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Fôlemelé szavát a' király és sirl — , 

söt sirankozëk az egész nép. 
Kir. IL к. 3, 32. 

Fol akarván nyitni ajkaimat a' nagy elhunyt' dicsoitésére , 
inegzavarodom, és szót alig találok. EInémulásra kénysze- 
rit az elombe tüzött tárgy' fonsége szinte mint a una к meg- 
gondolása, hogy itt minden torekvés, minden munka ha- 
szontalan. Ugyanis ki elött ismeretlenek mind azok , miket 
telóle mondhatok? És ha talán e' mellett is valamit mon- 
dani akarok; megelöztök gondolatban, és titkon azzal vá- 
doltok, hogy szavaim meg sem kozeliték az érdemeket, 
mellyekrol szolnom kell vala. Tudniillik a' szonoklat mind- 
annyiszor gyengének 's majdnem tehetlennek uratatkozik; 
ha rendkivüli tehetségek' és erények' magasztalása tétetik 
kotelességünkké. Igazat mond a' bolcs , állitván : öket csak 
öntetteik magasztalják : minden más magasztalás elhalavá- 
nyul nagy nevök mellett. Jozsefnek, a' nagy nádornak di- 
csoségét egyedül tulajdonai — 's müveinek himzetlen és 
hú eloadása képes fentartani. Ezt teendik a' történetiratok. 
Én pedig egyszerün azt állitom: nagy nádorunk' érdemei 
halhatlanok. Azért szive' sajgó fájdalmára méltán emelé 
fol szavát a' király, méltán sirt, méltán sohajtá: hogy 
szintannyira szeretett mint hiín tisztelt bátyját, leghi- 
vebb barátját 's mindenben osztozo munkatársát ragadá ki 
karjai közül a' halál. Méltán siránkozék az egész nép, mél 
tán zokogá: az ország7 fönagyja, os király aink' ivadéka, 
koronás atyánk' jobb keze , hoimnk os /Лора , Jozsef a' dieso 
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nádor nincs tobbé. Méltán gyászolunk, méltán soha jtozunk 
tisztelt Akadcmiai Tanács es Polgárok! mi is mindnyájan; 
mert a' nagy ember es bolcs kormányzó , a" tudományok' es 
müvészetek' pártfogója, növeldéink' 's tanintezetink' fó- 
gondnoka, nagy tapasztalásu , mélybelatásn kalauzunk, fo- 
igazgatónk meghalt. Méltán gyász szint öltött magára min- 
den, mi körülöttünk láthato. Méltán mindenki buba merült, 
's fejét lehajtva elnémult. 

De hát e' halál-csendben egyedül én szóljak? Az en 
erötlen szavam tolmácsolja elfogult elmétek' borus gondo- 
latait 's keseredett szivetek' í'ájdalmas érzelmeit? és e' sziv- 
rázó egész készületnek én legyek magyarázoja? Igen, igy 
akarák, kik' szavának fejet hajtok, 's kiknek engedelmes- 
kedhetnem dicsoségnek tartom. Azonban korán sem szándé- 
kom itt, az élo Isten' szent oltára elött ellágyult érzékeny- 
séggel jajveszékelni, vagy a1 dicsóült' fényes tetteinek kér- 
kedö elsorolása által a' figyelmet az örökkeyaloktol elvonni. 
Nem, ezt nem teendem; mert talán soha nem éreztem in- 
kább mint most — azon magas halott' koporsojánál, kinek 
atyja szinte mint bátyja és öcscse koronas királyaink közt 
diesöen f enylenek — soha nem éreztem inkább mint most , 
hogy nincs itt helye az üres magasztalásoknak ; itt, hoi 
épen azt látjuk: hogy a' halál semmi választást nem tesz a' 
tudos és tudatlan, nemes és nemtelen, koronásfo és koldus- 
bot között ; nem tekinti az eredet' fényességét , vérség' kap- 
csolatát, tokéletesség' érdemét: hanem válogatás nélkül 
földhez ver, és letapod mindent, félbeszakasztja a' nagy 
ügyekezeteket, eszét veszti az elkezdett derék dolgoknak, 
legjobb folyásában elmetszi kötelét a' szerencsének , végét 
szakasztja a' nagy reménységeknek. Különben is minek ott 
szópipere? hol az elme' élessége és tanácsok' mélysége, hol 
a' sziv' josága és érzelmek' fónsége, hol az akarat' tökéle- 
tessége és tettek' nagyszerüsége hangosan szolanak; olly 
hangosan , hogy nekem inkább arrol kell aggódnom , mit ne 
mondjak, mint mit mondjak; inkább arrol kell gondolkodnom, 
hol végezzem, mint hol kezdjem a' beszédet. Tehát szólni 



fogok die so elhunytnnk' elinéjének bölcsesége — , szivének 
fonsége — es akaratának magas jellemérol; szólni fogok 
ezekröl egyszerüen, 's mint csak lehet, röviden. Nagy ná- 
dorunk , mar most dicsöült lélek ! szived es tested oda f en 
a' sirboltban haiimtd. de szellemed íelettünk leng. Yedd 
kegyesen, mint éitedben szoktad, hálaérzetiink' e' kis-szerü 
zálogát. Tekintsd inkább hálás szivünk' jo szándokát, mint 
szavaink' és tetteink' csekély voltát. 

Nagy Károly' hamvaihoz közel állottain, a? dicsö 
franczia Lajosok' sirjait meglátogattam, nagy Fridrik' ko- 
porsojára jobbomat kinyujtottam; es késobben magamba 
vonulva enmagamtól kérdeztem : mi tette e' nagyokat na- 
gyokká, mi tette ef halhatlanokat ollyanokká? A' válasz 
mindig ez vala : a' nagy es mivelt lélek , a' nagy és íenyes 
müvek. Foherczegnnk távol e' csalfa véleménytol: mintha 
a7 biborban születés az embert mindenre alkalmassá tenné ; 
mintha a' jeleseredetü az értelmet és bölcseseget teremtö- 
jétol ingyen venné; mintha a' tanulás és szorgalom csak 
az alsobb rend' osztályrésze volna; mintha a' fónemü eré- 
nyes lehetne iimnka. okos tapasztalás nélkül: távol e' bal- 
itéletektol, ámbar mindig nagy és derült észszel bira, gyen- 
gébb korát tí szép Italiában , ifjuságát a' közel Ausztriában, 
azután egész életét szeretett Pannoniájában tanulva, foglal- 
kodva, mindig hasznosan inunkárva tolté. Hasznos és ál- 
dásdus életét mindjárt kezdetben nemzeti jolétünk' eszkóz- 
lésére irányozván, bolcsesége a' folyohoz hasonlita, melly 
azon mértékben, mint forrásátol távozik, nö 's terjeszti jó- 
tékonyságát annyira, hogy megjelenése mindenütt örömöt 
sztil, mindenfelé boséget áraszt. Egész gondját, idejét, 
erejét, mindenét honnnk" dicsoitésére és hazánk' boldogitá- 
sára áldozá. Mindent tett, mit egyedül azon dicsöktöl vár- 
hatni, kikben a' lélek erös és tevékeny, a' test ép és munka- 
türö. Benne ifju korban az érett kor' okossága , 's érett kor 
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ban az ifju kor' élénksége vala szeinlélhetó. 'S minthogy 
az élet' tavaszán keriilé a' puhaságot és tilos kéjeket, nem 
vala kénytelen ósz éveiben küzdeni az unalommal és kinos 
tehetlenséggel. Mint a' magas-reptü sas messze látott, 's 
m indent egyszerre fölfogott: gyorsan határozott a' nélkül, 
hogy itéletében valaha hirtelenkedett; éretten cselekedett 
a' nélkül , hogy tetteiben valaha lassunak látszott volna. 

Fölfogása és képzetei milly elevenek, tudománya és 
ismeretei milly terjedelmesek, itélete és külonboztetései 
milly élesek, izlése és sejtései milly magasztosok, gondol- 
kozása és határozatai milly sikerültek, kifejezése és sza- 
vai milly szabatosok voltanak? Alig van tárgy, melly fi- 
gyelmét kikerülhette. Természetet a' torténettel, földet a' 
mennyel, alkotot sC teremtménynyel , régit a' legujabbal, 
remek müveket a' legparányibb eszközökkel teljesen ismerte. 
Azért ha tanácsban vagy torvényszéken ült , íoltalálása ter- 
mékeny, mondata hatalmas, véleménye határozott vala. 
Egyike volt azon éles elméknek, melly ek m indent áthat- 
nak, és minél sotétebb a' dolog, annál többet és jobban 
látnak. Gazdagon, vigan árasztá elméje a' sikerült gondo- 
latokat , mint a' bo forrás a" szép, tiszta íolyásokat. Honunk' 
legjelesbjeivel érintkezvén minden ügyröl, minden nnírol, 
minden intézetröl tökéletes ismeretet szerzett; és azért ked- 
ve szerint forgatá a' dolgot, sokszor egy tekintettel többet 
végezvén, hogy sem más valaki alkalmas szosereggel. Bajta 
volt a' tudos, hogy tudományát; a' müvész, hogy müvét; 
a' gazda, hogy termesztményét ; a' lángész, hogy eszméjét; 
a' gondolkozó, hogy találmányát elébe vigye, 's vele meg- 
ismertesse : és kiki boldognak érzé magát , ha magas tetszé- 
sét 5s jováhagyo helyeslését megnyerheté. Söt sokszor 
történt, hogy a' tudós nyugodtan, a' müvész derülten, sl 
gazda gyarapodva, a' lángész hevülve, minden más eléged- 
ve vált el tole. Igy szerzé o a' boles nádor nevezetet : ho- 
lott ma, mint mondják, több kivántatik egyetlen egy bölcs- 
hez , mint régente mind a' héthez ; és nagyobb észszel kell 
akárkinek is forgatni dolgát a' most an i világ' esze után 



okult egy emberrel, sem hogy ennekelötte egész nemzet- 
tel. Igen az elme' élessége 's tanács' mélysége más íonséges 
tulajdonokkal szövetkezve, tevé dicsöült nádorunkat jeles- 
sé, nagygyá, feledhetlen — söt halhatlanná. 

* 

Midön a' teremtö az ember' belsejét 's e' között a' 
szivet alkotá: ebben elsö helyre tevé a' részvevo joságot, 
mint az isteni természet' legsajátságosb tul aj douât, 's mint 
örökös zálogát aimak, hogy oily jétékony kezekböl vettiik 
eredetünket. Igy tehát a' joságnak szivünk' mélyében kell 
gyökereznie, a' szivjóságnak oily vonzerövel kell hi ru i а, 
melly képes másokat részünkre hajtani 's egészen hozzánk 
csatolni. A" magas állás nem csak nem ellene ezen , Isten 
töl vett legszebb tulajdonnak, sot inkább az iránya 's vég- 
czélja, hogy hasonlitván a' kozforráshoz mindenfelé árasz- 
sza áldomását , terjeszsze jotéteményét. Tudniillik sziveket 
csak illy áron vehetni; es azért olly nagyok, kik mások' 
sorsában osztozni, másokkal jót tenni nem tudnak vagy 
nem akarnak, szivtelenségök' igazságos büntetéseül, a' föl- 
di élet' legföbb kincsétol , vagyis embertársaik' szeretetétol 
fosztatnak meg. Föherczegünket legérzékenyebb szivvel 
áldá meg az alkotó: mindenkihez sorsához képest kegyes, 
joindulatu volt. Se' íol nem fuvalkodot, hogy nagynak; se' 
magát el nem vetette, hogy nyájasnak és leereszkedönek 
lássék: magatartása mindenki iránt illö, természetes vala. 
Csak a' vakmerönek és megátalkodottnak szokott határozot- 
tan ellenszegülni. Hasonlitva a' jótékony folyamhoz, melly 
az általa öntözött mezökön öszveszedvén az élelemre szük- 
séges jószágot, a' körülötte levo városokba azt csendesen 
elviszi és lerakja; melly senkinek nem árt, söt inkább min- 
denkinek használ; melly sem föl nem dagadj sem ki nem 
arad, hacsak gyengéd lejtésében, melly folyását élteti ?s 
fentartja, eröszakkal nem gátoltatik: hasonlitva föhercze- 
günk e' jotevö folyóhoz teljes volt magyarázhatlan jószivü 
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séggel, de e' mellett fol volt fegyverezve szokatlan lelki 
eróvel. 

Mint férj keseruségtol elfojtva es a' fájdalomtól elfa- 
sulva kétszer állott szeretteï' koporsója mellett: es vérzék 
szive; mert az élethez szóritó legérzékenyebb kotelék el- 
szakadott. Azonban a"* fenmaradt fonséges kisdedek lecsó- 
kolák arczájáról a' bánatos cseppeket; es kisimiták a' szo- 
moruság' komor ránczait bonis homlokán. Mint édes atya 
is kétszer juta azon kertész' sorsára, ki nyngtalan éjszaká- 
ját eltöltvén, reggel a' rémüléstol es fájdalomtól íoldhez 
veretik, midön látja legkedvesebb , legdrágább növényeit 
a" szélvésztol kitöretve a' földön heverni. O férfiasan , nyu- 
godtan állott az élet' e' csapásai között; de mélyen érzé 
azokat; szemei szárazak voltak, de szive vérzék ; fájdalma 
csendes, de mély és tartos vala. 

Azon gyendégség, melly el fonséges családja iránt vi- 
sel teték, általános volt annyira, hogy a' köz ügyek szinte 
olly élénken érdekiék nemes szivét, mint a' személyéhez 
tartozók. Jeles hallgatóim! ötven év' hosszn során , mig 
országunk' kormányát vezeté , terjedelmes monarehiánk' 
rendszerint csendes egére sokféle vihar vonult. A' tartos 
liáboru vérünket, pénzünket 's egész mindentinket fogyasz- 
totta. Az éhség hazánk' különben kies vidékeit rémitoleg 
megtámadta. A' dogvész és mirigyhalál majd barmainkat, 
majd, a' mi e' földön legdrágább, minéletünket borzasztó- 
lag ostromolta. Magok az elemek néhanéha irtózatosan fel- 
zudulva, fejünkre, mindenünkre rémületes vészt hoztak. 
Majd tüz majd viz, majd száraz majd nedves ég, majd egy 
majd más okozá a' nyomort. Mit gondoltok, fonséges ná- 
dorunk illy esetben a' tengeri kormányzót követé? ki a' 
dühöngö szélvészszel nein mervén szembe szállani a' szo- 
kott ösvénytol eltér; és hajóját, sok emberéletet az orkán' 
kényének söt dühének átengedvén, szabadon ereszti: a' vi- 
torlákot csak akkor rendezendö , a' kormányrudat csak ak- 
kor feszitendo, minden más rendelést csak azután teendö; 
ha a' veszedelem inegszüiiik, ha a' szélvész csillapodik. 



— 9 

Nem, a' uii nemes-szivü nádorunk háboruban kardot köt, 
királya- 's hazájaért utolsó cseppvérét odaadandó; éhségben 
tápszerekrol gondoskodik, a' legszegényebb enibert is élelem- 
mel ellátandó ; mirigy veszkor óv - es gyógyszereket idéz elö, 
a' fenyegeto veszélyeket hathatósan gátolandó ; minden kö- 
rülményben helyesen, bölcsen rendelkezik, a' hazát ova 
mindenkit boldogitandó. De talán valaki ezt szónoki elö- 
adásnak tartja? Illyen emlékezzék, ha ugy tetszik, az any- 
nyi kedvest elragadott epemirigyre, vagy az iszonyatos-je- 
lenetü vizözönre; *s könnyen meggyózódik, hogy e' vész- 
teljes idókben is a' nemes-szivü nádor volt istápunk, pai- 
zsunk , védangy alunk. 

Minthogy tovább kit kit önsorsa leginkább érdekel: 
emlékezzünk vissza ama' páratlan kegyelemre es atyai nyá- 
jasságra , mellyel di с so herczegünk mindenkit fogadni szo- 
kott. Mintha látnám: mikép tódul es sereglik naponkint, 
de föleg kitüzött napokon szegény, boldog; ur, szolga; tu- 
dós , tudatlan ; nemes , nemtelen a' királyi 's f oherczegi pa- 
lotába. Mintha most is szenilélnéin: mino béketuréssel es 
szeretettel hallgatja az eloadót , panaszlót vagy zokogva si- 
ránkozót. Mintha még most is hallanám a' buzditó, enyhi- 
to 's alkalmas gyógyszert hozó atyai szavakat. Sem az erö- 
fogyasztó nyavalya , sem az aggasztó gond , sem a' hany at- 
ló kor nem gátolá ót ezen maga ban nehéz es terhes, de rea 
nézve kedves3 mert ilju korban megszokott szeretet-teljes 
foglalkodásban. Mindenkit meghallgat, mindenkinek vála- 
szol; mindenkit buzdit, bátorit, vigasztal 's reménytelve 
bocsát el. 

Minmagunk tisztelt Akademiai Tanács! milly oroin- 
mel, milly bizalommal jelentünk meg évenkint, néha több- 
ször is elotte. 0 vala mindenben, mindenkor védonk, gyá- 
molunk , vigasztalónk. Iiozzá mint atyánkhoz íolyamodtunk: 
érdekeink ot is érdeklék; baleseteink, szenvedésink reá is 
nyomasztólag hatottak. Részt vett minden állapotnnkban ; 
's hatalmas szózata mindenkor biztos reményt, nem ritkán 
érezheto segélyt nyujtott. Jósága szivünket vigasztalta, 

3 
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hataliiia intézetünket gyarapitotta,elölatasajövendoiiket biz- 
tossá tette. A' mi legkedvesebb , a' mi legfóbb, a' mi majd- 
nem minden volt elötte, szeretett niagzatait, ezeknek ve- 
zetését, oktatását nagy részben reánk bizta. Egészségét, 
életét, és hogy egyszerre mindent kimondjak, mindenét 
kezeinkbe adta. >lég Iiült tetemeit, 's kitüntetve ama' dra 
ga ereklyét, remek szivét is mi készitettük el az örök nyu- 
galoinra. Köztünk vagyon teste, itt maradott szive: ezeket 
szinte, mint a' reájok tett fa- vagy érczhüvelyt az ido' 
vasfoga megemészti. Folemészt ez mindent, még azon ko 
vagy vas-szobrot is, mellyet a' nép' hálája drága emléké- 
nek emelend. Egyedül sziveink, a' magyar nemzet' hálás 
szive leszen olly oszlop, mellyet semmi hatalom nem ké- 
pes folemészteni vagy semmivé tenni. Nem, az nein lehet 
halando, kinek szeretet-teljes szivét egész nemzet', egy 
sokat küzdött nemzet' siralma kiséri a' sirba. Elni , orôkké 
fog az élni, kinek egész nemzet% egy nagyra törekvo neni- 
zet' szive szolgál emlékoszlopul. 

* 

Oh! voltak idok, mikor a' Magyarhont külhábornk, 
belzavarok (engedjetek e' gyásznapon illyeneknek is helyet) 
igen, voltak idok, hol e' hazát száz meg száz viszályok 
szaggaták. Voltak idok, midón a' rosz szellem kotelességet 
az indulattal , jogot az onérdekkel , jó ügyet a' gonoszszal 
öszvezavart. Voltak idok, meilyekben az elso - nagyságu 
csillagok is megfogyatkoztak; meilyekben a' leghubb hon- 
fiak a' hütlenekhez csatlakozva, a' köz árral ragadtattak. 
Es ha kérditek: mi vete véget a' vésznek, mi szünteté meg 
a' zivatart , mi liar Ha el a' köz nyomort? Igen röviden azt 
felelem : egy boles intézkedés. Ha a' szabadosság megfekez- 
tetett, ha a? torvények tekintélyoket visszanyerék , ha a' 
rend és esend városok- és tartományokban visszaállott , ha 
a' tagok fejökkel szerenesésen kibékültek : ezt , mi magya- 
rok, az érintetl intézkedésnek köszönbetjiik. Csalódom; 



inert Istenaz, ki, m i kor akarja, gondvisehW kinestárából 
oily eiiibereket hoz elo, kik mint látható eszközei a' fel- 
söbb liatalomnak aria hivatvák, hogy a' dühöngo viharok' 
keblébol csendet és békét idézzenek elo, hogy a' veszé- 
lyekkel küzdött népek- es nemzeteknek uj életet adjanak, 
bogy ezek, miutau a' sanyaru fenyitést kiállották, ismét 
egyesüljenek fejdelmeikkel. Röviden szóh a : nemzetünkön 
sulyos átok gyanánt feküdt a' visszavonás, pártoskodás, 
bizalmatlanság és íolzudulás. A' kormányon ülók gyanus- 
kodtak. Orvos-szerül a' nemzet' jobbjai azt kivánták: jone 
valaki a' királyi sarjadékból, ki megtamilván nyelvünket, 
szokásainkat, bizonyos korlátok között vezetné ügyeinket, 
's kormányozna bennünket. Ferencz, boldogult fohercze- 
günk' nagyatyja mint kormányozó ismerni, szeretni tanul- 
ta a' magyart: és ime neje, a' dicso-emlékezetü Mária The- 
rezia dicsoség- és szeretettel országla honunkban. Jöttek 
mások: Albert, a' folséges királyno' igen kedvelt veje. Sán- 
dor, a' magyar nemzet' gyonyorüsége, kihez országgyü- 
iés után a1 legkegyesebb király Leopold igy szóla: vedd 
édes fíam! atyai hálámat, mellyet, mint bogy e' nemzet- 
nek lekötött hitedet hiven megtartottad , 's mivel ugy járál 
el tisztedben, mint kivántain, 's tenmagad fogadtad, atyád 
e' hií rendek elott , kiket o fíainak tekint, részedre nyilvánit. 

Következett József, kinek gyászünnepét ma üljük, 
's kinek elsó szava a' magyarokhoz igy hangzott: Sándor, 
szeretett testvérem' nyomain akarok járni , hogy annak drá- 
ga emtékezete necsak soha meg ne szünjék, sot tetteim ál- 
tal még inkább erosodjék. József ¿ a' szó' legnemesebb ér- 
telmében ember, nagy-jellemü ember volt. Szavát megtar- 
totta. Mindent, de mindent, mi a' nemzet' diszére 's javára 
volt, örömmel tett, sot keresve keresett. Ámde tárgyam' 
azon pontjához jutottam , mellyrol ujolag elmondhatom: 
nem tudom, hol kezdjem 's hol végezzem. Ha a' nemzet 
hosszu álmából felocsódott; ha a' sokat türt, szenvedett ma 
gyar erohez jutott; ha a' pangásban sinlodött köz ügyek 
mozgásba jönek; ha Hunnia' virányain az egek' áldása 



mind inkább szembetünö ; ha a' tudományok "'s müvészetek 
honunkban fejlenek ; ha az anyagi és szellemi kiskoruság- 
ból lassankint kikelünk ; ha a' nemzetek közt neküak ju- 
tott osztályrészt kezünkre vettük ; ha honunkat szeretjük, 
's pénzünket a' kozjóra költjük; ha az emberi nem' hala- 
dásába némi befolyással birunk; ha végre magyarnak len- 
ni 's magyarul tudni már most mindenki dicsoségnek tart- 
ja: igen, mind ezeket nagy nádorunk' vezérletének kö- 
szönjük. Sere ge a' nagy tetteknek vonul el szemeim elött: 
Dunau igen gyorsan a' tengerekre mehetiink, a' Tisza nem 
sokára szabályosan folydogál, a' Balatont gözös hasitja, 
Pest és Buda pár év mulva öszve lesz lánczolva , eddig 
majdnem járhatlan iitainkat vaspályák váltják fei, gazdá- 
szatunk gyarapodik, gyáraink szaporodnak, müiparosaink 
szorgoskodnak, a' kisdedek-, árvák-, némák- és vakokról 
gondoskodunk , egyetenmnk növekedik, akademiánk te- 
nyészik, törvényeink ujulnak, hitelünk erösödik. Ludo- 
viceánk íolépült , museumunk fejlödik , lesz bethlem - , 
penitentiary-, polytechnicumunk; lesz nemzet - épitette 
roppant gyülésházunk. Lesznek O'Connell-, Montalem- 
bert-, Lacordaire-ink ; lesznek Cuvier-, Rotteck-, Schel- 
ling-eink; lesznek nagy emberink, lesz mindenünk. 

De hova ragadnak gondolai im i Ugy látszik: szent 
tisztemröl megfeledkezvén , egész világot bejárom. Igen, 
nagy nádorunk' otven-évi mükodése velünk a' világot, min- 
ket a' világgal megismertete ; azt tette, hogy hazánk, nem- 
zetiink, jólétünk meg van alapitva. Nagy muvét utóljára 
befejezendö; Istennel, kit élte' folytán mindig mélyen le- 
borulva imádott, kibékülendo: a' mellette álló papot fel- 
szólitja; és mindazt, mit a' haldoklo keresztény tenni szo- 
kott, legbuzgóbban végezi. Ezután szemeit álomnak ereszt- 
vén, a' jobb életre átszenderült. Igy halt meg a' nagy fér- 
fiu; nem mint sok kislelkü, bünbánatlan, fásult szivvel, 
Isten nélkül. Ha ezt nem teszi; Isten elött hiuság minden 
tette. Es igy mélyen tisztelt föherczegünk, édes atyád' 
tehetsége- 's erényei- söt méltóságának is hu örököse! 
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oily példa áll elotted, melly Iston- és embernél kedvessé 
teend. Te öröklöd nagyságát, belátását, égi szelleinéaek 
ritka tulajdonat. Anule isteni felelem nélkül hoya vezetnek 
mind ezek? valamint ellenben a' religio' isteni malasztja 
által megszentelve , hova nein inehetnek ? Dicso atyád liai - 
batían Ferenczünkben nem annyira bátyját, mint másod 
édes atyját szereté , tisztelé ; o ezt nem sok év elott kese- 
rü könyek közt kiséré a' sirhoz. Most te hullatsz sürü kö- 
nyeket dicsoült édes atyád' sirja felett. Illy mu lau do a' 
földön minden, az örök életre csak az maradván fen; ha 
hitét és erényét követed. Foherczegi testvérid is fonséges 
atyátok' keresztény és szentül végzett életét tartandják inin- 
denkor szemeik elott : ok szünet nélkül visszaeinlékezende- 

nek arra , mint a' melly eddig is elméjok - és szivökre cso- 
dálando hatással birt. Olly jeles példa mellett hogyan is le- 
hetett máskint? Igen, halhatlan-érdemü édes atyátok' hitét 
's erényét követve, ti is nagy ok, halhatlanok lesztek. 

line int az ido, hogy a' beszéd' íolyamát meggátol- 
juk. Nagy lélek ! te visszatértél teremtodhez , kitol eredtél. 
A' mi gyásznapunk a' te dicsoséged' és diadalod' napja. A' 
magyar nemzet' áldása és orangyala kisér a' dicsoség' her- 
vadhatlan koronájára. Egyesülj istenfélo, megdicsoült ose- 
iddel , kik téged mennyekben várnak. Oh ! de a' legtisztább 
lélekre is ragad val ami a' fold' alacsony pora bol ; azért Isten' 
fölszentelt szolgái! járuljatok a' szent oltárhoz, kettoztet- 
vén ima- 's fohásztokat: hogy az egek, nagy nmnkái' ju- 
talmául, adjanak örök nyugalmat annak . ki itt a' mi bár 
titulando, mégis olly kedves, olly kivánatos boldogságun- 
kért annyit fáradott. Nagy Isten! ki atyai szemmel ügyelsz 
hú népedre, pótold ki a' rémito kart, melly et ma si r at unk. 
Elevenitsd meg a' dicsoült' hamvait halhatlanságra sznletett 
fíjában. István a' nagy elhunytnak erényeibeu ugy , mint a' 
nemzet' szeretefében örököse, véghetetlen fájdalmunkat te 
enyhited , a' raj tunk ejtett mély sehet te gyógyitod. 
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