreim! sok ve
szedelmes folyók vizek vannak ebben az hamis világban! ebben a* 
tündér föld kerekségében: egymás Segétségével kell azon által kelne
tek. Jusson eszetekben kedves Atyámfiái, miként kívántam én segéte- 
ni az Esterhás Famíliának magában ugyan Nemes, de némelly részei
ben csak erőtlen 's-gyenge ágait, hajtovánnyait, ólcovánnyait, hogy 
erőssódgyenek, virágozzanak, gyümölcsözzenek. Cselekedgyétek ti 
is azont egymáíTal, kiknek bé-fejezéséreigenjavallom, hogy fitis műm 
cor, &  una anima. Legyetek minden dolgaitokban egy Szív, és egy 
lélek &c.

Búcsúzom tőletek-is Napom Udvarátúl, sokképpen meg-vilá- 
gosittátott Nagyságos U rfiak, Tekéntetes F ő  rendbéli Iííiak: Nemes
séggel, tudománnyal, egyszer ’s-mind tündöklő édes M agyar Hazánk 
vérei. Kik Udvaromnál, Kanczellariámnál, asztalomnál mint az égi 
cfillagok a’ N aptól, úgy vettétek ti én tőlem, az az: de plenitudim meá 
a’ jó erkölcsök ’s-tudományok világosságát: hogy igy mind külső, ’s- 
mind belső Tartományokban, Respublikákban magatoknak nyert 
qualitásokkal becsületes tisztekre, ’s tiíztes becsületekre, alkalmatosb- 

Psai. x8. bak lennétek. E n  úgy aránzom alig volt valaki, a’ ki abfiondijfet fe d 
<alore meo: az én Napom melege előtt magát el rejthette vólna. Édes 
barátim , kedves híveim , ezért nékem semmivel mástal nem tartoz
tok i hanem imádsággal, és még életben fenn álló, ’s-élő Familiám 
csillagjainak illendő háládálsal.

Búcsúzom tóletek-is engem híven szolgáló, mellettem szeren
csétlenségekben, ’s-veszedelmes üdók mostohaságiban, álhatatos bé- 
keséges tűréssel meg-maradó kedves tiszteim , jámbor hiv szolgaim! 
tóletek-is édes Hazánk sokképpen való el-pusztúlásábúl, sok nyom o
rúságok terhes ínségét velem együtt zúgolódás nélkül elszenvedő 
jobbágyim , polgárim! H a igazat akartok m ondani, meg-valhattyá- 

Simile. tok, hogy kegyes, irgalmas, szánakodó, párt-sogó Uratok vólram! és 
miképpen az égen járó Nap az ö iníssuxussaival, hasznoísan munkál
kodó erejével a’ szőlőknek, mezőknek, termő fáknak, ’s-másféle te
remtett állatoknak nevedékenység, termedékenység hozó lelket szo
kott adni,* úgy én-is minnyájatoknak, az én Napom ereje, ’s-tehetsé
ge szerént minden jóra, és haszonra segedelmet attam. Ne legyetek 
jó tétemért háládatlanok ,* hanem utánnam való jó emlékezettel, V  
maradékimhoz való igaz hűséggel hálállyátok-meg. Búcsú-



)( a? X
Búcsúzom mind kőzőnségesten tóletek Egyházi, és világi Mél- 

sóságok: minden Statusbélí nagy Rendek, kik mellettem édes Hazám 
javára való nagy dolgaim ban, titkaimban , fáradozáfimban , okos, 
bölcs, Istenes tanács-adó világosító Plánétáim voltatok! Tóletek-is 
Nem es, és nemtelen renden lévő személlyek, kik exequiáimnak tisz
tességére ide fáradni, nem átallottátok. Köszönöm elsőben a’ ti hoz
zám való nagy emberségteket! Azom ban azon-is kérlek minnyáito- 
kat, hogy ha tiszteimben valamelly üdőbéli sullyositó, vagy könnye- 
bitő circumstántiák szerént, én tőlem meg bánródtatok vólna nem a- 
karatom ízerént, az Istenért nékem meg-bocsássarok! Akár kik legye
tek ezen a’ világon , példámon tanulhattok, melly szép tisztekben , 
méltóságoskodtam,* melly sok szép találmányokban gyönyörködtem,* 
mindeneket, valamikre szorgalmatossággal, gondal, költséggel érkezhet
tem, meg-miveltem: és imé azokon kivüka’ miket Istennek dicsőségé
re miveltem, tőlem mindenek el-maradtak, a’ mi több, magam-is, a’ 
ki ez Országban egy valaki voltam, már nem vagyok. Ti-is Egyhá
zi, és világi Rendek, ezen az úton, ezen a’ pállya határán végeződtök- 
el, csak azon eggyel szerencséísen, ha údvősségeísen. Mellynek ked
véért (mivel minden egyebemtől már el hagyattattam) hagyok nék- 
tek egy-órác , és gyűrűt Teítamentomban. A z órának m utatóját, 
az halál igazgattya. A z  őrző Angyal pedig újjával intvén imez Szó
kat mongya: qua bora non putatis, a’ melly órában ingyen sem vélitek! 
jelen van az halál. A z gyűrű éppen mássá ama’ nagy emlékezetű 
ötödik Karolus Császár gyűrűjének, melly az órának minden ütésé
re , meg-bőki, vagy szúrja az ember újját, és a’ midőn a’ Napnak’s- Lemma. 
éjnek i2 . órájára emlékeztet, ezt adgya elménkben: ex his unaczek Pungeo. 
kőzzül egy lészen kinek kinek élete határa. Azért kinek-kinek ez dodocec 
tőlem tanácsa : omni momento jinern appropiare mernento\ minden szem- 
pillantást úgy taroson, mint életének utolsó szempillantását. Ú gy 

éllyen ki-ki, hogy élete végén szerencsés órát érjen, és az őrök 
boldogságban,dicsőséges Isteni szin látástnyerjen.

Á M E N !


