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ARBOR TANGENS CAELUM,
AZAZ

LEG FÖBB TISZTRE EMELTETET
MEL TOSAGOS ES NAGYSAGOS FEJEDELEM, 5
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ESZTERG AMI ERSEK,

Magyar Ország Primasa, Apostoli Kö-
vet, Nemes Esztergam Varmegyének Örökös Fö

Ispanya, Elsö és leg föb Secretarius, Cancellarius,
Fölséges Romai Császár, és Magyar Ország Kirá-

lyának Belsõ Titkos Tanácsa Eletenek Feje-
delmi Faja.
MEL YNEK

A, Magyar Országi Egyházi Fö Rendeknek kö-
zepéböl, az irgalmatlan halál altal való szomorú ki

vágását, a, töb halotti tisztességek közöt, ma-
gyar élõ nyelvel praedikalotta

TEKENTETES ES NAG YSAGOS
MATUSEK ANDRAS

Scopiai Püspek, Székes Fejervari Custos, Szent
Alberti, és Sz. Lörinczi Praepost, Györi Kanonok,

Soproni Bene ciatus, Posoni Nemes Captolon
Sz. Marton Püspök Templomában, die 18. Martij.

Anno 1695.

Nyomtattatot Nagy Szombatban, az Akademiai bötükkel
Frey János által, `



<Alv>

,, Videbam, et ecce arbor in medio terrae, et altitudo ejus nimia, magna
arbor, et fortis, et aspectıis illius erat usque ad termínos universae
terrae." Dan. c. 4. v. 7[-8]. '

„Látom vala, és imé egy álló fa, az föld közepett, és annak magassága
fölötte nagy, Nagy fa, és erös; és annak el látása az egész földnek
hataraig vala.” Dan. 4. v. 7. 8.

„Succidite arborem, et praecidite ramos ejus, excutite folia, et di-
spergite fructus ejus." Dan. 4. v. l l.

„Vagjátok ki a, fát, és vagdallyátok el az ágait, rázzátok le a” leveleit,
és hánnyátok el a' gyümõ1csiı.”” V. 11.

„Verurntamen germen radicum ejus in terra sıˇnite." Ibid. v. l2.
„Mindazonáltal az ö gyökerinek törzökét a, földben hadgyátok.”
,,1rnmOrtalı's erit memoria illius apud Deum et homines." Sap. 4[,l].
„Halhatatlan lészen az Ö emlékezete, az Istennél és az embereknél.”

Bölcs. köny. 4.

<A2r>

„Ecce arbor in medio terrae, proceritas ejus tangens caelum, etfructus
ejus nimius." Dan. 4. v. 7. 8.9.

,,Imé egy álló fa, a” föld közepett, annak magossága az eget érö, és a,
gyümölcse igen sok."

A” nagy hatalmú Istennek minden alkotmányi fölöttéb csodalato-
sak; az ö kegyes, ingyen való téteményi minden ki gondolható hálá-
adásra érdemesek; ö Sz. Felségének bölcs rendes végezési égi magasz-
talásra méltók. Mikor ö senki jovai nélkül nem szükölködö; az önnön
természetes Isteni állattyában mint leg föbb Jó, magának elegedendö;
kezdet nélkül uralkodó, és vég nélkül meg maradandó; Szabad jó ked-
véböl, az ö örökös valóságanak elsö pétczentésében, nagy bölcsen, és
kegyessen el-végezte, hogy a, nem üdöt üdövé tészi, és a” kezdet
üdönek sengéjében a, nem lévö, de lehetséges dolgokat az Ö semisé- 30
geknek mi vóltokból, mint valami temérdeki sötétségböl látható, és
világos valóságra ki hozza. Az mint-is, Moyses írása szerént Gen.
l[,l]. ,,Ín prz'ncz'pio", azon elsö ,,kezdetben”, hat napi munkája által
mindeneket el végezvén, embert-is teremte a, föld agyagábúl, amaz
puszta Damasceniai mezöben. A, mely mezö merö pusztaság lévén,
paradicsomot kerite az embernek, melyben külömkülömféle ételre
édes, jó izü, egésséges gyömölcs termö fákat plántála. Azok közöt leg
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nevezetessebbek valának, amaz „lıˇgnum vitae, et lignum scientiae boni
et mali." Gen. 2. v. 9. „Eletnek fája <A2v> és a,jó-”s gonosz tudásá-
nak fája”. Ezek közzé az elsö embert, mint leg föb, leg nemesseb, és a,
többinél leg termékennyeb fát által plántálá is helyheszteté. Itt enné-
kem nagy gondolkodásom ütközik elmémben: miért hogy minden
egyéb fákat plántálván az földböl, ugyan földben hagyta az ö gyüke-
reket, és mivel al föld élet adó annyok Ö nekik: a, mai napig a, földnek
nedvességivel tápláltatnak, nevelkednek, ágoznak, virágoznak, gyö-
mölcseznek, és magasságra nönek. Az ember penig, kit Cornelius Sz.
Iras magyarázó nevezetes Doctor, midön nagy, magas, Tekéntetes
Fanak nevez, mely gyökerével föl fordítva, és az agaival alá teremtetet;
kihez képpest bölcs Aristoteles, inversam arborem, föl fordúlt Fának
nevezte az embert. Kinek én más okát nem adom: hanem hogy, noha
az ember teste szerént a, földböl alkottatott; de az Szent Léleknek
csodálatos fuvallása által, lölkös élÖ`állattá lött. Kire nézve Clemens
Alexandrinus Plantam coelestem Menyei plántának nevezte az embert:
az mely onnan felül az égbül, nem a, földböl, vészi nedvességét, nevé-
sét, lölki nevelkedését.

Innen Picus Mirandulanus ezekröl elmélkedvén, igy beszél: nem
titok nélkül elöb teremtet az Isteni bölcsesség minden állatokat, és
lakó helyeket-is rendelt nékik; Leg utólb penig formálván az embert,
semmi bizonyos lakóhelyt nem rendele néki, az mint Moyses adgya
elönkbe; hogy ember az földön ne keressen magának örökös lakóhelt:
mivel az nem az ember hazája; hanem ez mint Anaxágoras bölcs
Filosofus mondotta, mikor kérdezték töle: hová menne? az égbe te-
kéntvén, és ujait föl emelvén monda: Ad patriam tendo, hazámba
szándékozom. Ez illyen <A3r> igazán rnenyei plánta, ez valóságos,
nagy, magas fa, melynekgmagassága az eget éri, melynek minden gon-
dolati, szándéki, cselekedeti „Conversatio in coelis", ad Phil. 3[,20].
,,társolkodása menyekben vagyon .

Méltóságos, Tekéntetes, Egyházi és Világi Urak, Nemzetes, Ne-
mes, Tisztelendö és egyéb renden való halgatók! veszem eszembe,
imár-is által láttyátok, hová irányozom ezt az én martalékban elö bo-
csátot együgyü beszédemet: hogy én, a” mái siralmas napon szándiko-
zom Néhai Méltóságos, leg föbb is leg tisztelendöb Szecheny György
Urat, Esztergami Erseket, Magyar Országi Primást, etc. annak az ma-
gas, agas, gyümölcsökkel gazdag Fának mondanom, as nevezném: me-
lyet ai nagy bölcsességü Isten, kiváltképpen való gondviselésébül, és
el rendelt végezésébül a, PannoniaiMagyar Országi Anyaszentegyház-
nak kertiben plántált nagy hasznossan, és bölcsen. Ki-is mely üdves-
ségessen, az Ö Szent gondolkodásival az magas Egeket érte, mely dicsé-
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retessen Isten elöt kedves szandékival ágait minden felé ki terjesztette;
mely kellemetessen Jó hírének, nevének, tiszta életének, tökélletes,
szemérmetes, példa adó erkölcsének illatozó virágit minden rendek
elöt mutogatta böségessen, és hasznossan, szükséges alamisnáival, és
üdvösséges adakozasival gyümölcsözöt! én bár ne szóllyak; ,,ex fructi-
bus cognoscetıˇsii, .,,cselekedetibül meg tudgyátok”. ~ .,

Arra nézve az irigy, hirtelenkedö halál, böcsöbeli kisdedségében,
nem mérészlet közelis hozzá járulni; gyermeki gyengeségét deres,
hideg hó harmattyával nem vólt szabadságában meg sérteni ,s meg csíp-
ni; tavaszi virágozó ifñúságát meszéröl el-kerülte; gondos tanulságbeli
ideit, mint <A3v> éretlen almát le szakasztani nem vala szabadságá-
ban. Nem forgatta éles kaszáját feje fölöt, mikor Filosophiaban min-
den Tanuló Társainál elsö Mesternek érdemesbnek találtatot. Bezeg a”
fösvény Párkák eleget mesterkettek, irigykettek, ólálkottak utánna:
hogy élete fonalát el metzethetnék, mikor Theologiabéli Doctornak
neveztetet. O mely igen meg csalattak mind az három Isten Aszonyokl
mikor Papi méltóságra föl szenteltetvén; ez után csak a, Papi hivatal-
ban-is hetven esztendönél továb kénszerittettek élete fonalát fonni,
szerencséjét gombolitani, nem merészelvén el szakasztani; mind addig:
míglen a, természetes nedvesség el nem fogya, míglen a, gyümölcsnek
sokasága magas tetejét le nem vonta, az ágai magoktúl hajladozni,
virágja hullani, levelei hervadni nem kezdének; akor a” kegyetlen halál
kapván az természet decretumát, örömvel, és szokatlan dühességgel föl
kiálta: „succidite arborem, praecidite ramos ejus, excutite folia ejus,
dispergite fructus ejuS.'" ,,verumt_amen germen radicum ejus in terra
sinite", Dan. 4l v. [ll-12.] 20. „vágiátok le a° fát, vagdallyátok el az
ágait, rázzátok le a, leveleit, és hányátok el a, gyömölcsit;” ,,mind-
azonáltal, az lö gyükerének töısökét a, földbe hadgyátok."

Igy lön ki vágása az árnyék világnak kertébül Néhaj Méltoságos
leg ,föb Tisztelendö Szécheny György Urnak, Esztergami Erseknek, az
elmúlt Februarius havának tízen nyolczadik napján, Eletének száz
harmadik esztendeiében- Nem engette elöb az'.EIe_t Ura, a, nagy ir-
galmu Isten; hanem, hogy be tellyesednékáztö Szent Igirete, melyet
kedves profetaja Szent David által tött '\tala,Ps.90[,l6]. „Longitudine
dierum replebo eum", ,,hoszu napokkal-be töltöm ötet elöb, és meg
mutatom néki az én szabaditá`somat;”`hogy igy Ö felöle-is <A4r> igaz
legyen, a” mi meg iratot Job Patriárcha felöl, köny. 42. v. 16.: ,,Mor-
tuus est senex, et plenus dierum", „rneg hala vén korában, és tellyes
napokkal"; hogy a' tisztes Öregségnek szép dicsiretes öszségével' meg
koronáztatván itt a° földön, meg ujulna lelke az magas menyekben.
„Germenf radicum in terra relinquite." ,,Az Ö gyökerének törsöke.”



nem egyéb, hanem az halhatatlan, el temethetetlen, soha el nem vesz-
hetö emlékezete mind az Istennel menyben, ,s mind az embereknél a,
földön.

Oh én szerencsétlen, tudatlan, elégtelen Práedikátor! hogy ennek
a' magas és méltóságos Fának az ö sok, szép, nagy dicséretre méltó
tulaidonságit együgyü elmémmel föl nem érhetem, annyival-is inkáb
akadozó nyelvemmel meg nem beszélhetem; mivel nyilván tudom,
hogy szamassabbak az Ö érdemi, hogy sem mint az én ájakimnak moz-
gási. De mint hogy, Sz. Pal parancsolattyá szerént, ,,az Elö Jároink-
nak tartozunk engedelmeskednünk”, ad haebr. 13. [c. 17.]

Am ércsétek meg, hogy ez aa Néhai Méltoságos Fejedelem,
Széchényi György, Esztergami Ersek etc. még a, másik Saeculumnak
utollyan, ugymint 1592. esztendöben születése által, plántáltatott á,
világnak puszta kertébe, melybül Lélek szerént á, Szent keresztség
által leg ottan ültettetet az Apostoli Romai gyölekezetben; erötlen és
gyámoltálan gyermekségét az Istenfélö szüleinek gondvésélése gyüke-
reztette tekélletes erkölcsökben; if uságát az ajtátoság nevelte; gyors
elmés okossagát szorgalmatos tanuság öntezgette; ugy annyira, hogy az
egyházi hivatalban mingyárt nagy elö mentségre bizonyos reménséget
mutata: mert al jó dicsiretes erkölcsöknek, és tökélletes magaviselési-
nek el hirésitésével némünémü képpen virá-<A4v>gozni és illatozni
kezde; a, lelkekhez való buzgosága, és vigyázó serénysége segítette az
sok lelkek téritésére; melyböl Isten és világ elöt öregbedet jó emléke-
zete. Istenes dolgokra szükséges adákozása, éhezök táplálása, szegé-
nyeken, és szükölkedökön való könyörületessége neménémü garádi-
csokat készítet néki; mellyeken hágdozván, föllyeb föllyeb emelked-
vén, el annyira: hogy a, Györi.Püspökséggel edgyütt ai Kalocsai Er-
sekségbéli méltoságot-is bin/án; onnan annyira föl magasztaltatot, ki-
nel az mi édes hazánkban már nagyob tiszt nem adatik; ugymint, az
Esztergami Ersekségbéli Fejedelemségre föl magasztaltatvan és abban
helyheztettetvén.

De ó emberi sorsnak siralmas változása! ó keserves Catastrophe!
ó szerencsének álhatatlan kereke! Mert imé, a” ki tegnap méltoságával
a° magas egeket érte, ma tövére fordult magas teteiével; al ki tegnap
Isteni személyek közzé szamlaltatot, ma ai dögös testek közöt büz-
hödik; á, ki tegnap sokaknak vólt Ura, ma az halálnak rabja; á, ki
tegnap mindenfele gyömölcsökbül szabadon ehetet, ma az emle-
kezete-is keseriti száját, el vásollyá fogát; a” ki tegnap fényes udvari
seregektül kisirtetet, ma a, férgektül környülvetetet; a” ki tegnap
minden féle dolgokrúl bölcsen okoskodot, ma meg némúlt, egy szót
sem szólhat. Le vágatot tehát az a' nevezetes, és örök emlekezetü fa?
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Le; ám az ágai-is öszve törtek, de penig kár nélkül: mert sok hideggel
halok melegesznek nálok; Levelei le hullottak? de abban sem eset kár:
mert sok mezételenek ruhászkodnák velek; Viragjái meg hervádtak?
de az Ö dicsiretes jó tiszta életü példa adásának illattya, sokakat bisztat
követésére. Ide is tova el hánnyattattak az Ö gyümölcsei? nem kel fél-
teni, <Blr> el nem rothadnak, el nem vesznek; mert aa sok szegény
Szerzetesek, Kúldúsok, Deákok, és szükölködök elégittetnek vélek.
A5 magas Ersekségi méltöságnak változása, nem egyéb, hanem né-
minémü uj magnak el-hintése; melyböl új friss Csemeték nevelkednek
böséges, lelki gyümölcsözetre. ,,Germen radı`curn"_, ,,az ö gyökerének
törsökje”, az Ö alamisnáinak Istenes szükségekre bö kezü képpen ki
osztot adakozásinak halhatatlan emlékezete világ végezetéig a° földön,
örökössen pedig Istennel az Elök könyvében meg-marad.

O Fölséges természetű Istennek csudálatos rendelése! mert el-
végezvén minden állatoknak teremtésit, mindeneknek Lakó helyt
rendele. A, magos egeket engedte lelkes angyali okosságoknak; Ragya-
gó csillagokat az égi Íˇirmamentumhoz ragasztá; bujdosó plánetákat az
egek Tengelyin szabadon kerengeni, és forogni hagyá; Levegö eget a°
madaraknak, mély vizeket az halaknak, az föld színét Elementomok-
nak, mérges kigyóknak szoros hoszszú lyukakat, vadon termet állatok-
nak sürü erdöket rendele. Egyedül az Ember sohol bátorságossan meg
nem maradhat, ,,norı habet manentem Civı`tatem", „nincsen maradan-
dó vafasa”, Haabf. ı3[,14}., fut, szalad, mint az amyëk, (Job 14[,2].)
,,et nunquam in eodem statu permanet", ,,és soha azon állapotban
meg nem maradj). Söt miólta ki-üzetet paradicsombúl, az halált mint
örökségét, az koporsót pedig, mint tulajdon lakó helyét magával hor-
dozza.

Ollyan hatahna lön már az halálnak, hogy „aequo pede pulsat
Regum turres, pauperumque tabernas." Minden személy válogatás
nélkül, egyaránt rontya a, Királyi tornyokat, mint ai pásztori gunyó-
kat; zúıja, zavarja, sáros lábbal ta-<Blv>podgya a, fényes Palotákát,
mint as füstös polgár házakat. Néminémü feneketlen örvényes mély-
ség; melyben Császári titulusok, Királyi Koronák, Herczegi pálczák,
Püspöki süvegek, Papi öltözetek, Praelatusi botok, Cárdinálisi vörös
gallérok, de még a Kristus székiben ülö Monárchák-is minden szána-
kodás nélkül merittetnek, sillyesztetnek, és hanyattatnak, kit ai
Poëta emez verseivel jelentett valaha:

Est Commune mori, mors nulli parcit honori,
Debilis et fortis veniunt ad funera mortis.
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Mindenekkel köz az halál, semmi tisztnek nem kedvez már,
Erötlen, vagy nagy erejü, el nem futnak halál elött. P
Ha ugy vagyon, hogy mind egy aránt aa Fö és alacson rendeket

öszve hordgya ai szemtelen halál; vallyon lészen-e, valami külömbözés
közöttök ág más világon? Mert noha az föl-álló fák között nagy kü-
lömbséget látúnk ai gyümölcsös kertekben; de minek utánna azok le-
vágattatnak, az tüztöl meg-emésztetnek: aa magas Cedrusnak, és az
alacsony tövis bokornak, Platánusnak és Pálmának nem fejérebb, sem
nem feketébb az hámuja. Tehát ai kik e, világnak gyümölcsében régi
nevezetes Eleinknek méltóságos gyökeréröl tekentetesek, mások ékes
szóllásoknak levelirül böcsössek, a, magok kellemetes nyájasságok-
nák mosolygó virágzásával kedvessek, némellyek az sok gyüjte-
ményeknek, gazdagságoknak, és kincseknek termésével hiressek. Tör-
pék az ö alacsonságokról, Oriások az ö magasságokról ismértetnek
meg. Vallyon már ennyi sok rendbéli emberek mivel külömböznek egy
mástól a, más világon? Nem mással semmivel, hanem ex Operibus, a°
cselekedettel; a, kik néminémü cselekedeteket visznek ma-<B2r>gok-
kal, azokra nézve a, Mennyei Bíró „Separabit eos ad invicem", Matt.
25[,321., ,,a1-vaıasziya õket agymásiõı”; ea a” kıkaeı ıaıaııamak Jõ-
ságos csele_kedetek,azokat jobjára állattyá, kegyes szóval magához
édesgeti: „venite benedicti", ,,jöjjetek-el én áldottim”; vallyon Uram
hová, és mire hivod öket? ,,venite possidete regnum", ,,jöjietek-el,
és biıjátok az országot”. Uram, „quando te vidimus?" ,,mikor láttúnk
tégedet?” nem is ismérünk, még-is kinálsz országgal bennünket, hol
az országod?,,Ubi ego sum et minister meus erit" Joan. l2[,26].
Ubi Deus, ibi Coelum, ubi Christus, ibi gaudium. S. Fran. Seraph. A,
hol az Isten, ot a, menyország, a, hol a, Kristus, ott az öröm. Ellenben
a, gonosz irgalmatlanokat bal-fölöl meszsze magától állattyá,: el-for-
dúlván tölök szörnyü haraggal parancsollya: „Ite maledz`cti", ,,mennye-
tek-el, távozzatok-el átkozottákl” ó keserves, ó rettenetes szó! ,,ma-
ledicti", átkozottak! de hová küldöd öket, ó Fölséges Bíró? ,,1n ignem
aeternum, qui paratus est diabolo, et Angelis ejus", ,,az örökké-való
tüzre, mely készittetett az ördögnek, és az ö angyalinak”; ubi diabolus
ibi infernus, ubi ínfernus, ibi horror sempiternus. A, hol az ördög, ott
a, Pokol,'a, hol al pokol, ott örökké-való rettegés, siralom.

` Ne fély tehát adakozo könyörületes szívü Keresztyén, mert azzal
biztat Istennek Szent Angyala, Rafael Archangyal, amaz két irgalmas
férfiaknak Tobiásoknák szólván, c. l2[,9].: „Eleemosyna liberat a
mortep, ,,Alamisna szabadit meg az haláltól; Ö az, mely meg-tisztíttya
al bünöketzi, irgalmasságot, és örök életet találtát. Ezt értette Szent
Lukács Evangelista-isc. ll[,4l]. emez irásával: „date Eleemosynam,
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et Omnia munda sunt vobis", ,,Adgyatok Alamisnát, és mindenek tisz-
ták nae1<ıa1<.” Kirõı Szem Hiaraaymua Dacia; aımeı-<B2v>1<<-zaven,
illyen képpen okoskodik. Nunquam memini me legisse, mala morte
mortuum, qui libenter opera charitatis exercuit; habet enim- mu_Jtos
Intercessores, quorurn preces, non exaudiri, estimpossibiie._ Soha nem
emlekezem, hogy olvastam volna, hogy aa ki örömest adakozó, vagy-is
könyörületességben foglallya magát, gonosz halállal holt vólna meg:
mert sok szószöllói vadnak, kiknek könyörgési hogy meg ne halgattat-
tassanak, lehetetlen. . _

Ah Néhai méltóságos Ersek Széchény György, Istennek hü mini-
`. , , .

stere! igaz Szolgája! „Euge „ „Örülly jó szolga”, hogy ha el-jö az Urad,
vigyázva talál, kész a számadásod, ved-elö az adakozásról való Comis-
siót, aa szegényeken való könyörületességıül Kristusnak parancso-
lattyát, és utánna hozd elé a” Ouietantiát; jam thesauros tuos expendi,
a” mely kincseket, Jökat, gazdagságot reám bíztál, már el-költöttem,
ki-osztottam: Manus pauperum asportaverunt. Imé Uram, a, Szegé-
nyek kezei, sok szerzetesek házai el-hordották, a” te Isteni dücsössé-
gedre. Templomok építésére, Ispitályokra, Convictusokra, Academiák-
r`a, Klastromokra, éhel háló nyomorúlt Plebanusokra,_ és egyéb szük-
séges dolgokra tött rendelésim el-osztogatták, el-vették minden te-
tölled vett Jószágimat. Imé Uram, ,,ego jam delibor", „én már” el-
fogytam, mindenemet tenéked föl-szenteltem, egyebem nincsen, ha-
nem, ezt az én törödött vén fonnyat testemet néked az halál által
,,föl áldozom”, bünös Lelkemmel eggyüt néked visza adom, ,s aján-
lom.

Ugy-is lön; mert érezvén természetinek szokatlan változását, ké-
sedelem nélkül hamar egymás után kétszeri Generalis töredelmes gyó-
nás által aa bünnel meg-bántódot Istennel meg-edgyezvén, tizen he-
tedik Februarij meg-a-<B3r>ka1ván áldozni, misét mondatot magá-
nak; az mely misében olvastatott Epistola Isaias Profétának harmincz
nyolczadik részéböl [v. l.]: miképpen említett Proféta küldetet vala
Istentül halálos beteg ágyban feküvö Ezekiás Királyhoz emez üzenet-
tel: „Dispone domui tuae, quia cras morieris", ,,Rendeld-el aa te háza-
dat, mert holnap meg-halsz.” Az Evangeliom pedig szent Máthe irásá-
ból c. 8. [v. 8.] olvastatott amaz alázatos, és nagy hitü Századosról,ki
az ö beteg szolgájának gyógyúlására, járúlván Üdvözitönkhöz imádá
ötet; és midön ajánlaná magát az Ur, hogy személye szerént-is kész el-
menni beteg szolgája meg-gyógyúlására házához; legottan térdére esvén
alázatossan szábodik vala elötte, mondván: ,,Domine non sum dignus,
ut intres sub tectum meum", „Uram nem vagyok méltó hogy bé-jöj
az én hajlékomban.” Mind ezeket nagy buzgó figyelmetességgel halgat-



ván; nagy hála-adással véve az Istennek kiváltképpen való kegyelmes
intését, es sok lelki fohászkodásokkal az Urnak magához váló el-jö-
vetelére méltatlannak itélvén magát, midön az oltári szent kenyérnek
szine alat lévö valoságos Világ Megváltóját szíve kebelében, lelke ölé-
ben venné, önnön magában mongya vala, vén jámbor Simeonnal,
Lucae 2. c. [v. 29.]: „Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum
verbum tuurn in pace", ,,Most bocsátod el Uram az te szolgádat, az te
igéd szerént békességben.” „In pace", ,,békességben!" Bezzeg „in
pace", „békével” jár, kinek úti társa az Isten. Félelem nélkül várta az
másik napot; mellyet már annak elötte hat esztendövel meg-jövendölt
vala magának, igy szolván: N éhai méltoságos Cardinális Pázmány Péter,
Esztergami Ersek, az én nagy Benefactorom, elsö Jótévöm 16. Fe--
bruarij múlt-ki ezvilágbúl; Méltoságos Losy Imre Esztergami érsek 17.
Februarij <B3v> ment-el Isten szine eleibe. Meg-láttyátok, hogy én
18. Februarij meg-edgyezem Istenemmel. Noha azért nem volt már
kitöl félni, az mint nem-is irtózot halála órájáig utólsó pihenéséig: tud-
ván mindazonáltal Michaeás Profétánák irásából, c. 7. [v. 6.]: „lnimici
hominis, domestici ejus", ,,Az ember ellenségi, az ö háza népe”,` mely
házi ellenségeken, nem mást értek: hanem az öt érzékenségeket; ai
kik valóban, egész éltében embernek, eskütt ellenségi, szive lopói,
Lelkének tolvai, minden tökélletes erkölcsnek prédálói; ne talán el-
pártolván ezek, valami Veszedelmes izgagát az uton jártában inditcsa-
nak: az utólsó kenetnek Szentsége altal meg békélvén, ai maga szük-
ségére, köteles Szolgálattyára meg-kötöztette öket; kik-is az örök élet-
re való indúlásban, hü kisíröi, biztatói, és bátoritó társai valának, gya-
korolván az út jártában amaz Lemmáját, avagy sententiáját, mellyet
önnön magának tulajdonított még ifiú korában, Szent Pálnak Romai-
akhoz irt Levelének 8. c. [3 1 . v.].` „Si Deus pro nobis quis contra nos?"
,,Ha Isten jár velünk, kicsoda lészen ellenünk?”

Méltoságos Tekéntetes Uri halgátókl hogy ha kételkedtek
szavámban, egy kevessé közeleb járúllyatok a° szomorú gyászszal bé-
fedet szoros koporsóhoz: talán ti-is meg hallyátok, a, mit én már hal-
lottam Isten Angyalától: ,,Seribe", Apoc. 14. v. 13., „Ird meg". De ki-
vagy Uram? mit írjak? Inkáb kérlek enged-meg, hadd olvassam-el ezen
Uri gyülekezet elött azt a” vigasztaló leczkét, mellyet a” te szerelmes
Tánitványod Pathmos szigetiben iıya hagyott. Cap. cit. l4. v. 13.
,,Beati mortui, qui in Domino moriuntur, a modo jam dicit Spiritus, ut
requiescant a laboribus suis", ,,Bóldogok á' halottak, kik az Urbán
halnak-meg. Már mostantól-fogva mondgya az Lélek, hogy meg-nyúgod-
gyanak az Ö mun-<B4r>kájoktúl.” Immár értem az Istennek jelenésitz
hogy Néhai Szecheny György Urnak fejér galambjá nem külömben,
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mint az Noe Galambja, az szoros bárkában, ugy ez al testnek töm-
löczében meg-unakodván, száz három esztendeig az rettenetes világi
viz-özönök, és ellenkezö szeleknek sebes habjaitúl hanyattatván, az el-
múlt Februariusnak 18. napján ki-szabádúla; és örömében egy Zöldellö
fa ágat (ugymint könyörületességnek czimerét) kapván szájában, ki-
terjesztet szárnyaival siet a” mennyei hajósnak bé-mutatni; ki az ö
életét, és minden dolgait szerencséssen kormányozta; azt-is hirévé
adván: hogy „turba magna", „nagy sereg” követi ötet, ugy mint az
Joságok sokasága, nem egyéb végre, az mint szent Bemárd mondotta:
ut laudent eum in portis coelestibus opera ejus, hanem hogy meg-di-
csérjék ötet az Ö cselekedeti al mennyei kapukban. Tánu bizonysági
légyenek az Itélö Biró elöt; mely okos hasznos takarékos sáfárja lött
légyen a” reá bízatot J ókban; mely eszéssen osztogatta, szükségén ki-
vül nem vesztegette, sem nem tékozlotta a” Kristus kenyerét, és
örökségét: hogy az Menyei kereskedö Nemes, meg dicsírvén ötet hü-
segérül, az örökös várasok fölibe helyheztetné ötet. ,,Scribe", ,,ird-
meg”, ám én meg-irtam, meg mondottam, az mi ennékem vólt paran-
csolva. De ti szemmel látot dolgokat tudó Tanúk, kik az ö Javaiban,
alamisnáiban, adakozásiban böségessen részesültetek, ne késsetek, a”
galamb után siessetek, az igazat meg-vallyátok: hogy cum divitiae
af uerent, non apposuit cor suum, Psal. 61[, ll]., „mikor bövelkedet
gazdagsággal, szívét abban nem he1yheztette”: hanem „dispersit dedit
pauperibus", Psal. lll[, 9]., ,,osztogatott, az szegényeknek adot, az ö
igassága meg-marad örökkön örökké;” ez az kit az Isten Angyala vött
parancso-<B4v>latúl, Dan. 4.: „verumtamen germen radicum in terra
relinquite", „mindazonáltal az gyükérnek törsökét al földben had-
gyátok”; az az, kit világossan meg-mondot Bölcs Sálamon, Sápi.
4[, l].: ,,Immortalis erit memoria illius apud Deum et homines", ,,meg-
marad örökké az ö halhatatlan emlékezete az Istennel, és az emberek-
nél” világ végezetig.

Napok, hetek, hólnapok nem elegendök azoknak az dicséretes
bökezü adakozásoknak elö számlálásárá, mellyeket éltében maga vég-
ben vitt; és a” mellyeket halála elött Testamentomban hagyott. Nem
hozom elö Papságának elsö sengéjében Lelkekhez egö buzgóságát;
nem emlitem egynéhány Püspökségbéli hivatallya szerint való vigyázá-
sát; nem töltök üdöt abban, hogy meg-beszéllyem Pásztori kötelessége
szerént a” ragadozó farkasoknak el-fogyatására való készségét; és az
Apostoli Magyar Ecclesiák régi saját örökségirıek viszsza-nyerésében
éjeli nappali nyughatatlanságát, erölködését, gondolkodását. Csak az
Tót Ujheli Bóldog Aszony Praepostságárúl vegyétek kezdetit igaz Egy-
házi Oeconomiájának: hogy mihelyen kezéhez vévé azon Bóldog Asz-
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szony örökséget, és két Ezer forintokig Zálogban lenni meg-érté; azon-
túl saját maga pénzével ki-váltván, minden terh nélkül successorának
föl-szabaditá. Az meg lévén, azon Praepostságnak minden jövedelmit
az otvaló Templomoknak éppítésére fordítá, kis Papokat-is tanittatni
kezde mingyárt, az szegény Lelkeknek vigasztalására. Immáron Pécsi
Püspök-is lévén, bóldog emlekezetü harmadik Ferdinand Császár, és
Magyar Országi Király idejében, Fölséges Udvari Magyar Cancelláriá-
nak Substitusa lön, és az alatt Wezprimi Püspökségre érdemesnek itél-
tetett: melyben tiz esztendeig való guberná~<Clr>lásárúl, vigyázó
pásztorságárúl, Igasság szolgaltatasárúl, mind aa Nemes Vármegyénék,
is mind az együgyü szégénységnek oltalmazásárúl, dicsiretessen emle-
kéznek minyájan; mind az Nemes Vármegye, is mind al Dioecesis
Környéke, Páter Franciskanusok Simegi Klastroma meg vállya, a°
Váras köfala nem tagadgya.

Szentül mondotta bölcs Salomon Prov. 19. c. [v. 17.]: ,,Faene-
ratur Domino qui miseretur pauperis." „Kölcsön ád Istennek, ki az
szegényen könyÖrül": honnéd mivel Bezprimi Püspekségnek tiz esz-
tendeig való jövedelmet Isten tisztességére szánta; és Györöt Páter
Jesuviták Collegiumát fondálni el-végezte magában: mélyre-is épü-
letivel eggyüt hetven Ezer forintokat adot; nem sok üdö múlván azon
Györi Püspekség Gondviselése-is reá szállott; melynek birásában leg
elsö gondgya, ,s munkája vólt, hogy az nagy Aszszony, Boldogságos
Szüz Captolon Templomát szép, diszes, rendes állapotban vehesse;
az mintis fell tört, fel hányatot, Vermes padimentomat, pallerozot
feir márvány kövel meg rakátta: falait, ablakait, kapuit, és egyéb szük-
séges épületit meg csináltátta. Tornyát fondamentombúl föl vitte, az
öreg oltárt uionnan föl állította, mély épületekre lött költsége huszon
nyólcz Ezer forintig.

Azon Püspökséget birván 30. esztendeig, Köszegen Páter Jesuvi-
taknak fúndált Collegiumot, ötven ezerekbül, melyhez Testamento-
mában hagyot tíz ezereket. Nem szollok én azokrúl, kik már az üdö
alat, mind Egyháziak, ,s mind világiak, az világból ki múltak, csak
Captolonbéliek-is harmincznál többen, Istennek szine elöt bizonyságot
tesznek az Ö vigyázó szorgalmátos pasztorkodásáról. Az <Clv> egész
Dioecesis, ugy a” Nemes Vármegye-is dicsiretessen emlegeti józan,
tiszta, jó példa ádó eletét, igazán Püspöki hivatal szerént való maga
viselését, mindeneknek Igasság szolgáltatását etc. Mi penig kiváltkép-
pen, kik abban a” Kaptolomban élünk, az Ö hozzánk mutatot sok
Atyai széretetivel méltán, ,s nagy háláadassal dicsekedünk, soha Ö róla
el nem feletkezünk, söt successorinkat-is haláadó örök emlekezetire
kötélezzükz mert igazán meg bizonyította, mely nagy magas, és mesze
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ki terjedet ágú fa lött legyen; mivel innen Posonbúl-is, mint magas fá-
nak tetejerül gondunkat viselte; innen reánk vigyázván, patrocinium-
jának árnyékában fogádot bennünket, Tanácsok Levelei közöt ol-
talmazot, egynihány rendbéli Fundátioknak gyümölcsével mind ma-
gunkat, ls mind Dioecesisünket taplálni, segiteni méltoztatot. Mert
leg elsö votivumot szerzet két Ezer forintokbúl; Kis Papok tanitásara
25000. forintokat fúndált; az mély Seminariumbúl csak rövid üdö alat
14. mise mondo Papokat küldettünk ki, annak aa puszta üres Györi
Dioecesisnek segítségére, sok szegény éhezö lelkeknek legeltetésére.
Templomi musikasoknak, ugy az velistáknak fizetésére rendelt Forin.
18000. A' nyomorúlt Plébáníákon csak nem éhel háló magyar Pleba-
nusoknak segétségekre Forin. 30000. fundált. Magyarországi gyámol-
talan, szegény, árva, (csak jó indulatuk légyenek) Nemes és Nemtelen
if aknak Convictusokra hagyot For. 33000. Felöl emlitet Semina-
riumnak Fundatioját meg jóbbitotta For. 5000.

Ah Méltoságos Széchéni György! váj mely igen emlegetnek Györi
romlot bástyák! mellyeknek epitésekre és erösitésekre 16000 forinto-
kat költöttél, Györi Püspök-<C2r>ségedben. Hát ti sánta, bénna,
csonka, vak, süket, csuszo mászó Györi Ispitálbéli kúldusok, lám
vattok Ötvenen, nem jötteke elö? el-halgattyatokea az Ö Jótéteményét?
hogy ennek a, Méltoságos Urnak ött Ezer forintok Interesséböl ru-
haszkodtok; meleg házban az Ö againál nyugosztok, az Ö pénzével vett
háznak árnyékiban vagyon alkalmatos lakástok. Annyival-is inkáb
örök emlékezete legyen nálatok, hogy ujonnan adot szükségtekré For.
5000. Ti Szombathely, és Rákos Püspöki Joszágok, ha magános
Laistromot restelték csinálni, be írjuk mi, az világ eleibé terjesztyük:
hogy mind aa két helyen az Templomokat meg épéttette, az Püspöki
Residentiákat böcsülletesén meg csináltattá, mellyékre tött költségit
tiz ezer forintokra számlalta. Szombathelyi Páter Dominicanusokat
sem feleitette el, kiknek Vasvári Joszágbéli maga portioját nékik
hadta, legalta lölkiért.

,,Faeneratur Dornino", igazán ,,adossá tészí az Istent", ki ád
kölcsön, az az, ki az szükséges Istenes dolgokra nem kémélli költsé-
git; bé tellyésedet ez nyilván, ennek a' Méltoságos Urnak cselekedeti-
ben; mert, Györi Püspékségi, és edgyütt Kalocsai Ersekségi jövedel-
meit, közönséges, Istenes, és szükséges dolgokra költötte, ,s nem ki-
méllette: super majora constituit eum Dominus. Sokkal ínagyob, gaz-
dagab, bövéb, kincsésseb Tisztnek gondviselését reá biszta; ugymint
Fejedelrni Esztergami Ersekségét: melyben helyhesztetvén, minden
gondolatit arra fordította: hogy az Istennek tetzésé, és kedve szerént
ménnél üdvösségesseb, és hasznossab helyekre költhesse jövedelmit;
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azért Budai Academiára száz nyólczvan Ezereket hagyot. Ugyan ot
kis Papok nevelésére, kit Seminariumnak ne-<C2v>vezünk, száz négy
ezeréket szánt. Budai Convictusra harmincz Ezereket adot. Budai
roınlot Bástyáknak meg epitésekre harmincz ezeréket rendelt. Budai
kapuk csináltatására tizenkét ezeréket deputalt: hogy ai régi dücsö-
séges magyar Királyoknak Lakóhelyek, Királyi székek pusztán né álla-
na gyalázatúnkra. Ugyan Budai Capucinusoknak húsz ezeréket dotált.
Tudta bölcs, okos Fejedelem; mely sokan a” Táborozásban Ö FÖlségé
vitézi még romlának, még csonkúlnak, még sántulnak, és az szolgá-
latra haszontalanokká lesznek: hogy azért kóldúlni, ablakok alat he-
verni, hideg miat még halni ne kénszeréttéttessénék; könyörülvén
rajtok, Pest Várasában font nekiek Ispitált, mélyre készétét száz
nyólczvan ezereket. Hasonlót és annyi summából Poson városában-is
fúndálni parancsolt. Hogy az fel föld-is érezze ennek a” Fának kívána-
tos gyümölcsit, Löchei Convinctusra rendelt harmincz Ezer forintokat,
Egri Collegiumra hatvan Ezereket. Ne talán dél felöl való tartományok
is panaszolkodgyanak, hogy Ö nékik nem jutott ennek a” Fának árnyé-
kabúl, Péchi Páter Jesuvitáknak-is Collegiumbéli hajlékokra Ötven ezer
forintokat adot. Vallyon té Esztergami Ersekségnek széke, jutot é” té
néked valami az ö gyümölcsébül? Igen-is, mert amaz Esztergami hires,
nevezetes, draga, pallérozot fényes márvanybúl való kápolna, mély az
elmúlt háborúban Pogány agyuk miát él-rontatot vala, ennek az Mél-
tóságos Urnak köszöni; hogy az Ö költségivel elöbeni állapotra fel állit-
tatot. Ugy a” melette való Bástya-is Szent Thamas hegye felöl, fölettéb
örül, hogy ennek az Urnak patrociniumjával, ujonnan még épittettet,
és sokkal jobban, mint az elöt vólt, még erössitetet. <C3r>

Nem kétlem Páter Jésuvitákat-is világ végezétig még emlékeznek
jó téteményéröl, ott-is fundálván Collegiumot ötven ezerekbül, Bizo-
nyos vagyok abban-is: hogy az szegény kúldulással élö Szent Férencz
Fiai, az Ö égyügyü szerzetesi szivékben Örökkén meg tartyák vélek tett
irgalmasságát; hogy az ot való Klastromoknak épületire, még éltében,
it al Posoni Nemes Captolomban tött le 20000. forintokat.

Ugy veszem eszembe; Méltoságos Uri rendek, unálmasban hal-
gattyatok ti az ö irgalmas csélekedetinek élö számlálásat: hogy sem én
gyözem még bészéllésit. Igaz-is, quid verbis Opus est, ubi facta lo-
quuntur? nem kellétik ot szót szaporitani, a° hol az cselekedetek szól-
nak. Mindazonáltal, hogy él hitéthessem mindenekkel, mely igazán
mondottam Néhay Méltóságos Széchényi György Urat magos, széles,
erös, sürü lévélü, lelki gyümölcsökkel bövelkédö Fának, el-nem hal-
gathatom: mert ha az nap kélétröl nap nyugot felé szémeimet fordi-
tom, oda-is ki terjesztet ágait alamisnálkodásának látom; mert tudom,
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hogy Bécsi Paulanus Barátoknak harmincz Ezer forintokat; Carméli-
raknak szinte annyit, nem kevesebbet Servitáknak. Minthogy penig
Fratres rniséricordiáé sok külömbkülömbféle bétegekkél, nagy irgal-
masságot cselekesznek, személy válogatás nélkül be fogadgyák, gyo-
gyittyák, orvosollyák, gondgyokat viselik; húsz ezer forintokkal még
segítette öket. Immáron délröl észak felé fordullyatok, még tapasz-
tallyátok, hogy Posoni Ursulita Szüzeknek 20000 forintokkal kedves-
kédét, Posoni, Nagyszombati, és Kismartoni szüzeknek tiz tiz ezer
forintokkal még ruhászta szegénységeket. Szent Három-_<C3v>ság né-
véré nevesztetet Barátoknak, kik a” keresztyén raboknak pogány _fog-
sagábúl való szabaditásában munkalkodnak, életek veszedelmével fá-
radoznak ki váltásokban, lllavai Joszágát nyólczvan ézarékbén hagyta.
Csak nem el feleitem, hogy Páter Paulinusoknak Nesztre nevü, csudak-
kal híres hegyen még épittettendö Klastromra tizennyólcz Ezereket
rendelt. Ez elöt két esztendövel Kegyelmes Uranak, Fölségés magyar
Királyának hadi szükségiré praesentaltatot kedves Atyáña, Méltóságos
Wezprimi Püspök, Széchényi Pal Uram által, kész pénszt száz Ezer
forintokat. Hát az Uyvári Témplomot, ugy al Posoni és Nagyszombati
Ersekségi Residéntiakat el halgassamél? az mellyékre többet tizenhá-
rom ézereknél költöt. Nem szükséges elö számlálnom vér szerént való
Atya aihoz mutatot Uri adakozását; Kiket lölké sérelme nélkül, Apos-
toli Magyar Királynak éngedelméböl, becsülletes Uri állapotban ha-
gyot; szemléli ,s tapasztallya minden szomszédság.

Ne mondgya senki észt az sok üdvességes, és Istenes adakozását
tekozlásnak, vagy valami hiuságnak: mint Perdicas nevü Nagy Sandor-
nak Baráttya, egykor szemére vetette (az mint Plutarkus irja), hogy
rnihent valamit nyér, minden kincseit, Joszágit nyereségit ki osztya,
magának semmit meg nem tart azokban? kire nagy bölcsen felelt a
Király: Crede mihi Perdicas, ex hoc major mihi crescit gloria, quam ex
regnorum subactorum Victoria; haec est spes mihi aequirendi majora.
„Hid el jó Barátom Perdicas, hogy ezékböl inkáb nevélkedik az én
dücsöségem: hogy sem mint az sok országoknak még hólditásából.
Ez az én réménségém; hogy nagyobbakat nyerek”, szerencsés-< C4r>
seb, és dücsöségésb leszek. Bizvást mondom én észt Néhay méltoságos
Széchenyi György felöl: hogy ö valamit gyüjtöt, nyert, vásárlot, szer-
zet, mindenét ló Barátinak, Isten elöt szószólló Procatorinak adta, ki
osztogatta. Tekéntvén mindeneknek elötte minden csélékédétibén az
nagy irgalmú Istennek dücsöségétz Kitöl vette mindenét, vigyázot az
Anyaszéntégyháznak szükségéré; Kit magának, két Primitiásbéli Mise
mondással el jegyzet: Királyának látván fogyatkozását a” közönséges
jókra nézve, pénzbeli ségétséget nem kimíllet, a” kitül oly sok Tituloso-



kat kegyélméssén nyert. Edés hazáját él nem felejtétté, az mély Ötet
illy Nagyságos méltoságra fel nevelte, és száz három esztendeig daj-
kalkodot vélé. Itt már maga fordol hozzátok, és bölcs Salamonnal
protestálás képpen meg szóllit benneteket Ecli. 33. v. [18. 19.]
,,Audite Magnates, et omnes populi, et Rectores Ecclesiae auribus
percipite." ,,Respicite, quoniam non mihi soli laboravi sed omnibus
exquirentibus disciplinam!" ,,Hálgassatok engem Fö emberek, és min-
den népek, és gyülékézétnek vézéri, vegyétek füleitékben": „Re-
spicı`te", ,,nézzétek, jól még gondollyátok: hogy nem magamnak mun-
kálkodtam, hanem a” Tudománynak minden kérésöinék.” ltillyéték
még, ha az Fölségésnek nem voltamé, hü szolgája, Királyomnak
hajlándo Cliénsé? Hazámnak Igaz Fia? Clérusnak valóságos Tagja?
Ezek adtak reménséget acquirendi majora, nagyob nyereségre: azaz
még tekintvén az én Jó Istenem ébbéli szives, Istenes szándékiınat,
még jutalmazza azokat dücsöségés szine látásával.

Nem mondottam tehát helytélénül Méltoságos Uri halgatóság,
hogy noha ez a° magas méltóságos, Névéze-<C4v>tés Nagy Fa ki va-
gatot az világi Elök közzül, és Apostoli Clerus közepébül; de ,,germen
radicum" mansit ,,in terra", „az Ö gyükérénék a” törsöké még maradot
a” fö1dbén”: az Ö halhatatlan, és el-témethetetlen emlékezete meg
marad minden gyülekézétékbén, a° mint meg jövendölté Ecclesiasticus
c. 44. [v. 14.], ,,nomen ejus vivet in generationem et generationem".`
,,él az Ö neve némzétségrül némzetségré, és az Ö bölcseségét beszéllik a,
népek, és az dicsérétit hirdeti az gyülekezét”, másüt ujonnan c. 49.
[v. 1.] igy szól: ,,Memoria Josiae", „A” Josias emlékezete, mint a” Pati-
karius által készéttetét jó illatnak csinálmánya, minden szájban, mint a”
méz még édésül az Ö émlekézéte": Egy szóval, ,,in memoria aeterna
erit, et ab auditione mala non timebit", ,,ÖrÖk émlekézétbén lészen, és
az gonosz hallástúl, attúl az átkos szótúl nem fél", Psal. lll[, 7].
mért-is félné? mi okért rettégné? mivel az Ö halála kezdet a” csendes
álomra, indulat az Örök életre; kapu az halhatatlanságrá; garadicsos
Laitorja az magos égékre, kebel az Kristus még Ölélésére: drága meg
böcsülhététlén zálog, az Örökös nyugodalomnák kiváltására. A' mely-
röl emlékezik Istennek Igaz mondo Sz. Lélke, Szent János Látasa
köny. c. 14. [v. 13.] ,,ut requiescant a laboribus suis", „had nyugod-
gyanak már még az Ö munkajoktúl”, né fáradgyanák, nyughatatlan-
kodgyanak, hanem ,,requiescant", ,,cséndés nyugodalombán légye-
nek” örökössen.

Ah mély szentül 's igazán szóllot ehez Szent lélek tudományával
tellyes Proféta Szent David Psal. 48[, l8]. ,,Cum interierit homo non
sumet Omnia" secum, ,,ha meg hal az ember, semmit el-nem viszén ma-
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gával.” Való-is; mert egy tést vér atyafıak távul állanak siránkozván,
jó akarok, szomszédok, ismerök el-fordulván, haza siétnék: a° joszág,
kincs, <Dlr> gazdagság másra szállának, és senki az halottat él-kisirni
nem akarja ál koporsóban. ,,Neque descendet cum eo gloria ejus." Sem
Tiszt, sem Méltóság, „sem dücsÖsség", sem büczüllet ,,a1á nem men-
nék”, társai lenni nem akarnak a, szegény halotnak. Egyedül a° Jo csé-
lékedéték hivén kisirik, el-nem hadgyák az Ö Urokat, sohul az útban:
söt Isten szine elöt szoszolloi, Procatori, oratori, közben jarói az ém-
bernek. Ezek ugy hiszem én vitték végbén az magasságban uralkodo
Urnál, hogy sokszor emlétet üdvözült Urnak fejér hajak Öszségévél
ékes, és dicséretes maga viselésénék Örékségével diszés Uri fejének még
koronázására készittetét Szent Angyalival egy koronát, még régéntén
Zacharias Proféta ideiben c. 6? [v. 1 1.] „Facies Coronam, et pones 'eam
in caput Sacerdotis Magni." ,,Készics egy koronát, és téd azt az Fö
Papnak fejében." Ezt emlegeti vala még éltében igen gyakorta Szent
Pállal 2. ad Tim. 4[, 8].: az én fáratságom, futásom, harczolásom után,
„reposita est mihi Corona gloriae", ,,eltététét ennékem az dücsösség
Koronája, mellyet még ád ennékem az lgasságnak Birája azon al na-
pon."

Ugyan hát el-hidgyük, oh örök émlékézétré érdemes Jó Atyánk,
nagy Patriárchánk! hogy el-hagysz bennünket? Minek utánna kétszer
szüzén meg mátkásodtál az Kristus Jégyésével, kétszeri Primitiasbéli
áldozatot jegy ruhájúl ls Gyüröiül be mutatván néki: és azon felül,
mint Jacob Rachelért, tizenhat észtendökét attál hozzá; ugy hogy
bizvást mondhatom, hetven esztendeig Papi szolgálatban, hiven, vi-
gyázva, széméssén, és serényen pásztorkodtál (hogy kiket aa fö Pásztor
reád bizot, gondviséléséd alá adot, valamely azokból el né veszné),
ugy láttyuk, immáron, az ártatlan Báránynak lakódalmára, men-
<Dlv>nyei menyegzös házban el-hivattatol tölünk. De Jó gondos,
vigyázó Atyánk! cui nos desolatos relinques? kire bisz minket árvájúl?
Nem féltésze bennünket ragadozó Farkasoktúl? önnön mágokat
széretö béréséktül, nyájadat fogyato körmös médvéktül; az te magyar
Apostoli Ecclésiád köntösinék kegyetlen szaggatásától? Imé halga-
tók! hólta után-is még ákaıván mutatni szives gondviselését az Apos-
toli magyar gyülekézéthéz; a” magas égékbén lakozó, minden szivéket
látó Pásztorok Pásztorához az Kristus Jésushoz szeméit emelvén,
Szent Péter Apostollal Act. l[, 24-25]. fohászkodva, soppánkodva,
könybén lábbatt szemmel könyörög, illyen szóval: „Tu Domine, qui
nosti corda omnium, ostende, quem elegeris, accipere locum hujus
ministerij". „Te Uram, ki mindeneknek szivéket tudod, mutasd meg,
mellyikét vá1asztottád”, az magyar Clerus közzül; „hogy él vegye e”
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'33szolgálatnak helyét. ollyant mutas Uram, a, ki hiven el-járjon hi-
vatallyában, „in Opus mirıisterij, et aedi cationem corporis Christi",
ad Eph. 4[, l2]., „a” szolgálatnak munkájára, a, Kristus testének épü-
lésére.”

Ezen jó, és üdvösséges dolog véget, te hozzád fordulok kegyelmes
Uram, Felséges Királyom, az Igaz Anyaszentegyháznak oltalom pajsa,
Magyarországban Egyházi Tiszteknek, méltóságoknak, edgyütt a, jo-
szágoknak-is Collatora; vagyon hirével márFölségednek, hogy én ,,deli-
bor, et tempus resolutionis meae instat", el-fogytam, ,,és a” Ielkemnek
testétõl való el válásának ideje el-érkezet.” Kit mivel ugy hozot az
öregség, °s a° természet törvényét el-nem kerülhetem; meg elégszem
ezen szoros, keskeny koporsóval; és az én Infulamat, Püspeki süvege-
met, Praelátusi botomat, Fö Papi öltezetemet, Ersekségi palástomat
lá-<D2r>baihoz küldöttem Fölségednek; és a” mely Tiszteket, méltó-
ságokat, nagy Uraságokat tetczet, kegyelmesen énnékem conferalt ,s
adott: mind azokat visza adom, resignálom, alázatossan köszönöm.
Mindazáltal egy Gratiát kérek, melyért hogy meg halgattattassam alá-
zatossan könyörgök: Tessék (tudni illik) bölcs okos, Fejedelmi itéleti
szerént, ollyant választani erre az méltóság helyére; a, minemüt kívánt
vala bölcs Ecclesiasticus c. 32. [v. 1-2.] „Rectorem te posuerunt?
noti extolli, esto illis quasi unus ex illis, curam illorum habe." ,,Ve-
zérré, Elöjáróvá tetteke téged? föl ne fuvalkodgyál, légy oly közöttök,
mint egy oly közüllök: gondot visely reájok, és ugy ülly le, és minden
gondodat el-végezvén, telepegyél le, hogy vigadgy Ö érettek, és éke-
ségül vegyed az kedvesség Coronáját, és tisztességet nyery fáratságo-
dért." Abbéli bölcs, hasznos, és szükséges Apostoli rendelésiért Föl-
ségednek, az Pásztoroknak Fö Pásztorát, Királyoknak Királlyát imá-
dom 's kérem: hogy Fölséges Hajódat, az mostani szerelmes elsö szülöt
Fiadat, Elsö Josef magyarországi, Apostoli, Örökös koronás Királyun-
kat tegye szerencséssé, gyözedelmessé, minden ellenségi ellen; és dü-
csöségés triumfusokkal ékes országlásában világ végezétig láthassa
Fölséged Potentasa.

Utamban lévén már kegyelmes Uram, egy Apostoli Királyi áldást
kivánok; alázatossan ajánlván Fölségednek két onoka Atyámfiát. Ed-
gyik már az Tekéntetes magyar Clérusnak nem utolsó tagja, Felséged-
nek-is nem haszontalan Káplyánya Weszprimi Püspök Széchenyi Pál;
A” masik Magyarország haver számában szezhõnyi György Fõısëgea-
nek Igaz híve. Ha az Ö érdemekre nemis (Kit mások itéletire hagyok),
de propter ser-<D2v>vum tuum, az te hü szolgádért, tekéntvén az én
régi lıivségemet, igaz szolgálatomat, vén örekségemet. Fac illis gra-
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titiam in tempore Opportuno, tégyen Fölséged kegyelmet alkalmatos
üdöben.

Vallyon, miképpen vállyam meg tületek édes hazámnak kevés
oszlopi? Méltoságos, FÖ rendek, Tekéntetes Magyar Urak, Magistratu-
sok! Nem tagadgyátok, Primas Hungariae, nem csak tisztembéli hi-
vatalom szerént; de öregségemre nézve-is Elsö személy vóltam közte-
tek: kihez képpest javallom, ,s tanácslom: hogy ha kedves hazátoknak,
igaz Fiai lenni, ,s neveztetni kivántok: Legés leg elsöben-is a” régi Apos-
toli, elsö keresztyén koronázot Szent István Kiralyunktúl be hozatta-
tot Romai hitet meg tarcsátok; sõt ha ugy kivánná az szükség (kitül
ojjon az irgalmas Isten), ai régi dücsöségés Királyúnk példája szerént,
véreteket ki ontani ne szánnyátok. Tudom minnyájatoknak kegyelmes
koronás Királytokhoz való álhatatos hüségteket; de hogy mind végig
gyanoság nélkül meg tarcsátok, kérlek, intlek igaz Atyái szivel. Csak
tegnap akada szemem eleibé egy bölcsnek amaz mondasa: Irıiquissi-
mum est, Prıˇncipes in tributis colligendis esse gnavos, in cognoscendo
vera, an justitia administretur subditis esse ignavos. Nagy Istentelen-
ség, és égben kiáltó vétek, midön a, Fejedelmek, Uri rendek tudosok,
serények, szorgalrnatosok az adók, és jövedelmek be szedésében: de
tudatlanok, túnyák, és gondatlanok abban, ha az Igasság szolgáltattat-
tiké, mindeneknek. Honnét, mely keményen parancsollya Felségben
lakozó Biró, az igazsag szolgáltatását, által értitek Szent David Kiraly
által meg irattatot parancsolattyából Ps. 81[, 3-4]. ,,EgerıO et
Pupíllo judicate; humilem et pauperem justi cate; eripite egenum
<D3r> pauperem, et de manibus impiorum liberate". ,,Tegyetek
ítéletet a” szükölkedönek, és az áıyának; alázatost, és a” szegényt, és
az szükölkedöt, az bünös kezébül szabadicsátok meg.” Jól vegyétek
eszetekbe, és meg emlekezzetek bölcs Salamonnak rettenetes sen-
tentiájáról, Ecli. l0[, 8]. Propter injustitias fraudes ac dolos, descendit
Dei ira super lios hominum, ut trarısferat regna de gente in gentem,
,,az ország egy nemzetrül más nemzetre vitetik az hamisságokért,
boszúság-tételekért, és külömb külömbféle csalárdságokért. Ezekért
szál alá Isten .haragja az emberek Fiaira.” Mind ezek fölöt tanácslom
igaz szivbüı szem Pal Apostollal, 2. ad cofımh. cl 13. [v. 11.1,,1azm
sapite, pacem habete, et Deus pacis et dilectionis erit vobiscum."
,,Minnyájon edgyet ércsetek, békeséget, ,s edgyességet szeressetek; és
a° békességnek ,s az szeretetnek Istene lészen veletek”, ki meg lévén
minden dolgaitok, csekély szándékitok-is szerencséssen nagyra me-
nendenek, ,s bóldogúl nevelkednek.

Még egy szom vagyon hozzátok Urak, söt egészlen Nemes magyar
Nemzet. J usson eszetekbe David Fiának, Salomonnak az ö dücsösége,
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bölcsesége, gazdagsága, pompaja, hire, neve. Kinek (Isten szava sze-
rént) mássa nem vólt, nem-is lészen, világ végezétig, de ugyan emberi
természetnek erötlenségít meg nem tagatta, gyarlosagát, és közönsé-
ges emberekhez hasonló születését, meg ismerte; bünre való hajlan-
doságát meg vallotta. Annyival-is inkáb, én nem tagadhatom, termé-
szetemnek gyarlóságát, életemnek fogyatkozásit meg-ismértem, bünre,
kiváltképpen hértelenségre való hajlandoságomat nem titkolom; mely-
nek indúlattyából sokakat meg bántottam: Annak okáért minyajato-
kat kérlek, Isten kedvéért követlek, mind Egy-<D3v>házi, mint világi
Fö fö és alacson rendek. Szegények gazdagok Nemesek, polgárok,
kicsények és nagyok, szolgák és jóbbádgyok, ennékem meg bocsássá-
tok.

, De kiváltképpen te, én édes hazám! miképpen búcsúzzam el te
töled? miképpen válok meg te tüled ó kedves Pannoniam! a° kiben én
plántáltattam, gyökereztettem, nagyot, magossat nyöltem! Te voltál
nékem szülö Anyám, nevelö, szorgalmátos gondviselö dajkám; te száz
három esztendeig gondot viseltél ream! Te ékesitettél fell engemet sok
Uri ,Tisztekkel, meg gazdagitottal, böséges áldásokkal, leg föb Egyházi
tisztre föl emeltél, és leg nagyságosb mert Fejedelmi méltoságra, ugy
mint Magyarországi Esztergami Ersekségre föl magasztaltál! Mivel há-
lállyam meg én t'e néked azt az Anyai Jó vóltodat, mivel jutalmazha-
to`m meg azt az hoszú ideig vélem való dajkálkodásodat? Nem látom,
°s nem találom módgyát: mert tudom, hogy már az hires fegyverednek,
éles szablyádnak, bátor vitézségednek, Nemesi vérednek, hadi mester-
ségednek, oltalmadra halált szenvedni való készségednek, nincsen ke-
leti nincsen haszna: Azért sok gondolkodásim után, juta eszembe:
hogy valamint „pietas ad Omnia est utilis", ,,az ajtatosság mindenre
hasznos”: ugy a, jó tudomány mindenre alkalmatos, semmiben nem
ártalmas: söt inkáb az örögbitti ,s neveli az ájtatosságot, az oltalmazza
az országot, az terjeszti az Igaz hitet, az fogyattya az tévelygéseket,
meg örzi ,s meg tartya az Kristusnak kedves nyáját. Ahoz képpest
minden alamisnáimat arányoztam, minden jövedelmimet, joszágimat,
Jovaimat, kincsemet arra forditottam: hogy ai te árva gyámoltalan
szegény Fiaid, nemes és Nemtelen jó indúlatú maradékid, Clerus Tag-
jai, világiak gyer-<D4r>meki, elöször Isteni félelemben velösödgye-
nek, és egyszer ,s mind hasznos üdvességes külömbkülömb féle tudo-
mányokban öregbedgyenek, vastagodgyanak; és igy tégedet, mind
édes Annyokat, védelmezzenek, oltalmazzanak, meg örizzenek, a, te
régi, Nemesi, meg becsülhetetlen, drága, sok Uri vérben álló szabad-
ságodat meg tarcsák. ,,Germen radicum in terra relinquı'te".` Ezt „az
gyökérnek törsökét” életemnek emlekezetit néked ajanlottam, néked
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adtam, oh én édes hazám Magyar ország! néked örökösítettem: Hogy
abból hasznos, alkalmatos, bölcs, tudos Istenfélö atalok fakadgya-
nak, nyöllyenek, nevelkedgyenek, igaz Fiaid legyenek; és végre mint az
igaz Mennyei Planták, aa te mostani pusztaságodból által plantáltas-
sanak az- mennyei gyümölcsben, az hol, az Elet fájának gyümölcsivel,
Kristusnak szine látásával élhessünk edgyüt mind örökké. Amen.
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VIII. MATUSEK ANDRÁS SZECHENYI GYÖRGY FÖLÖTT

Következő beszédünk a Széchényi család ma ismeretes történetének legelején
magasodó nagy egyéniségnek, Széchényi Györgynek állít emléket. Széchényi 1592-
ben született, Gyöngyösön és Budán nevelkedett, majd 1625-ben _ igen későn - a bé-
csi Pazmaneum hallgatója lett. 1631-ben szentelték pappá. Pázmány fel gyelt tehet-
Ségéfe, maga mellé vette az érseki udvarba, esztergomi kanonokká tette. Széchényi
pályája ettől kezdve gyorsan ívelt felfelé: 1643-ban pécsi, 1648-ban veszprémi püspök
lett (bár a pápai megerősítés csak 1653-ban érkezett meg), 1658-ban győri püspök
(3 pápa 1665-ben erősítette meg), 1667-től kalocsai érsek, végül 1685-től haláláig

Al

ıesztergomi érsek, Magyarország prímása, s ezzel együtt Esztergom vm. foispánja. Tel
jes titulusához hozzátartozott még (mint beszédünk címlapja is mutatja) királyi tit
kos kancellán' és belső titkos tanácsosi círne. (Részletes életrajzát lásd Bártfai Szabó
László: A sa'rva'r-felsővıˇdéki gróf Széchényi család története. Bp. 1911. I. 121-201.)

Széchényi érsek életének százharmadik évében halt meg, 1695 _ február 18-án,
Pozsonyban. Ott is temették el, 1695. március 18-án. Temetésén két beszéd is elharıg-
zott, mindkettő megjelent nyomtatásban, a szerzőket pedig .háromszáz-háromszáz
forinttal honorálták (Bártfai Szabó: i.m. 197). Mi csak a magyar nyelű prédikációt
vettük fel kötetünkbe, Ordódy Zsigmond latin orációját (Columba Iaureata. Nagy-
szombat 1695. RMK Il. 1809) - kötetünk alapelveinek megfelelően - nem közöljük.

A prédikáció (RMK I. 1478) szerzője Matusek András. Matusek az érseknek kö-
szönhette felemelkedését, gazdag javadalmait: Széchényi hédervári plébánosból nevezte
_ki győri kanonokká,-1668. június 1-jén iktatta be stallumába. 1668-71 közötta/,,mes-
terkanonoki” tisztet látta el Matusek, 1671-83-ig pápai, 1683-4-ben székesegyházi
főesperes volt. 1684-ben a Szt. Adalbertről nevezett győri kisprépostság prépostja lett.
A nyomtatvány címlapján olvasható további címei és javadalmai: skopiai választott
püspök (a pápa természetesen nem erősítette meg), székesfehérvári őrkanonok (cus-
tosj, Szt. Lőrincről nevezett háji (Bodrog vm.) prépost, győri és soproni oltáıjavadal-
ınas {benefz`cíatus). Már jótevője halála ut_án,: 1699-ben győri nagyprépost és általános
püspöki helynök lett, 1708-ban pedig tinnini (Knin) fölszentelt püspök (a pápa meg-
erősítette). 1712-ben tartotta aranymiséjét. 1713-ban halt meg. (Részletes életrajzát
lásd Bedy Vince: A győri székeskáptalan története. Győr 1938. 440-1 .)

Matusek, amint látjuk, Széchényi lekötelezettje volt. Ez kitetszik az általa tartott
beszédből is, amelyet akár orációnak is nevezhetnénk: vallási tanító része jószerével
nincs is, vallásos elmélkedő része frövidre fogott és általánosságban mozgó, a felvett
textus csak arra szolgál, hogy a szöveg legteıjedelmesebb, az érsek jótékonykodását
tételesen és kimerítően felsorakoztató részének képszerűségéhez indíttatást adjon.
ÉPPČD ez a hosszas, aprólékos leltár teszi azonban a beszédet fontos történelmi és
művészettörténeti forrássá. A szövegben előhozott jótékonykodásokat, a mecénási
tevékenység valamennyi megemlített adatát Bártfai Szabó László említett könyvében
levéltári források felhasználásával igazolta, megerősítette. Ezért bővebb tájékoztatá-
sell ÍÁYSYÍ jegyzeteinkben ennek a könyvnek a megfelelő lapszámaira utaljuk az ol-
vasót. Felhívjuk a gyelmet arra is, hogy Széchényi György adományainak és
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alapítványainak jól áttekinthető összefoglaló táblázata Bártfai Szabó könyvének 198-
201 . lapján található.

Adatgazdagsága mellett Matusek beszédének talán legérdekesebb része az utolsó
néhány lap, ahol a halottat beszélteti a szerző. Az úri rendekhez így szól az érsek: ,,.lól
vegyétek eszetekbe, és meg ernlekezzetek bölcs Salarnonnak rettenetes sententiájáról,
Ecli. 10. [...] az ország egy nemzetrül más nemzetre vitetik az hamisságokért, boszú-
ság-tételekért, és külömb külömbféle csalárdságokért.” (309 :27~32) Fontos figyel-
meztetés ez 1695-ben, amikor a török hódoltság felszámolásának sikereivel párhuza-
mosan minden korábbinál erőteljesebben bontakozik ki a Habsburg abSZ0lUtiZII1uS.
De a veszély nemcsak kívülről fenyegeti az országot: Matusek világosan látja azt is,
hogy visszavonhatatlanul véget ért egy hosszú korszak, Magyarország - százötven év
után - nem a kereszténység védőbástyája többé, s az új történelmi körülmények kö-
zött új értékeket, erényeket, magatartásformákat kell kialakítania népünknek a fenn-
maradáshoz: „már az hires fegyverednek, éles szablyádnak, bátor Vitézségednek, Ne-
mesi vérednek, hadi mesterségednek, oltalmadra halált szenvedni V21lÓ l<ëSZSëg<3dH6l<„
nincsen keleti nincsen haszna: Azért sok gondolkodásim után, juta eszembe: hogy
[___] al jó tudomány mindenre alkalrnatos, [...] az örögbitti ls neveli az ájtatosságot,
az oltalmazza az országot, az terjeszti az Igaz hitet, az fogyattya az tévelygéseket, meg
örzi as meg tartya az Kristusnak kedves nyáját. Ahoz képpest [...] aa te gyámoltalan
szegény Fiaid, nemes és Nemtelen jó indúlatú maradékid, Clerus Tagjai, világiak gyer-
meki [...] hasznos üdvességes külömbkülömb féle tudományokban öregbedgyenek,
vastagodgyanak; és így tégedet, mind édes Annyokat, védelmezzenek, oltalmazzanak,
meg örizzenek,, (3l0:23~38). Ez a világosan megfogalmazott, az értékváltás szüksé-
gességét felismerő, tudatos kiútkereső program ma is figyelmet érdemel.

A nyomtatvány A2r lapján leveles-indás-szalagos motívumokból álló sorminta
a fejléc, ugyanott keretezetlen, stilizált leveles indákból kialakítóü SZimmetIikl1S
kompozíciójú iniciálé látható. A D4r lapon egy fonott kosárból kih jlö. n 'tUI&1iSZÍi-
kus rajzú virágcsokor alkot négyszögü kompozíciót, ez a záródísz.

Tárgyi jegyzetek

291 :ll I. Lipót magyar és cseh király (1657-1705), német-római császár (1658-
tól)-

29l:24 E templomban talált végső nyughelyet az esztergomi érsekek közül
Pázmány, Lósy, Lippay, Szelepcsényi, később Kollonich is.

291:27 Frey János György neve csak 1695-ben fordul elő nagyszombati nyom-
tatványokon.

29326 Áıızzız ru *lenyeg Lásd TEsz 1. 138, példák ejeıznıõsfez szr 1. 250.
2949 Cornelius Lapide (Corneille Cornelíssen Van den Steene, 1566-1637)

belga jezsuita, Jób könyve és a Zsoltárok könyve kivételével az egész Bibliát ma-
gyarázta.

294112 Arisztotelészre (i.e. 384-322) hivatkozik, helymegjelölés nélkül. -
294:l5 Clemens Alexandrinus (tkp. Titus Flavius Clemens, 150 k. _ 215 k.) ke-

resztény író szavait idézi.
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29-4:19 Giovanni' Pico della Mirandola (1463 --94) itáliai humanista író és filozó-
fus a Teremtés könyvét is kommentálta (Heptaplus), de valószínűbb, hogy Matusek
Az ember méltosagarol (Oratio de hominis dignitate) c. művének híres részletére utal
(lásd Reneszansz etikai aıztología. Bp. 1984. 214).

294:24 Az Anaxagoraszról (i.e. kb. 500~428_) elbeszélt történet forrása: Dioge-
nész Laertiosz Il, 7.

29515 Mt 7,16.
295:l4Pa'rka'k.` lásd Vll. 27811 7.
295 :I8 Széchényit 1631-ben szentelték föl.
295223 Decretum: döntés, határozat.
296 :l 2 Saeculum: évszázad.
296:l8 Tanusa'g.` ,tanulás,, ill. stanultság, ismeret). Lásd NySz 111.428-9.
296:33 A szerencse kerekének motívumára lásd Gottfried Kirchner: A Fortuna-

téma profán értelmezése. ln: Az ikonologıa elmélete. Szerk. Pál József. Ikonologıkz
és műértelmezés I. Szeged 1986. 406-49.

297:l6-17 Ragyagó csillagok, bujdosó planeta'k.` lásd IX. 323 :27-32. Firma-
mentum.` égboltozat.

297 :l 9 Elementomok: elemek.
297328 Horatius: Ódák 1,4, 13-14. Lásd II. 121 ;8_9,
297 :31 Zı2r7`a, zavarykz: lásd VII. 281 :4.
297234 A kampós pásztorbot a pápa, püspökök és apátok attribútuma a bíbo-

rosoké pedig a vörös színű öltözet. ,
297:38-39 Lásd II. 120 :I -2.
298:l6 VÖ. Péld 31,31.
298 21 Mt 25,34.
298:22 Uo.
298123 Uo. 37.
298 325 „Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.”
298126 S. Fran. Seraph.: lásd V. 230:l. zs
298:29 Mt 25,41.
298:3l Uo.
29912 Szt. Jeromost (340 k. - 420) idézi, helymegjelölés nélkül.
299 :l 0 Minister: szolga.
29911 1 Mt 25,21. 23. Lk 19,17.
299112 Comissı'ó.` megbízás.
299 :l 4 Quı`etantıˇa.` nyugta.
299:2l 2Tim 4,6_

ben- eSrÍÍntleCkıea,kazevangélíurnot megelőző szentírási részlet a misé-
vető csütörtökre ír. H ırası sz aszokat a Mıssale Romanum a hamvazoszerdát kö-

ja elo.am1 1695-ben csakugyan február 17-re esett.
300312 ' - ' » z - . . _ .di 1 EZ nem igaz. Pazmany halalanak napja 1637. marcıus 19, Losy Imre pe-

8 642. november 7en halt meg.
:l 9 Érzeˇkenségek: ,érzékek,.
.26 Lemma: fehrat, jelmondat. Sententia.` bölcs mondás.
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300136 Tanitványod Pathmos szigetiben: a Jelenések könyvét a hagyomány sze-
rint János apostol írta Pathmosz szigetén.

300241 A Széchényiek ősi círnerén kék alapon zöld halmon szétterjesztett szár-
nyú fehér galamb áll, piros csőrében zöld koszorút tartva.

301:8 lMak 1,30. Jel 7,9. l9,l.6.
301210 Szt. Bernátra (1091-1153) hivatkozik, de a latin idézet kis változtatás-

sal a Vulgatát követi: „et laudent eam in portis opera ejus”. (Péld 31,31.)
30120 ,,Divitiae si af uant, nolite cor adponere.” ,,Ha javaítok gyarapodnak, a

szívetek ne tapadjon hozzá.”
301:40 A vágújhelyi (Trencsén vm.) prépostsaghoz tartozó Pobedim falu felét

Bánffy János 1611-ben elzálogosította. Ezt váltotta vissza Széchényi a saját pénzén.
Préposti éveiben (1632-43) a prépostsághoz tartozó romos templomokat is felújít-
tatta. (Lásd Reviczky Bertalan: A Boldogságos Szűzről címzett Vág-ujhelyi prépostság
története. Trencsén 1897. 52-3.)

301:4l Oeconomia: gazdálkodás. -
302:2 Successor.` utód. ,
302:6 III. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király (1637-57).
3O2z8 suzzszizur helyem. Lásd Bartal 638.
3029 Gubernálása: kormányzása (1648-58-ig). .
302 :12 Dioecesis: egyházmegye.  
302:13 A sümegi ferences rendházat 1657-ben alapította Széchényi. (Lásd Bárt-

fai Szabó László: A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. Bp. 1911. I.
129-30.) 1

302:14 Váras köfala: lásd uo.
302:19 A gőri jezsuita kollégiumot 1654-ben alapította Széchényi, 1667-ben

szentelték föl. (Lásd uo. 151.)
302 :23 A győri székesegyház felújításáról, padlózatának (padímentom) átépí-

téséről, a torony emeléséről lásd uo.
302 30-. A kőszegi jezsuita kollégium alapítása már Pázmányt is foglalkoztatta.

A végleges alapítólevelet 1684-ben állította ki Széchényi (lásd uo. 155-6).
302 38 A győri székeskáptalanról van szó.
30311 Széchényi győri püspöksége, sőt esztergomi érseksége idején is jórészt

Pozsonyban lakott.  
303 2 Patrocinium: oltalom.
303 :4 Fundátio: alapítvány.
303:6 Votivum.` fogadalmi ajándék (lásd Bartal 703). Valószínűleg a győri káp-

talanrlak misékre adott kétezer forintról van szó (lásd Bártfai Szabó: i.m. 199).
303 :6 A győri papnevelő intézetnek tett adományról lásd uo. 151-2.
303:l0 A győri, soproni, szombathelyi egyházak karnagyainak és szolgálnak

tett adományról lásd uo. 151. 199. 5
. 303:ll A győri egyházmegye szegény plébánosainak tett adományról lásd uo.

152-5. 199. `
303114 A - Iippay által alapított - konviktusnak adományozott pénzről lásd

uo.152. A

452

. í_

303217 A győri várfalak helyreállítására költött pénzről lásd uo. 199.
303:19 A győri Szt. Anna-templom mellett felállított ispotály megsegítéséről

lásd uo. 152.
303:25 A szombathelyi és fertőrákosi püspöki székházak és templomok felújí-

tásáról lásd uo. 157-8.
303:29' A szombathelyi domonkosok Szt. Mártonról círnzett társházát 1638-ban

alapította Draskovich György győri püspök. Széchényi újabb adományokkal ruházta
fel a szerzeteseket. Portio: rész. Legalta: örökségbe hagyta.

304:l Széchényi a kb. százezer forint értékű Nezsidert (Moson vın.) a jezsuiták-
nak adta, hogy jövedelmét a Budán felállítandó egyetemre fordítsák. Az egyetem mellé
papnevelő intézetet is szándékozott állítarıi (mint Bécsben a Pázrrıáneum), érmek költ-
ségeire hagyta kőszegi uradahnát kb. nyolcvanezer forint értékben. Az egyetem mellé
a világi ifjaknak is tervezett konviktust, erre szánta a kb. harmincezer forint értékű
Nyulas birtokot (Moson vm.). (Lásd Bártfai Szabó: i_m. 179-80.)

304:4 A budai várfalakról és kapukról lásd úo. 198. Deputalt: rendelt.
304:7 A budai kapucinus rendház helyreállítására adott pénzről lásd uo. 178.
304:l2 A pesti kórház Széchényi alapítványi összegének felhasználásával 1728-

ban nyílt meg. A pozsonyi ispotály 1659 óta működött, Széchényi alapítványát új
építkezésekre használták fel 1744-től. (Lásd uo. 181.)

304:l5 A lőcsei konviktus támogatásáról lásd uo. 182. 199. -
304:16 Az egri jezsuita rendházat 1689-ben alapította Széchényi, lásd uo. 181.
304:l8 Széchényi 1692. évi utolsó végrendeletében ötvenezer forintot hagyott

a jezsuiták pécsi rendházárlak megalapítására, lásd uo. 182.
304:21 Az esztergomi Bakócz-kápolnáról van szó. Helyreállításáról lásd uo. 178.

Pzzzız'r0z0ı.- bslszzzlril.-isrl TEsz lll. 72-3.
304:24 A várfalak felújításáról lásd Bártfai Szabó: i.ın. 178. A Szt. Tamás-hegy

az esztergomi Várhegytől délkeletre emelkedik I
304128 Az esztergomi jezsuita kollégiurnról lásd uo. 178. _
304:29 Az esztergomi ferences rendház helyreállítására adott pénzről lásd uo.
305 :l A bécsi pálosok, karmeliták és szerviták támogatásáról van szó.
305 :3 A bécsi (ott 1605-ben megtelepedett) irgalmasrendiekról van szó.
305:7 A Pozsonyban 1672-ben megtelepedett orsolya apácák támogatásáról

lásd Bártfai Szabó: i.m. 200.
I 305:8 A pozsonyi klarisszák 1683-ban leégett kolostoruk felépítéséhez kaptak

segitséget az érsektől. Nagvszombatban szintén a klarisszák részesültek adományban.
(Lásd uo. 200.) A kismartorıí ágostonrendi apácákat utolsó végrendeletében részeltette
Széchényi. (Lásd uo. 182.) '

305:10 Az lllavai (Trencsén vm.) volt az első magyarországi trinitárius kolostor,
alapítólevele 1694-ben kelt. (Lásd uo. 183.)

H 305 :l3 Mánanosztráról van szó. Az itteni pálos kolostor és templom a 16. század
k°ZePe óta elhagyatva, romokban hevert. Helyreállítása Széchényi adományából
1712-ben kezdődött meg.
308'3ã05:l_6 Az érsek 1692 februárjában küldte el Lipótnak Széchényi Pállal (lásd

. ) az itt ernlltett penzt. A gesztus nem volt egészen önzetlen: Széchényi György
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így is igyekezett megnyerni az uralkodót rokonainak szóló véghagyományai jóváhagyá-
sára (lásd még 305 21). (Lásd Bártfai Szabó: i.m. 194.)

305 :ló Pzaesentaltatot: ajándékozott, felküldött.
305:18 Az érsekújvári templom helyreállításáról lásd uo. 182. A pozsonyi és

nagyszombati püspöki paloták felújításáról lásd uo. 200.
30521 Széchényinek családjával kapcsolatos végrendeleti intézkedéseiről lásd

uo. 190.-3.
305 29 A latin idézet pontos forrását nem határoztuk meg, de a történet magja

megtalálható már Plutarkhosznál (Nagy Sándor-életrajz 15), s igen népszerű volt a 17.
században, megvan pl. a Consecratio templi novi c. gyűjteményben (RMK I. 546).

305 -.36 Pfsszzıon veaõ(ügyvezı).  
305 39 Két Primitıasbéli Mise mondás: a Primitıae valamely fölszentelt pap első

rniséje, míg a második Primitiae az aranymise, amelyet felszentelésének ötvenedik
évfordulóján tart a pap. Széchényi 1681. április 20-án tartotta aranymiséjét a király
jelenlétében a bécsi jezsuita templomban, ahol 1631-ben első szentmiseáldozatát is
bemutatta. (Lásd Bártfai Szabó: im. 163.)

306:l 2 Cliense: alattvalója, ill. híve.
307:l -9 A prédikátor szavai közvetlenül bibliai ihletésűek, legközelebbi forrá-

suk talán a 49. (48.) zsoltár és Jel 14,13. Pázmány Az halálrúl című prédikációja _ az
utóbbi helyről nyerve indíttatást _ hasonlóan fejti ki ugyanezt a gondolatot: meghalni
annyit jelent, hogy „minden pompáktúl és gyönyörűségektűl, minden tisztektűl és
méltóságoktúl, minden jószágunktúl és gazdagságinktúl el kell szakadnunk. Annyit té-
szen, hogy a léleknek a testből ki kel menni, e világot el kel hadni, oly útra, oly or-
szágba kel lépni, melyben az-elöt nem vólt; és nem tudgya, ki lészen vezetője: angyal-e
vagy ördög. Annyit tészen, hogy ez a test elsőben egésségtííl és erejétűl, az-után min-
den érzékenységtűl, minden világi édességektűl megfosztatik, föld-alá tétetik, férgektűl
megemésztetik. Annyit tészen, hogy Isten itílő-széki-eleibe kel menni. Oda pedig sem
szolgánk és barátunk, sem kincsünk és gazdagságunk nem késérhet, hanem [...] csak
cselekedetink jőnek utánnunk és azok érdeme-szerént vészük az örök jutalmat.” (ÖM
magyar sor. VII. 444.) ,,És noha lésznek, kik a bűnös testet elkésérik a sírhoz, de senki
nem mégyen a bíró-eleibe a lélekkel, hanem elhagyatván minden segítségtűl, csak a jó
és gonosz cselekedeti mennek véle: Opera íllorum sequuntur illos." (Uo. 454.) A bib-
liai forráson túl azonban Matusek szavai nagyon közeli összecsengést mutatnak az
Everyman című moralitás cselekményével. Hogy Matusek ismerhettee valamilyen köz-
vetlen vagy közvetett forrásból ezt a művet, nem tudjuk. A moralitás magyarország'
kapcsolatainak, esetleges előadásának nem bukkantunk nyomára. A Régi magyar drá-
mai emlékek anyagából is egyedül a 17. századi, névtelen Comico-Tragoedizí-ról bizo-
nyítható az Everyman-témával való távoli összefüggés; ezt a darabot katolikusok és
protestánsok egyaránt ismerték, kedvelték (RMDE II. 96).

307:4 Zsolt 48,18.
307:22_25 Kétszeri Prı`mirı`asbe'lı` aldozat: lásd 305 L39, ez ötven évet jelent.

Jákob azonban nem tizenhat évig szolgált Ráchelért, hanem tizennégy évig (lMóz
29.), és itt is tizennégy évnek kellene állnia, hiszen az aranymise (1681) és az érsek
halála (1695) között tizennégy év telt el.
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308:8 Collator: adományozó (lásd Bartal 140). A magyar király püspöki kine-
vezési jogáról lásd Frakrıói Vilmos: A magyar királyi kegyún' jog Szent Istvántól
Mária Tere'zia'ig. Bp. 1895.

308 :8 2Tim 4,6.
308:12 In ıla: püspöksüveg.
308:l5 Conferal: juttat.
308 :l 6 Resigmil: vissza zet.
308 :1 7 Gratia: kegy.
308 29 I. Józsefet (1705-1 1) már 1687-ben magyar királlyá koronázták.
308 :31 Triumfus: diadal, siker.
308 :36 Az érsek két unokaöccsét (testvérének, Lőrincnek ait) említi. Széchényi

Pál (1645_l710) 1662-ben tett pálos fogadahnat, előbb tanárként, majd peıjelként
működött, 1676-ban pécsi, 1687-ben veszprémi püspök lett, 1696-tól pedig kalocsai
érsek.

308137 Széchényi György (1656-1732). Ő szerezte a grófi rangot 1697-ben.
309 :4 Magistratus: elöljáró, tisztségviselő.
309 :S Primas Hungariae: Magyarország prímása.
309:15 A névtelen bölcs mondásának lelőhelye ismeretlen. ___
30929 Az idézet pontosan: „Regnum a gente in gentem transfertur propter

iniustitias et iniurias et contumelias et diversos dolos.”
310271Tim 4,8.
310:32 Ara'nyoz.` ,céloz, fordít,. Lásd TESz I. 171.
3112 A atal szót itt épp jelentésváltozás közben láthatjuk. Eredeti jelentése

sgysnis fısfzı fa; fságl s msi jsısnıesõnsıs sısõ példáját s TEsz (1. 9O3_4.) csak 1748-
ból ismeri. E szövegkörnyezetben azonban, a beszéd egészének sajátos képes értel-
méből, a hős és a nagy fa párhuzamba állításából következően a szó élénken vibrál
régi és új jelentés között. 3

Kritikai jegyzetek

291116 irgalgalmatlan _ 294:14 foldböl _ 29422 rendelé _ 29427 [Az A2v lapon az
őrszó 1] igazan - 294 33 élö _ 295114 ntánna: _ 295:l6 nevéztetet. - 295:18 hetvén
- 295:l9 méreszelvén _ 295:40 ez _ 296.9 parancsolgttya _ 296113 szülétése _
296:26 készítet _ 296:40 meg némült, _ 29738 Comune _ 29834 sempternus. _
299:l3 Kristusnak - 299216 pauprum _ 301.6 bé-mutátni; _ 301:19 részesülteték,
-'30127 mag-mondot _ 30128 Dnum _ 302 :4 Papokát-is _ 302:7 Magyár _ 302:10
Pasztorságárül, _ 302114 Várad _ 302:17 mivel _ 302:17 Püspeségnek - 30229
köëzësen _ 3O3z7 ada _ 3O3z14 ıf áımsıs _ 303 26 _ 3O3z4o hsg _ 3O4zı
nyolczván _ 3042 [A C2r lapon az őrszóz] neve- _ 304:l0 kóldúlni, _ 305 :l 2 nyólcz-
VHII - 305:15 rendent. -_ 30522 Kérálynak - 30525 Napy_-305 L34 észt _ 3063
hézzátok, _ 306:6 laberavı' _ 30624 hérdeti - 306 '.32 küéble _306:32 ölelélésére: _
30634 Istenek _ 3072 szómszédok, _ 3075 dücssöség, - 307:l6 Pallál _ 30724
Rachelért, _ 307 32 nyájádat _ 307:33 hagatók! _ 307234 gondvéselését _ 308:3
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d _ 308 10 edeje _ 308 19 erre _ 308 19 mı /menemut _ 308 25 faratsagodert
308 27 Kirallyat _ 308 37 magyarország _ 30837 Gyorgy - 308 40 oreksegemet
309 7 tanacslom _ 309 14 nelkul _ 309 15 bolcnek _ 309 24 judıcat, ehumılem
309 28 Salamonak _ 3101 bolcsesege _ 3109 [A D3r lapon az orszo] hazı,
31024 mestesegednek _ 310 29 ajtatosagot,

íg


