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O altitudo divitiarum fapientia pf fcientia D  E I  ? 
quam incomprehenfibilia funt judicia \ejus pf invefi- 
gabiles via ejus ! quis cognovit fenfurn Domini ? aut 
quis Confiliarius ejus fu it ? Rom. //. ii. 33. 34.

Operatur omnia fecundum Confilium voluntatis fua .
Eph. 1. * .  //.

f

Dilectus meus defcendit in hortum fuum ad areolam 
aromatum ut pafcatur in hortis pf lilia colligat 
Cant. 6. ir. 1,

D ilectus meus loquitur mihi ; fürge, propera amica mea, 
formofa mea pf veni, Jam hjems tran f i i t , imber 
abiit pf recejjit; Flores apparuerunt in terra no- 

fira  , tempus putationis advenit Cant. 2. il. 10. 11. 12,

Ego dileclo meo , ad <me Converfiones ejus, Cant
7· t .  to.

TiileBus meus mihi,, pf ego illi , qui pafcitur intet 
lilia. Cant. 1. it. 16.

A-facie -malitia eoUeBus efi Jufius. Ifa. 57. ii. 1.



Illa exiftim ans, quia H ortulanus ef f et y 
dicit e i : Dom ine f i  tu  fu fiu lifli eum , 
dicito mihiyubip c ju if ii  eum.Jo.dn> 2 o . f .  1 y

Alítván ő , hogy kertéfz volna, mon
da néki; Uram ha te vitted-el otet, 
mond-meg nékem , hová tetted otet.

Meg teftesűlt Igének kedves
SecretáriuíTa, s’ Tanítvánnyá Szent Já
nos írja Evangyeliómának 20. réfzében, 
hogy midőn Mária Magdolna az ó fze- 
relmes Jegyefsének a' Kriftufnak fzerei

méiül gerjedezvén , az 0 Koporsójánál álhatato- 
fon firánkoznék, és azon koporsót őrző  men
nyei Szent Angyalokkal édesdeden befzélgetne, 
kedves Jegyefe háta-meget meg-jelenék néki, és 
imigyen fzóllitá-m eg ő t e t : Mulier quid plorasλ
quem quxris? * Afzfzony állat mit íirí'z ? kit ke- 
refz ? 0 pedig4: communi, vili habitu, úgy mond 
Euthyraius, éŝ  Theophylaéhis , * a’ közön séges, 
és alá-való kőntösbul Kertéfznek álitván, mivel 
hogy kertben-is lén a’ dolog , a’ fzerelembűl 
fzármazó bánattól őfztónőztetvén  , ezekre fa- 
kada ; Uram te vagy ebben a ’ kertben ,
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mellyben az én kedves Uram, édes Mefterem 
el-temettetett a’ Kertéfz ,· azért {i tu fufulifli e- 
um , dicito m ihi, ubi pofuijll eum. Ha te 'vi
tt ed-el otet, mond-meg nékem, hová tetted otet. 
Meg-gyózettetvén vitzontag Krifcus a" Magdol
na gondos, és bánatos izerelmétűl, tovább nem 
titkolhatá magát,  azért oly módon, oly kedve
fen , oly kegyeien, a' mint éltében fzokta va- 
la , nevén név ezé ó t é t ,  mondván : M áriái és 
úgy ezzel meg-ifmérteté magát , és arról lelké
nek ki-mondhatatían nagy örömére bizonyofsá 
tév é , hogy élne, hogy halottaiból dicsőségeién 
íel-támadott volna.

Úgy tetizik , hogy a’ dicsőségben az Atyá
nak jobján uralkodó , az életnek , és a’ halál
nak kúlciait kezében tartó Ur JESUS Kriftus ezen 
Evangyéliomi hiftóriát ebben az I744dik eizten- 
dőben Húivét napján , meg-ujitotta. Ugyan-is 
micioda e’ Nemes Várasban fel-álittatott, és fun- 
dáltatott Királyi Katólika Akadémia ? nemdenem 
hortus conclufus * bé-kerittetett gyönyörűséges 
kert-e  ? mellyben a’ Nemes Erdély Orizágának 
ékeisége , a’ válogatott ífiúság, mint annyi ékes 
rósák , liliomok , violák , hiacmtok , tulipák kű- 
lőmb kűlomb féle jóságokkal, és tudományok
kal virágoznak , és illatoznak. Nemdenem bor- 
tus conclufus" bé-kerittetett gyönyörűséges kert- 
e? mellyben e’ Nemes Hazának reménsége, a’ 
fel-ierdűlt nevendék izép ífiúság az Iíten dicső
ségére , a' közönséges jónak meg-tartására , és 
gyarapítására, a’ fzulék , és Úri Famíliák örö
mére, és fel - magafztaltatására, mint annyi drága 
jővé iek ,  és óltoványok nagy gonddal,  és mun
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kávai neveltetnek. Nemdenem hertus conclufus 
bé-kerittetett gyönyörűséges kert-e? mellyet tud
niillik az ikennek törvénye * és kegyes Atyai
g o n d -v ií'e lé fe a ' fzép rend-tartatnak módgya , 
és az Akadémiának réguiája bé; kerített, az E- 
lőjároknak pedig mindenfelé néző’ fzem e, és éb
ren vigyázó alutlansága ő r iz , oltalmaz. Ah em- 
íekezzél-meg Nemes Erdély O ffzága, mi voltál 
régenten e’ nélkül a’ bé-kerittetett Kert nélkül? 
tóviíTet, és bojtorjánt termo parlag.

Ebbe tehát a’ bé-kerittetett Kertbe Húfvét 
napján Ie-fzálla a’ mennyei Vőlegény * kinek gyö-* 
nyórűsége az ember fiaival lenni ; és kertéfz
képébe öltözvén el-járá fzemeivel ebben a’ kert
ben gyönyörűséges fzínekkel habozó, és ked
ves illatoltkal vidámitó kűlömbféle virágokat, 
és ezek kózzű l két gyémánt módra ragyogó 
virág fzálon meg-akada fzeme: úgymint az e- 
löttunk fekűvö lilé n , és emberek előtt kedves 
s' kellemetes drága Tek* Urfiakon , C S A T Á R I  
N A G Y  J Á N O S  G Y Ö R G Y Ö N ,  és C S A T Á 
R I  N A G Y  F E R E N C Z  K A R O L O N :  Ki
ket Liliomoknak mondgyak-e , vagy rósáknak , 
vagy violáknak, avagy tulipánoknak , nem tudom , 
minden méltán reájok illik.

Ezek azomban aJ drága virág fzálak az 6
kedves Urokkal, és Jegyefekkel eggyűtt való 
fzenvedéfek után, nem annyira egéfségeknek meg
újulását, mint édes űdvezitő (írok dicsőséges 
fel-támadásának örömét nagy ohajtáífal várák va- 
la. De Oh drága virág fzálak! nem vefzitek- 
e éfzre mit gondolt, és mit végezett fellőjetek 
a* mennyei Vőlegény? Titeket magának válafz-
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to tt , és az δ dicsőséges fel-támadásának oro
mét nem i t t , hanem a' mennyei Paraditfomban 
kivánnya veletek kózleni : a’ mint ezennel meg- 
tapafztallyátok. Ki-is azért el-méné elöfzör 
éjjeli 1 2 óra után három fertálykor a’ nagyob- 
h o z , J Á N O S  G Y Ö R G Y  Urfihoz, és imigyen 
fzóllitá.meg ötét: nyisd - meg nekem én fzeretom , 
én galambom, én virág fzálam : quia caput me
um plenum εβ rore, &  cincinni mei guttis no- 
Mium * mert az utánnad-való várakozás mi
att rakva a’ fejem harmattal, és a’ fodorított 
hajam az éjjeli csóppőkkel. Erre a’ drága vi
rág ‘fzáll · nagy kéfzséggel: fe lk e le k , úgymond, 
hogy néked én fzerelmefem meg-nyiíTam , jő j-  
.bé: imé leBus nofler floridus * az én ágyam 
néked kedves jóságokkal meg-virágzót : sőtt már 
manus mea fliilaverunt myrham, digiti mei 

pleni myrhd probatifflma * nem cfak kezeimről, 
hanem minden tagjaimról a’ fzenvedéfnek mirhá
ja csöpög, és nem cfak ujjaim, hanem fzívem 
lelkem rakvák éretted a’ békefséges tőréinek vá« 
lafztott mirhájával, Azután mulatozván ebben 
a’ gyönyörűséges kertben a’ mennyei Vőlegény, 
déli 12. órakor téré ad areolam aromatum , ut 
lilia colligat * a’ fű - fzerfzámok táblájához , 
hogy liliomokat fzedgyen; ot kezeit veté egy 
fzépen nevekedő, fzinte bimbójábul ki-nyíló , 
és minden fű-fzerfzámok felett gyönyörűségeién 
illatozó drága liliom fzálacskára, úgymint Tek, 
C S A T Á R I  N A G Y  F E R E N C Z  K A R O L  
Urfira : ki-is meg-fejtvén kedves Urának kegyes 
kezeit, vifzofttag nagy őrömmel mondá: Ego 
dileélo meo, Ifl Dileaus meus mihi, qui pafcitur

inter



inter lilia. * Tiéd vagyok én fzerelmefem , és* 
t° az ennyim vagy, néked tartottam fzeplóte- 
len virágomat; azért mivel a’ liliomok kózzót 
örömeit legeifz, azt cfelekedd velem, a’ mi né
ked tetfzik. így mind a’ kettőt nagy kedvcf- 
séggel le-fzakafztá.

De Oh Uram mit cfelekedtéi ? a’ te dicső
séges fel-támadáfodnak napján, mellyen fzéles ez 
világ ő rü l, és tapfbl , a' te kisded kertedet a' 
Kolofvári Királyi Katólika Akadémiát illy drága 
két virág fzáltúl meg-'fofztottad! mit cfeleked
téi ? a' te dicsőséges fel-támadáfodnak napján, 
mellyen mindeneknek örömet, és békeséget hir
dettél, és az Angyalok által hirdettettél ezen 
drága két virág fzál Mélt. S Z Ü L É I N E K ,  
és V E R E I N E K  keferves Jaj -fzót hirdettetfz! 
Imé Populi videntes, ξ$ non intelligentes ; quo
niam gratia D E I , mifericordia efi in San- 
Bos illius, refpeBus in ele Bos illius * a’ Né-· 
pék látván ezen drága nevendékeny virág fzá- 
laknak ideinkorán való le-fzakafztatását, és mint
egy éretlen halálát, és nem értvén a' te ke
gyes Atyai gond-vifeléfednek meg-vifgálhatatlan 
úttyait, talám meg-botránkoznak , és illyenekre 
fakadnak : Ezek a' drága Urfiak , Mélt. S Z Ü 
L E I K N E K  kincfei, órömi, ésdicsőségi, a’ Ha
zának reménségi valának, okolok , tudofok , é- 
kefek, és minden Illeni ajándékokkal fel - ékeílt- 
tettek, mindeneknél kedvefek valának! nagy If- 
ten itilete tehát, hogy mind a’ kettő azon egy 
nap oly éretlen halállal e' világbul ki-ragadta
tott ! ■ :

Kiknek , hogy helyefen meg- felelheífek, kér
lek té-



lek téged, Oh áldott mennyei Kertéfz! fzól- 
laly-meg, ifmértesd-meg magadat, mint Maria 
Magdolnával, és mond- m eg: β  tu fuf.ulifii e- 
um , dicito, ubi pofuifii eum. ha te vitted-e 
el ókét? miért vitted-el őket? és hová tetted 
ókét? Ha ezekre meg-felelfz, tudom, hogy e- 
zen két virág -̂fz álnak Mélt. S Z Ü L E I T ,  és 
Rokonságit bőven meg-vigafztalod, és a* tudat
lan népnek éretlen gondolatit, és befzédit el- 
fzéllyeízted. Hallyuk tehát méltó figyelmetef- 
séggel, és tanúllyuk-meg miért? és minémű o- 
kokból fzokta le-fzakafztani a’ mennyei Kertéfz 
az illyen drága ki nyílt virágokat magok virág
jában , és hová v ifzi, hová plántáliya őket? hogy', 
ezeket értvén a’ Felséges Iftennek kegyes Atyai 
gond-vifelését áldgyúk, és azon cfendes elmé
vel nyúgodgyunk-meg.

Az életen , és halálon uralkodó mindenha
tó Ur Iften, valamint meg-máfolhatatlanúl el-vé- 
gezte , hogy az emberek egyfzer meg-hallya- 
nak, úgy minden ember életinek bizonyos ha
tárt vetett. Ugyan-is eleitől-fogva az Iftennek 
meg-határozhatatlan bőlcfefsége , es hatalma min
deneket bizonyos móddal , fzámmal, és mérték
kel meg-határozott: omnia in menfura , nu
mero , pondere difpofuift i. * mindeneket , úgy 
mond az írás, bizonyos móddal, és fzám fze- 
rént, és mértékkel rendeltél. Erre nézve mi- 
nekutánna Szent Jób-is az emberről azt mon
dotta volna: * hogy az Afzfzony állattól fzű- 
lettetett ember , rövid ideig élvén, fok nyava
lyákkal el-telik, és mint a' virág ki-nyílik, és 
ottan el-nyomatik, és cl-fut mint az árnyék,
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és foha azon állapotban meg - nem marad : 
azt - is hozzá adá : breves dies hominis fant ,
numerus menfium ejus apud te e ft ; conftituifti 
terminos ejus , qui pr&terlri non poterunt * rö
videk az ember napjai, és az ö holnapjainak 
fzáma náilad vagyon Ur Mén \ el-rendelted az 
ő életinek határit» mellyeket által nem hághat
ni, és azokontúl nem mehetni. Annak oká
ért nem fzűkeég fok okokkal állatnom , hogy 
ezenTEK, U RFIAKNAK-is ideinkorán való le-fza- 
kafztáfa nem valami történetből, hanem a’ bölcs 
Iftennek tanácsábul, s’ akarattyábul. lett - meg : 
és hogy ezen drága két virág-Czálat illy gyen
ge korában nem más, hanem maga a mennyei 
Vőlegény vitte-el, maga a’ mennyei Kertéfz íza- 
kafztotta-ie, így volt tudni-illik az Mentül 
el-végezve, így kelletet meg-lenni.

De vallyon micfoda okokbul cfelekedte ezt* 
elő - fzámlállya azokat maga a’ Szent Lélek Bol- 
cfefség könyvének 4. réfzében, és ugyan elsőbb 
ben e’ dolognak illyen okát adgya : Placens
DEO factus efi dilectus, vivens inter pecca
tores translatus efi. * Az Mennél kedves, az* 
ártatlan tctfzvén az Iftennek, a bűnösök kőz- 
zul el-vitetett, Ifmét: placita grat DEO a- 
nima illius > propter hoc properavit educere illum 
de rnedio iniquitatum. * kedves volt az Mennek’ 
az ö lelke, azért fietet ötét ki-vinni a’ ha- 
miíságok, a* gonofzságok közzűl, Mintha mon
daná : mivel az Menes, és fok fzép Illeni jó
ságokkal tündöklő ártatlan Ifid kiváliképpen^ked
ves az Mennek, kiváltképpen kedves az ő lel
ke-is , ideinkorán ki-ragadgya ötet a’ gonofz-
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ságok kőzzul. Mert nem illendő, hogy az 
illyen d aga virágfzál fokáig a’ gyom, és gaz 
köz őt marrdgyon. A’ mint mi-is a’ ritka ízép 
virágot a’ cfalány , és gaz kőzőt nem hadgyúk, 
hanem ki-vefzfzúk, és a’ virágos táblába mint 
illendő helyébe által vifzfzűk , által plántállyuk. 
Hlyen okbúi a' Felséges lilén vivé által az ár
tatlan , és Iftenfélő Enokat elevenen a' Párádi- 
cfomba , midőn az egéfz emberi Nemzet go- 
nofzságba meruit vala. Henoc placuit DEU  , 
f j  translatus éji in Paraáifum. * Enok , úgy
mond az írás , tetfzett az Iftennek , és a Para- 
dicfomba által - 'ültetett.

Szerelmeim! Ezek a’ T E K E N T .  DR A G A  
U R F I A K  nemde kiváltképpen kedvefek valának 
az Iftennek? tudom egyebet nem mond, vala
ki cfak távúról-is ifmérte őket. Az Iftennek
meg-fzentelő malafztyával, melly áltál Iftennek 
fogadott fiaivá léfzúnk, fel-ékeíitetve vajának; 
kedvelek vajának tehát az Iftennek. M E L T. 
S Z Ü L E J E K T  UL  mind ekoráig az Ifteni féle
lemben, és az Iftenes erkölcsökben neveltette- 
nek, és meg-tartattanak; kedvefek valának te
hát az Iftennek. A’ tifztaságnak makula nélkül 
való fejér liíiomi valának, melíynek-is megtar
tásáért ciliciomokkal, veréfekkei, és egyébb fa- 
nyargatáfokkal fzeliditették ártatlan gyenge tefte- 
ket; kedvefek valának tehát az Iftennek. Sen
ki erkölcsökben, és magok vifeléfekben mocskoíl 
nem látott; fenki befzédgyekben, és nyájasko- 
dáfokban illetlen, és mosdatlan fzót nem hal
lott ; fenki elüttök nem mondom trágárkodáfok- 
ra , búja , és fzerelmes énekekre, de még cfak"
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a’ fzeméremmel ellenkező fzókra fém mert fa
kadni; kedvefek valának tehát az Mennek. Az 
ő múlató házok , az liften h áza , vagy a’ ta- 

. núló kamara vala; az ő mulató tárfaik a’ men
nyei Szentek, az igyenes erkölcsű ifiak , vagy 
a! könyvek valának; az ő múlatságök, és gyö
nyörűségek az imádság, az Ménnél, és a’ ízen- 
tekkel, kivált a' Szüzek Szüzével való nyájas
kodás , vagy a’ lelki , és egyébb könyvek ol- 
vasáfa , a’ tanulás vala, mellyekben nem far- 
kantyú, hanem zabola kivántatott nékik. Ked
vefek valának tehát az Mennek. Ugyan-is a' 
mennyei Vőlegény pafcitur inter lilia a Liliomok 
között oroméit legel, felette fzereti a’ tifztasá- 
got. Méltán-is; mert a} mint Szent Iíidorus 
möndgya continentia hominem DEO proximum 
facit, 0* ubi 'ifla manet, ibi DEUS manet. *" 
A’ tifztaság a’ halandó embert a’ halhatatlan If- 
tenhez hafonlóvá téfzi , és a’ hol ez vágyon , 
ot az Mén nagy kedvel vagyon. Mellyre néz
ve a’ meg-teftesűlt Men: is Szűz Anyát M A- 
R I A T ,  Szűz gond-vifelöt Szent J O S E F E T  
válafztotta magának , Szűz Tanítványt leg-inkább 
kedveller ; a’ mennyei Paradicfombanjis a’ Szü
zek, a’ tifzták az ő belső Udvari népe; ezek 
követik őtet mindenütt, és fzűntelen ollyan é- 
neket énekelnek , mellyet íenki egyébb nem 
mondhat, hanem cfak azok qui cum mulieri- 
bús non funt coinquinati \ * a1 kik az Afzfzo- 
nyi nemet nem ifmérték. Mivel azért az előt
tünk fekűvő T E  K E N,  U 11 F I A K drágalá- 
tos virág-fzálak , fok fzép Menes virtufokra, ki
vált fzeplőtelen tifztaságokra nézve kedvefek va
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Iának a’ mennyei Vőlegénynek , nem tattá il
lendőnek a* mennyei Vőlegény, hogy ezek a’ 
világnak gazos , és bojtorjános , parlagjában 
fokáig maradnának, hanem ideinkorán le-fza- 
kafztá, és a’ mennyei Paradicfomba mint illen
dő helyekbe által vivé , által plántáld őket. 
Placita erat anima illorum DEO  , propter hoc 
properavit educere illos de medio iniquitatum. * 
Tetfzett tudni-illik Iftennek az ó lelkek, azért 
fietett őket ki-vinni a’ hamifságok , a’ gonofz- 
ságok gazábul.

Miért fzokta tovább a’ mennyei Kertéfz a* 
drága nevendék Ifiakat gyönyörködtető virágjak
ban le-fzakafztani, annak máfodfzor illyen o- 
kát adgya a’ Szent Lélek: raptus e jl , ne ma
litia mutaret intellcBum ejus, aut ne f i  Bio deciperet 
animam illius. * Fd-ragadtatott, hogy a' go- 
nofzság, vagy aJ világi nyomorúság el-ne vál
toztatná az ő értelmét, vagy hogy a’ tette
tés , az az , a’ világi álnok hizelkedés meg-
nc cfalná az ő lelkét. Fafcinatio enim nugaci
tatis obfcurat bona, inconfiantia concupifcen-
tia tranf vertit fenfum fine malitia. * Mert a’ 
hazudozás fzem-fényvefztéfe meg-homályóíittya 
a’ jókat, és a’ kívánságnak álhatatlansága el- 
fordittya a’ gonofzság-nélkűl való elmét, a' vagy 
lelket. Mintha mondaná: el-ragadta Iften .az
ártatlan fzép Ifiat gyönyörködtető virágjában , 
hogy annyi fok külső , és belső lelki vefzedel- 
mek , és kísértetek kozott idővel gonofzságra 
ne vetemednék, és a* világi hivságnak fzem- 
fényvefztő pompájától, és a’ teíli kívánságok
nak éfz-vcfztő édefgetésétűl meg-ne cfalattat-
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nék. Mert a’ világ fiainak gonofz-példája, ta- 
nácfa, és hizelkedéfe , a’ világi kincfnek , 
Gazdagságnak , hírnek, névnek , tifztnek , mél
tóságnak kivánáfa, a' tefti kívánságoknak of- 
tromláfa, mellyek leg-inkább az ember ifiú- 
ságában erőfzakoskodnak, az ártatlan, és ma- 
kula nélkül való Ifiat cfak hamar , és igen kön
nyen meg-rontyák, meg-vefztegetik.

Mellyekre nézve minnyájunknak ugyan űd- 
vőzsége fzűntelen való vefzedelemben forog , 
úgy hogy fenki közülünk Iftennek kivált-kép- 
pen-való jelentéfe nélkül nem tudhattya, ha 
végig meg-marad-é a’ jóban , következendő- 
líl ha üdvözöl-é: sőtt cfak azt fém tudgya , 
mire vírad az holnapi nap , ne glorieris tn cra- 

Jiinum, ignorans, quid fuperventura pariat dies/ 
* ne dicfekedgyél , úgy mond a’ Szent Le
lek, az holnapi napról, nem tudván, mit 
hoz fejedre az holnapi nap. Azért mondgya 
a5 Poéta-is : Ultima femper expettanda dies hó-
mini eft, dicique beatus ante obitum  ̂ nemo , fu- 
premaque funera debet. * fenkit boldognak ne 
tarcs, míg a’ firban nem lácz , mert ki mi
re  j u t a n d ,  a rró l  fc m m it  n e m  tu d fz .^  D e  a 
n e v e n d é k e n y , és ártatlan  I fiú ságn ak  ű d v ő z s é g e 
ugyan fzél-véfz között tél-túl hányattatik. Cfak 
a’ tefti kívánság oly erőien oftromollya az ifiú- 
ságot, hogy ha fzáz az ifiak kőzziíl el-kár- 
hozik , kilenczvenkilencz a’ bujaságért kárho- 
zik-el, egyik, úgymint a5 fzázadik egyébb 
vétekért.

Látván azért a’ mindeneket által látó nagy 
Iften, qui attingit a fine ufque ad finem for-
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t  it er , 0* difponit omnia fuaviter * hogy e-
mez , vagy amaz ártatlan kedves Ifiú ha fo
káig él , ezekben , vagy amazokban az al- 
kalmatofságokban , ezekben, vagy amazokban 
a’ kísértetekben lilentul el-térül, ezekben, 
vagy amazokban a’ nyomorúságokban gonofzra 
vetemedik, egyik gonofzrúl a’ maiikra lépik,

> és vég-képpen-is a’ gonofzban meg-marad, és 
őrökké el-véfz: mit cfelekfzik ? O Mennek 
irgalmafsága ! O meg-becsűlhetetíen jó-tétemé- 
nye ! ifjúságnak virágjában , ártatlan korában 
le-fzakafztya , és a’ mennyei Paradicfomban ál
tal plántállya. Úgy cfelekefzik tudni-illik mint 
a’ világi kertéfz a’ fzép virágokkal ; ki midőn 
láttya az égi háborúkat, midőn érzi a’ télnek 
bé-kófzóntó hopmefterit a’ dereket, és. hóhar
matokat , vagy féfzkekbul ki-véfzi a' virágo
kat , vagy edényeftúl eggyutt bátorságos helyre 
által vifzi , hogy lem az égi háborúk, fém 
a’ télnek hidege ne ártfanak nékik. Azon-kép- 
pen a’ mennyei Kertéfz-is láttya, mennél tovább 
terjed ennek, vagy amannak a’ fzép ifjúnak é- 
lete , annál kőzzelébb jár hozzája a’ világi 
kísérteteknek fergetege ; mennél inkább ki-nyí
lik az ő bimbójábul , annál inkább kőzzelit 
hozzája a' bűnnek hideg-tele ; mit tfelekefzik
azért? ki-vefzi a’ világi kertnek féfzkébűl , és 
a’ mennyei Paradicfomba áltál plántállya , a’ hol 
femmi vefzély többé nem érheti. O melly mél
tán mondgya tehát a' Szent Lélek a’ fokfzör e- 
lő-hozott helyen : hogy gratia D E I , 0  mi-
fericordia efi in fanttos ejus, refpeBus in ele- 
ctos illius. * midőn igy bánik az irgalmas If-
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ten valamely drága ifiúval , nagy kegyelmet , 
és irgalmaí'ságot tfelekefzik ■ véle, nagy tekéntet- 
tel vagyon hozzája mint válafztottához.

Értette literinek ezen nagy irgalmát, és ke
gyelmét dicsőséges Szent Λ L Ο Y S I U S an
gyali Ifuí, a’ kit midón Beüárminus az ó lel
ki Attya intené, könyörögne Iftennek, hogy 
máfok épületire továbra nyújtaná életit; mivel 
még cfak 24. efztendós vala o felele az ártatlan 
Szent Ifiú : azt , úgy-mond , lelki A:yám nem 
tfelekedhetem, quia non potejl a DEO major 
homini conferri gratia, quam ad f i  illum evoca
re , dum in gratia reperitur. * mert nagyobb’ 
kegyelmet nem mutathat Ifién az emberhez , 
hogy fém, ha akkor fzóllíttya-ki e’ világbul , 
akkor híja magához, midőn az lilén kegyelmé
ben, s’ grátiájában vagyon. Reménlem pedig, 
úgy mond tovább, hogy lilén jó-vóltábul moft 
abban vagyok. Midőn pedig halálos ágyában 
máfok-is ugyan arra kénfzerítenék, tudván, hogy 
arra lég hathatosbb lenne Iítennél az 0 ártatlan 
kőnyőrgéfe ; felele ifimét : Sinite me móri, β
enim vita mihi fuperfit longior, qualis etiamnum 
futurus f im , nefcio. Had hallyak-meg, had 
hallyak-meg; mert ha továbra terjed életem, mi 
léendek, nem tudom. O vajha fzerelmefim 
mi-is értenék az Iftennek ezen nagy kegyelmét, 
és irgalmát! úgy bezzeg inkább volna gondunk 
az lílenes életre, hogy fém a’ fok efztendőkre 
úgy inkább kívánnék az Urban , az lilén ke
gyelmében való el-nyúgováft, hogy fém a’ teli
ben-való hofzfzas bátortalan meg- maradáf t , és 
vigyázáft ! . ..

Kedves



e Kedves tóomorú Halgatoim ezek az előt
tünk fekűvo drága virág tóálak TEK. U R F I 
Á K   ̂ jámborok,  ̂ és Iften (élők voltak , az Ille
ni felelemben, é̂s a’ kerefztyéni Jámborságban 
valóban meg-gyokereztek, még cfak az aprólé
kos vétkektől,és fogyatkozáfoktúl-is irtóztak, és ez- 
okon azok ellen a’ minden napi lelki fzámvételnek, 
a gjrakor, és hofzfzas imádságnak, és iftenes elméi- 
kedéfeknek, és a’ Szent Sácramentomoknak buzgó, 
es fzorgalmatos gyakorláfa által viaskodtak. Sze- 
mefek, vigyázok, okofok-is voltak, és azért 
a bűnre vivő alkalmatofságokat mefzfze el-tá- 
voztatták, kivált a’ fejér néppel való tárfalko- 
daft, még cfak fzemeket-is arra nem fűggefz- 
tették. A' tündér világnak fzines javain nem 
kaptak, efzek kedvek cfak ot járt, hogy ez ár
nyék világot meg-vetvén idővel tóerzetbe állya- 
nak. A' mint a’ nagyobb TEK. U Pv F I JÁ
N O S  Iftentul vett fok fzép ajándékira, ritka 
virtufira nézve a’ J E S U S Tárfaságába már bé. 
is fogadtatott vala ; el-is ment volna M E L L  
S Z Ü L E I N  Ê K nagy kedvel tett engedelmébűl, 
ha a' véletlenül érkező nyavalya, ezt nem aka
dályoztatta volna · melly akadályt p fok kefer- 
ves kőnyhujlatáfpkkal meg-is Aratott. Azt-is 
gyakorta mondogatta, kivált midőn fzínesbb kön
tösbe öltözött,  hogy inkább tetfzik néki íf JE- 
SUS Tárfaságának akármelly alá való rongya , 
hogy femt világi fzines, tzifra, és pafzomán- 
tos kőntőfe, El-hitette tudni-illik magávál, 
hogy jobb volna ideig annak az Urnák az a- 
lacfon fzerzetes állapatban fzplgálni a’ ki az p 
alázatos hív fzólgait annak idejében mód fe
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Jett fel-magafztallya, hogy fém az átnok világ
nak , a’ ki az o kővetőit fel-magafztallya, és 
cfak hamar pad alá veti.

Ezekre nézve nagy reménségűnk lehetet vol
na felölök, hogy ha lilén továbra nyújtotta vól- 
na-is életeket, az Illeni félelemben, és a’ ke- 
refztyéni jámborságban álhatatofon meg-maradtak 
volna, sött abban naggyal elő-mentek volna. 
De mivel Jicut lilium inter fpinas, fie amicaj 
mea inter filias Ada. * AJ Kriltus jegyefe-is, a 
fok ízép tókélletes Illeni jóságokkal tündöklő 
lélek úgy vagyon e’ világon, mint a’ liliom 
a tővifek k ö z ő t ,  torténhetet volna, hogy e- 
zeket a’ drága liliomokat idővel a’ tővifek meg
sértették volna, és tókélletes épségektől meg- 
fofztották volna. Azokáért a’ mennyei Kertéfz 
a meg-vifgálhatatlan tanácsú nagy Iiten , idein- 
korán a’ tővifek, a’ vefzedelmek· közöl ki-ra- 
gadta, s’ le-fzakafztotta őket, és a' mennyei 
Paradicfomba által plántálta: a’ hol immár lem 
a’ kísérteteknek hideg fuvalló fzelei nem oítro- 
moliyák , fém a’ bűnöknek cfikorgó tele nem 
suti, s’ nem fonnyafztya , hanem ékes fzínek- 
kel örökkön őrökké virágoznak, és ragyognak, 
jó illattyokkal dicfekednek, és győnyőrkctdnek. 
Rapti funt, ne malitia mutaret int e lle Bum illo
rum , aut ne f i  Bio deciperet animam illorum. 
El-ragadtattak tudni-illik, hogy a’ gonofzság él
né-változtatná az ő értelmeket, és a’ világi 
ízem-fényvefztő bívság meg ne cfaíná az o ár
tatlan lelkeket
; Harmadik oka, miért fzakafztyá-le a' men
nyei Kertéfz a’ fzép kedves Ifiakat győnyörkód-
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tető Ifiúságoknak virgjában az , hogy Iftennek 
kegyelmébűl fok Ifiak hamar meg-érnek , hamar 
az Mennek kalendáriuma fzerént meg-vénülnek, 
hamar tudni-illik a’ meg-ért jámborságot, és az 
éllemetes fzentséget el-érik , és igy méltók, hogy 
hamar meg-adattafsék nékik a' mennyei dicső
ségnek el-hervadhatatlan koronája. Confumatus 
in̂  brevi, explevit tempora multa, * Rövid i- 
dő alat vége lévén, úgy mond a’ Szent 
Lélek, fok időket töltött-bé. Ugyan-is az If
tennek kalendáriuma fzerént feneBus venerabi
lis ε β  non diuturna, neque annorum numero com
putata. * nem az a’ dicséretes , és tifztef- 
séges vénség, melly hofzfzú időt tö ltö tt, és 
fok efztendöket fzámlál , hanem a z » melly o- 
kofsággal, tisztasággal, meg-ért jámborsággal , 
és minden-féle jóságokkal bővelkedik; bátor 
cfak t íz ,  tizenkét , és tizenhárom efztendöt 
fzámlállyon. Cani fu n t, úgy mond továb a’ 
Szent Lélek, fenfus hominis, pj atas feneBu- 
tis vita immaculata. * az ófz haj , az em
bernek az ó okofsága , vénség az ö ártatlan 
élete. Innét mondgya Szent Ambrus PŰfpók-is 
perfeBa εβ atas, u bi perfeBa εβ virtus. * Vén- 
sége, és meg-őregzett ideje embernek az ő 
tokélletes , és meg-ért jámborsága.

Az illyen dicséretes yénséget pedig Iften ke
gyelméből fok ifiak hamar el-érik: ezt Szent 
C A S I M I R U S  hufzon őt efztendős korában : 
Szent A L Ο Y S I U S hufzon négy éfztendős 
korában; Szent K O S T K A  S T A N I S L O  ti- 
zennyólcs efztendős korában; V I T E R B I A l S z .

% R O S A tizenkét efztendős korában el-érték, 
·* - Y . Mert



Mert ily rövid idő alatt oly éllemetes, és meg
ért fzentségre jutottak , hogy nem cfak Iften 
előtt eV mennyei dicsőségnek el-hervadhatatlan 
koronáját meg-érdemelnék , hanem V világon- 
is V meg-dicső tilt Szentek lajftromába irattaná
nak, és aitatos tifzteletnek okáért az Oltárokra ' 
tétetnének. Ezt Dicsőséges Szent S O F I A  
Afzfzonynak három gyenge Szűz leányi-is éle
teknek  ̂íz int e ki-nyilatkozó virágjában el -érték. 
Mert V Hit ( Fides) nevű tizenkét efztendős 
korában , a Remenség ( Spes} névű tiz efzten- 
dos‘ korában, e a’ Szeretet ( Ch antas } névű ki- 
lencz efztendős korában ontottait piros* véreket 
az ő Jegyefekért a1 Kriftusért,. és illy gyenge 
korában V Mártírom súgnak piros rósáivá lettek.6

El- érték ezt a1 dicséretes vénséget az e- 
lőttünk fekuvo T E K . D R A G A  l l R F l  AK- i s  
gyonyorkodteto Ifjúságoknak virágjában: El-ér
te elsőben TEK.  J Á N O S  G Y Ő R  G Y U  R F I 
tizennyólez  ̂ efztendős korában. Term.efz.etes 
indulatit fzóros* őrizetben tartotta : innét ha 
valakitől meg-bántatott ,, és ezokon hirtelen fel
talált indúlni, cfak hamar vagy ma gátul , Vagy 
máinak gyenge intésére meg;-tert, ottan V bofz- 
fzusag-tételt m eg-engette, és jó kedvét. 
mint-ha femmit fém fzenvedett volna, mutat
ta. Efelett, a' mit a’c jó* erkólcsókrűl máfok- 
tul hallott, vagjr a’ könyvekben olvafott, azt 
magának réguláúl vette, ahoz erkölcsét, és ma- ■ 
ga vifelését fzabta; és azért oly fzépr oly 
rendes, oly igyenes erkölcsökkel tűndőklőtt1 

ogy nem cfak a hozzá hafonlok5 hanem az 
ellemetes Úri Méltóságok-is kívánnák az ő véle
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való r tár falkod ált, és nyájaskodáít. ME L T .  
S Z Ü L É I  pedig azokat látván nagy lelki ő- 
rőmmel bé-telnének. Hát nem meg.ért okof- 
ság-e ez?  nem meg-ért maga vifelés-e ez?

M E L T .  S Z Ü L E I N E K  mindenekben ked
veket kereíte, nagy tífztelettel ókét illette , 
leg-kiffebb meg-bántodáfokra okot nem adott : 
hozzájok olly nagy engedelmefséggel vifeljtetett, 
hogy a’ mint levelében MELT. S U Z U L E I -  
N EK irá , az ó parantfolattyokra kéfz volna 
mindenkor SZEBENBE egéfségének cúráltatására 
menni, ha bátor tudná-is, hogy SZEBENBEN 
mingyárt meg-kellene néki halnia; hogy így 
bizonyságot tenne MELT. S Z Ü L E I H E Z
való ótok engedelmefségérűl. Sőt fokízori le
velében MELT. S Z Ü L E I N E K  azt-is ira : 
hogy ha Iftennek úgy tetfzenék, oroméit meg
halna, hogy halálával SZÜLEI NEK miatta va
ló fok tórödéfek, fzomoruságok , és költségek 
el-végezódnének. Hát nem meg-ért engedel- 
mefség-e ez?

Egyéb Elő-jároihoz-is haíonló engedelmes
séggel vileltetett, azoknak akarattyához tő-
kélletefen alkalmafztatván magát, és a’ házi 
rend-tártéinak réguláihoz fzabván minden cfele- 
kedetjt: történt fogyatkozáíiról-pedig kóny-
hullatáfok kpzzót-is követvén Elő-járóit. Meg 
beteg-állapattya-is alig tartoztathatta-meg, hogy 
a’ közönséges rend-tartáft ne kővetné, mon
dogatván , hogy kulómben cfak a’ pufzta De
ák , és Convidor nevet-vifelné , Hát nem 
meg-ért engedelmeíség e ez ?

Mindeneket meg-becsűllőtt, mindenekkel
fzép



fzép egyefségben élt, fenkinek meg-bántodása- 
ra nem igyekezett, tűrt inkább , és fzenve- 
dett, úgy hogy az mondatnék fellóle , hogy 
fenkit nem tudna meg-sérteni. Ha kit pedig
hirtelenségbűi cfak kitfinnyel-is meg sérteni ta
lált, a’ mi óhatatlan , midón ki íokak tárfasá- 
gában lakik, cíak hamar magába térvén, alá- 
zatofon bocsánatott kért. Ennek felette a’ me
nyiben tolle lehetet, máfoknak kedveket ke- 
refni, máfokat a’ jóra, az Illeni félelemre, 
az aitatofságra öfztónózni, példájával, és imád
ságával fegiteni, és holmi ajándékocskákkal-is 
arra vonfzni igyekezet. Valahányfzor az Aka- 
tolicus atyafiaknál lévő óráknak ütését hallotta, 
annyifzor Iítenhez foháfzkodot, és buzgó rö
vid imádságot bocsátott az ó meg-téréfekért ,. 
és innét függő órók udvőzségekért. Hát nem 
meg-ért felebaráti fzeretet-e ez?

Minden tanúláfít lilén dicsőségére igazította, 
és nem bízván éles elméjéhez , mellyel az It
ten meg-áldotta vala , tanúláfít az Imádságon 
kezdette , és Iílenes foháfzkodáfokkal elegyítet
te ; azokban való jeles előmenetelét, és is
kolabéli próbáinak jó végét az óltári Szentség
ben el-rejtetett lilén elét , vagy a’ Fefzűlet 
dót térdre efvén , Iítennek tulajdonította : mi
dón Filosófiábul lett viaskodásának dicséretes 
ki-menetele után mondatnék néki, miért jó 
kedvet nem mutatna, holott dicséreteién vias- 
•kodot volna, felele: Volo ejj'e Chrijhanus
Fhilofophus, qui nec profperis elevari, nec ad 
ν erfϊs dejici queam. Kerefztyén Filófofus kívá
nok lenni, a’ kit tudni - illik fém a’ jő fze-
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xencfe fel nem fuválkodtat, fém a’ bal meg- 
nem háborít. Hát nem meg-ért kerefztyeni jó
ság-e ez ?

Már lelki eröfségét mint Írhatom-le ? mint 
foglalhatom rövid fommában nagy tűrés fzenve- 
dését? A’ súlyos nyavalyának ottan ottan vifz- 
fza térő,  és máfokat-is fzánokodáfra, és
kőnyhúllatáfra fakafztó győtréfit ,  nagy lelki cfen- 
defséggel tűrte ; fenki azokban bekételenségét 
nem látta, panafzfzát nem hallotta. Sőt mi
nek utánna az le-cfendefedet volna, mintha neni
is ő lett volna, a’ kit a’ fájdalmaknak tüze fő
zött vala,  nagy lelki vidámságát, és jó kedvét 
mutatta, úgy hogy a* kik vigafztalására hozzá 
gyűlének , inkább tölle vennének vigafztaláft. 
Kihez-képpeft gyakorta-is mendegelének hozza- 
ja nem a" végre, hogy étet vigafztalnák, ha
nem hogy a’ fzenvedéfte példát, lelki épüle
tet ,  és magoknak vigafztaláít vennének, A’
mint bizonnyára vettek-is, örömmel,^ és ál- 
mélkodáffal térvén vifzfza tőlle : Hát nem
meg-ért kerefztyéni erófség-é ez?

Beteges állapattyában tellyefséggel az Orva- 
fokra hagyta magát; és noha vette légyen éfz- 

r e , hogy a’ fok keferű, ízetlen , és kemény 
orvofságok kevefet hafználnának ,, azokat mind 
azáltal nagy kéfzséggel bé-vette , sőt Szent 
A L O Y S IU S N A K  példáját követvén , mingyáráft 
le-nem nyelte,hanem fzájában tartván koftolásának 
fanyargatásával, az. epével itatott Ur JESU S Krif- 
tufnak kedveskedett Hát nem meg-ért kerefz
tyeni erőfség-e ez ?

Midőn beteg állapattya ér-vágáft kívánna ,
tőrténék ,



tortenék , hogy máfodfzor , harmadszor , és 
negyedfzer-is fzerentsétlenúl fzúratn ék - me g. In
nét sárgulni , és félni kezdének a’ jelen ál
lok ,  ̂ de nem a’ patiens: ó  inkább nagy 
bátorsággá! monda : ótódSzőr-is Szúrná-meg.
Akkor:  ̂ már,  ̂ úgymond kedves nyájaSságbul, 
en-is a Kriftuffal ot Sebekkel meg-bélíyegeztet- 
tem. Hát nem meg-ért kereSztyéni eróSség-e

De vallyon micSoda lelki efzkőzőkkel fzer- 
zette-meg ezt a' nagy lelki erősséget ? A’
lelki dolgoknak aitatos gyakorlása által magát tó* 
kelletefen az Iftenhez kapcfolta. Midőn bete
ges állapottyának idein az iskola-béli Ifiúság a' 
harmadnapi Szent Exercitiumokban foglalatos
kodnék, o-is fok ^kérésekkel untatta Gond
viselőit^ hogy az ó engedeimekbúl Szabad 
lenne a mulatsagoktul magat el-fogni, és nap
jában egy néhány órácskát Iűennck lelke e lő 
menetelere Szentelni. A ’ mint-is azokban a’
napokban  ̂ el-rekefztven magat, és generális 
Szent Gyónáft  ̂ tévén, kőny-hullatáfit-is orcsá- 
ja ki-mutatván , bizonyos jelenségit adta 
hogy különösön a’ Szent Exercitiumokat vég
be vitte. Hogy ne lett volna 'tehát erős , a’ 
ki a Mindenhatóhoz eképpen ragafzkodék?

Éltében yálafztotí Szent Pátronuíit, kivált 
az Iften Szülő Szent S zü zet, mint kedves 
Annyat nagy buzgósággal, és külőmbb -féle 
Iftenes gyakorlásokkal álhatatoSon tifztelte; a- 
zoknak kepéikkel maga hajlékát ékelhette, ú»y 
hogy Templomocskának álitanád. De leg-in- 
kább beteges állapattyában ezekhez buzgó "tifz
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lelettel, és nagy bizodalommal folyamodott , 
fzűntelen nékik ajánlván maga fzomorúságos ál- 
lapattyát , és midőn Iften el- hozná , végső 
ki múlását. Hogy ne lett volna tehát erős , 
a’ ki annyi hatalmas Pátronufoktul fegittetett ?

Maga akarattyát illy meg-romlott állapatban 
tellyefséggel az Itten akarattyahoz alkalmaztatta, 
gyakorta f zívébűl mondván: ha f tetf zik U
ram , hogy a te ditsőségedre meg-gyógy ullyak Ε
υ jen a’ te Szent akaratod i ha akarod, hogy 
mez- halljak, legyen a te Szent akaratod ha 
pedi« akarod, hogy eletem fottaig Lázár legyek 
abban-is legyen d  te Szent akaratod. e Hogy 
ne lett volna tehát erős, a’ ki az erőtlenek 
fegitőiének kegyes akarattyára bízta magat? ki
ről tudni-illik írva vagyon : fidelis D E US e j ,
qui non patietur vos tentari fupra id ,  ̂ quod po- 
tef t is. * Hív az Idén , ki nem hagy titeket 
a' felett kísértetni, a’ mit el-fzenvedhettek.

Midőn a’ nyavalya érdegelte,  ̂ ottan min- 
gyárt az Iftenhez folyamadóit;^ és meg midőn 
a' nyavalyának ereje miat, efzén nem volt-is ya 
mi ki-tetfzet, hogy nem ügyelt mafok fzava-
ra ő akkor-is mellyét vervén, azokat az 11-
tenes indulatokat fokáig folytatta, mellyeket 
éltében meg-fzokott vala. (  A ki mit meg-fzo- 
kik azt adgya eleibe az o Fantafziaja, mi-
kör efzén nincs-is)  sőtt midőn a nyavalya
cfendefedni kezdett, a) kerefztyén vitezkedef- 
nek jelét a’ Szent FESZÜLETET ragadta, azt tio- 
kolgatta , fen fzóval alázatofon , es buzgón, 
ho*y a jelen áüok-is kóny-húllatafra fakadná
nak , foháfzkodván: Delicta juventutis mea,

lgno~



éj ignorantias meas ne memineris Domine! * /- 
fiitsagoni vétkeiről ζ micfoda vétkeiről , O ártat
lan Ifiu 3 és tudatiam ágimról meg-ne emlékezzél 
Uram ! léte ure , hie feca, modo in aternum 

parcas! Itt sutogejf ! itt fuJoga f i ! itt nékem ne 
kedvezz! tfak örökké kegyes légy hozzám! Hogy 
nê  lett volna tehát erős, a’"kit a5 kerefztyen 
erőfségnek jele , és kalauza vezetett, bifztatott 
vaftagitott ?

Ugyan annak  ̂ bátoritásáhuí halála előtt nem 
fok órákkal, midőn az eleibe adatott jó étket 
nem ehetné, imigyen fzóllitá-meg gyenge fon- 
nyat tehet . en tefilem en neked éltemben Jók 
yo Jalatokat adtam , azért moji mar J'zenved^y 
mofifi lakolly , többet. fzenvedet éretted d  Kritius\ 
Sőt kedves beteg Ocsét-is F E R E N C Z  URFIT 
fen-fzóval, hogy , meg-halhatná, imigyen báto- 
ritá . Édes öcsém tégy jo  Jzandekat , fzenve- 
défidet d  Krifius kin-fzenvedésével edgyütt Ifi ennek 
fel-ajánlyad: légyen vigafztaláfod abból-is  ̂ hovy 
tárfod vagyok d  fzenvedésben , ki talám nálad 
többet , Jzenvedek. fzenvedgymk édes öcsém d  
Kr ifiu sert, többet Jzenvedett érettünk d  Krifius. 
nem fokára meg- vigafztal bennünket.

De talam a halainak felelme meg-tántori- 
totta ? t nem Semmiképpen. Tudta hogy már 
igen kozzel volna  ̂ halala. Mert minekutánna 
Gyümölcs óltó Boldog Afzfzony napján a5 JE- 
SUS Tárfasága Templomában nagy lelki fiael- 
metefséggel Szent Misét halgatott volna, nyil
ván meg-mondotta: ez az útólsó Szent Mi- 
fe, mellyet éltemben halgattam; ez aJ nap, melly
e n  az Itten Annyának az ő tfudálatos Szent Ké-
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pében utólfzor udvaroltam. Halála előtt-is 
harmad-nappal körüle forgodó, és reá gondot 
vifelo kedves Pap Attyafiának maga el-közelí
tő , és majd majd érkező halálát viiágosbb ízok
kal imigyén jelentette : K. Vater ibo m Domum 
Aternitatis, Tifz. Atyám el-megyek az őroké- 
valóságnak házába. A’ mondáit cfak hamar kö
vette a’ valóság. Tudta mondám, halálának 
közzel létét, attól meg-nem iedet ; sött maga 
haláláról , és temettetésének modgyáról édesde- 
d en , és nyájaskodva beszélgetett Es mikor 
már el-érkezett vólna-is, nagy kéfzséggel, mert 
jó kéfzúiettel, noha illy fzép hiúságában fo
gadta a’ halált. Halljátok mi-képpen, noha
éltében , és beteg ágyában lelkét mindenkor tifz- 
tán tartani igyekezet, mindaz-által halála e- 
lött-is a’ Szent Sácramentomokat ép elmével , 
nagy aitatofsággal fel-vévén, azt tőkélletefen 
meg-tífztitotta , meg-erőfjtette, el-kéfzitette : 
azután pedig azoknak , kik beteg állapattyában 
hozzája kiváltképpen való gondviíeléfíel voltak, 
kezeket megcsókolván, és fáratságokat alázato- 
fon meg-kőízonvén, és fzivét hafogató fzókkal 
kedves Pap Attyafiát arra kérvén,, hogy nem már 
ö reá, hanem F E R E N C Z  Öcsére gondot vi- 
felne, a' k i , úgymond, cfak hamar utánnam 
j ó :  kőrúle vigyázó, és fzolgáló Inaíit-is meg- 
kóvetvén, és nyughatatlanságokat meg-hálálván, 
lelkét telyefséggel az Iftenhez kapcfolta , és ked
ves Urának, Jegyesének el-jövetelét kéfzen 
várta. E’ kéj^pen tehát fel-kéfzúlvén , és a’ 
Kerefztyéni erófségnek pánczéllyában uj jobban 
fei-őltőzvén, a’ mindeneken egy-aránt kegyet
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lenkedo halainak utolso tfapáfa alá bátor fzível 
vetette magát.

O kegyetlen halál mit nyertél kegyetlensé
geddel? le-fzakafztottad ugyan a’ fzép virá- 
got, de^el-nem hervafztottad; m ertél iften- 
ne az o lelke, és virágozni-fog az emberek
nél mindenkor az o fzép jóságinak dicséretes 
emlekezete. Le-vagtad kafzáddal a' fzép ifiac 
eretlen korában, de éretlen állapatban nem ta
láltad. mert confumatus in brevi explevit tem
pora multa. * rövid idó aíat vége lévén * fok* 
időket toltott , és a' kcrefztyéni igafzságnak 
m eg-ert, es orok eletre méltó gyümölcsével 
meg-tolt. Le - cfaptad vaktában a’ fzelid, jó 
erkölcsű kedves Ifiat, de úgy-is annak a’ ke 
gyes Urnák akarattyát tellyeütetted, qui ope
ratur omnia fecundum Confilium voluntatis f u t ?  * 
a ki nem vaktában, hanem bölcs akarattyának 
titkos tanae sabul, hogy azon minden mee- 
nyughafsek ,  ̂ tfelekefzik mindeneket. ö

T e  felőlled pedig lilén, és emberek gyö
nyörűség kegyelem, és terméfzet kiváltKp- 
pen való alkotmánya TEK. URFI  F E r E N C Z  
mit mondgyak? Te benned minden Illeni aján
dékok , mellyeket egy U R F I B A N  kíván
hatunk, bovseges mértékben meg-voltak - Te 
benned minden jóság a' te idődét, és' tizen- 
három elztendos korodat nagyon mef?-halatta · 
Te benned minden jóság megkért vak , egyel 
dul cfak az idő volt benned éretlen. Látta 
és dudálta ez a’ Királyi Akadémia Eló-járóival 
eggyut a te meg-ért aitatofságodat , midőn a’ 
bzent Sacramentomokat tokélietes, és álmélko-
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dáfra méltó buzgosággal, az Ifteni tifzteletet , 
és az Illeni tiízteletre rendeltetett kulombféle 
Szent Foglalatofságakat mindeneket meg· előző 
ferénséggel gyakorlottad. c Látta, es tfudálta 
ez a' Királyi Akadémia Elő-járóival eggtut a 
te Angyali magad vifeléfedet, midőn az lilén 
Házában, a’ Szent Gyülekezetekben, az Isko
lában , a tanúló kamarában fzúzi ^zemérmetef- 
séggel mulatoztál, vagy valami fzüksegbűl ma- j 
fok fzemei eleibe jö t té l , vagy kedves nyajas- 
kodáfra fakadtál. Látta, és cfudálta ez a 
Királyi Akadémia Elő-járóival eggyűt a* te ala- 
zatofságodat, fzelidségedet , és íelebaráti fzere- 
tetedet, midón ezen Kerefztyéni jóságoknak 
nem cfak illattyával, hanem ugyan kűlőmbíele 
meg-ért gyűmólcsével-is mindeneket  ̂ gyönyör
ködtettél , és fokakat ártatlan példáddal ma
gad után vontál. Edesdeden emlékezik moll
is , melly gyönyörűséges ének-fzoval az lilén 
Annyának dicséretit a' Templomban,  ̂ es az A- 
kadémiai Ifiúságnak Templomba való menetele
kor kivált Gyümölcs óltó Boldog Aizfzony 
nápján , mellyben le-betegettél, azon aitatos 
Ifiúság előtt énekelted : melly ferényen, melly 
fáradhatatlanul a’ Boldog Afzizony Szent Con- 
grégátiójába bé-állandó sfiúsagot azon Szent 
Congrégátiónak Iítenes foglalatofságira, és be
vett Szent fzokáfira tanítottad: de nem cfak 
édesdeden emlékezik ezekről, hanem ^ezeket , 
és fok egyébb lílenes példáidat. kofzoni , di
cséri, és azok-ért az irgalmafság Attyát áld 
gya , s’ magafztallya.

Hát ha voltaképpen tudhatta volna a’ te
ritka



titka meg-ért, és el-titkoit virtufidat , tud- 
ni-illik , hogy mindenkor az Ur Szent Tehenek 
fel-vétele előtt ártatlan teftecskédet e suru he
gyekkel sértegető vas lanczzal fel-ovedzted , 
és ahoz úgy járultál: hogy ugyan gyenge
teftecskédtűl minden ebeden, es vacforan a 
jobb falatokat, és izeffebb étkeket kedves  ̂ Je- 
gyefed fzerelméért el-vontad , meg-elegedven a 
keményebb étkekkel: hogy korán réggé a-
gyadbol nagy ferénységgel fel-kelven, annak a 
drága időnek nagy réfzét a hofzfzas buzgó 1- 
mádságban töltődted; eftvénként-is minek e- 
lőtte ágyadba lépnél, hofzfzas buzgó imádsá
gokkal Jegy efednek kedveskedtél : hogy azok
ban a’ három Szent Napokban, mellyeket az 
Akadémia-béli Ifiúsággal á  Szent r Exercitiumok- 
ban efztendőnként tölteni fzoktal, magadat 
minden egyébb dolgoktól, és foglalatofsagoktol 
el-fogván , egyedül cfak lelki elo-meneteleden i- 
gvekeztél: hogy egy fzóval valami jö tt ,  es
Htenes fzokáft, melly téged illethetett , ha
lottál, azt cfelekedettel - is tellyefitetted: ha 
mondám tudhatta volna ezeket, és egyebb 
el-titkolt virtufidat , és lathatta volna ezekbul 
fzármazó lelki ízépségedet, mint nem tfudal- 
kozott volna, és mint nem áldotta, s ma- 
gafztalta volna a' minden Jónak Kút-fejet, a 
ki Téged illy éretlen korádban , annyira meg
érlelt0 a’ Kerefztyéni jóságban!

Ugy vagyon , tfudalkozhatott volna ezeken, 
méltán-is; mert egy Nemes, és gyenge Ifi-
acskában igen ritka virtufok. De latvan vi
rágzó életednek illy tőkélletcs folyását, nem 
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tfudálkozhatott a’ te nagy békefséges tűréfeden, 
meliyet halálos ágyadban mutattál, fzorgalinatos 
kéfzűléleden, meilyel mindenkor tifzta lelkedet 
tfinolgattád , ékesítetted, drága, mert fő jó 
tfelekedeteknek illattyával kenegetted , hogy az 
kőzelgető mennyei Vőlegénynek nem tfak tet- 
fzenék, hanem főlőttéb-is tetfzenék , és illa
toznék úgymint Chrift i bonus odor Kriftufnak 
jó illattya. Nehéz vaía himlőzéfed, mert ha
lál házzal nagy forrósággal , és fok súlyos fáj
dalmakkal elegyitettett; mindaz-által ezek kőz- 
zőt-is mondhattad vala Szent Pállal : cum in
firmor , tunc potens fűm. * mikor erőtlen va
gyok, akkor vagyok hatalmas^* mivel minden 
fajdalmidon hatalmaskodtál, győzedelmet vettél. 
Meg-erőíitett tudni-illik téged azoknak cfendes 
el-vifelésére , a’ ki érettünk erőtlené lett, a’ 
fzenvedó J E S ti S , kinek kinnyait a’ gyakor el
mélkedés által fzivedbe oltottad. Innét nem ad- 
hatának olye keferií , és ízetlen orvofságot, mel- 
lyet édes Üdvezitődnek keferű pohára , és ízen- 
vedésének kedves emlékezete úgy meg-nem é- 
deütett volna , hogy minden irtózás nélkül bé- 
ne vennéd : fém a’ kínos fajdalmok arra nem vi- 
hetének , hogy fzemeidnek vidámságát, orczád- 
nak vigafságát, nyájas befzélgetéfednek győ- 
nyőrkődtetéfit le-hagynád, miglen utolsó vonag- 
láfod el-érkeznék.

Hát az az igaz Iítení fzeretet, melly lán- 
gadaz vala fzívedben , hogy meg-ne erőíitett 
volna mindenekre ? melly hogy fzoros állapa- 
todban annál inkább gerjedne fzívedben ,  ̂ azt 
mind végig buzgó foháfzkodáfokkal, és fzünte-
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ien-való aitatos könyörgéfekkel, mellyeket már 
régen nagy bévséggel emlékezetedben foglaltál 
vala, éllelted. Volt-is bizonnyára Iftenhez va
ló fzeretetednek nagy ereje. Mert ki-magya- 
ráfzhattya-meg, melíy nagy buzgósággal, és 
aitatoísággal feielfz-vala ama' kérdéfre .· FERENCZ 
fzereted-e az Iftent ? fzeretem , úgy-mond, 
Iftenemet tellyes fzívembul , tellyes lelkembul; 
és bátor femmi jutalmat nem várnék, femmi 
büntetéstől nem tartanék; fe pokol íe menny- 
orfzág nem volna , még-is fzeretném ötét. 
jól vagyon FERENCZ! ezzennel el-éred, a' 
kit ohajtafz , ezennel meg-őleled a’ kit an
nyira fzeretfz , és attól lem halál , fém ör
dög , fém pokol foha többé el-nem válafzt. 
A’ mint-is ezek után cfak hamar fzerelmes Lí
rádhoz bocsátád ártatlan lelkedet. Itt már drá
ga HRFI méltó volna, kogy példás rövid éle
tedet, és fok fzép idein meg-ért virtufídat 
máfok épületire le-imám; de mivel rövid időre 
határoztatott befzédem azokról méltó-képpen 
nem fzólhat, rövideden cfak azt mondom ; mert 
tudom, máfok - is tudgyák , mi voltál: hogy te 
a’ te tisztaságodnak, és ártatlanságodnak maku- 
la nélkűl-való fejer liliomát nem cfak épen, ha
nem fok drága jóságokkal mint annyi drága gyé
mántokkal fel-ékeíitve vitted a’ te mennyei Je
gy efedhez; vifzont tolle azzal örökös tárfnak cl
jegyeztettél : Dilettus meus candidus, rubi
cundus, ele&us e millibus. * Te én kedvefem* 
fejer vagy, és piros, fejer tudni-illik az ártatlan
ságtól, piros a’ fzeretettűl^ és ezerekbűl vá- 
lafztatott.

O tehát



O tehát örök emlekezetre méltó£ Urfiak , 
drága virág fzálak, kik oly kevés idő 'alat oly 
igen meg-értetek a’ kerefztyéni jóságban! és 
jámborságban ! Méltók voltatok  ̂bizonnyára , 
ho('y a’ bűnön, halálon, és ördögön dia
dalmaskodó Ur JESUS Kriftus ti belőletek kof- 
són magának diadalmi kofzfzoriit! Méltók vol
tatok , hogy a’ diadalmas Ur JESUS Kriftus 
az ö Dicsőséges győzedelmének napján , Húf- 
vét napján titeket által vinne, és a’ ti áltál- 
viteletekkel Húfvétet mennyekben örvendetesbe 
tenné ! Méltók voltatok , hogy a' diadalmas Ur 
JESUS Kriftus ifmét Kertéfz képébe öltöznék, 
és titeket mint drága virágokat le-fzakafztana , 
és a’ mennyei Paradicfomba által plántálná : hogy 
valamint a’ földi Paradicfomat az Anyafzentedgy- 
.házat, és ezt a' Királyi Katólika Akadémiát 
fok fzép virtufitoknak ékefen ragyogó virágjá
val ékefittettétek, és jeles példáitoknak jó il- 
lattyával gyönyörködtettétek, úgy már a men
nyei Paradicfomban-is örökkön örökké virágoz
zatok , és illatozzatok. Rajtatok tellyeíedett 
tudni-illik a' mit az Anyafzent-edgyház a’ Mife- 
béli folofmában mond az Igazról: Juflus ger
minabit ficut lilium , florebit in Aternum an
te Dominum. * Az igaz virágozni-foge mint 
a liliom, és az U r " előtt örökkön örökké 
meg-marad maga-virágjában.

A’ miket mondok felőlietek, bizonyságim 
nékem azokban , a’ ti lelki Atyáitok ,  ̂ gond- 
vifelöitek, és azok minyájan kik közőt éltetek , 
és forgottatok, a’ kiknél-is virágzik ditséretes 
emlekezetetek, és befzédgyekben forog fok fzép
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Iftenes példáitok. tlgy láttatik , hogy maga a*
Fels. Ur Iften , meg-pecsétclte azokat a’ ti
fzerencses ki-muláftoknak módgyával. Mert no
ha kulomb-féle időben nagy kéíziilettel múlta- 
tok-ki e' világbul, edgyik tudni - illik ejtzaká- 
nak idein, a' maiik délben : mindazáital mind 
a' ketten  ̂ akkor adtátok lelketeket Teremtötök- 
nek kezébe, midőn a’ jelen lévő lelki Atya 
könyörögvén ezeket mondaná: Ajánlak téged
d  mindenható Ijiennek fzerelmes Atyám -fia , és 
arra bizlak y kinek alkotmánya -vagy ; hogy mi
ne kútánna a’ halál által az emberi adofságot meg
fizeted^ ' a te Alkotódhoz, ki téged a fóldnek 
agyagábul form ált, vifzfza térj. A ' te tejed
ből ki-menő lelked eleibe jójjónek az Angyali fen- 
lo karoké az Agojioli itéló Tanács jöjjön-el: fe
jérbe öltöztetett Mártírok győzedelmes fér ege né
ked elődbe érkezzék: a' tvindókló Confefforok Li- 
liomos fokasága téged kórnyul légyen. £s neve
zet fzerént akkor lén végső pihenéftek, midőn 
ezekre erkezek: Teged az örvendező Szüzek
nek Kara fogadgyon-bé , és d  boldog nyugadalom- 
nak oleben a Pátriárkák ófzve óleléfe tested ma
gahoz fzoritfon. A ' fze lid , és v igafsagos Kri- 
fius JESU S tekintete néked jelennyék- meg , ki 
téged d  maga mellet-valók közzé rendellyen. Ez
zel tudni-illik hihetségefen ki-mutatta a’ men
nyei Vőlegény, hogy ő maga kedves akarat- 
tyábul fzakaíztott-le titeket , és a’ maga mel
let cfudáfon ragyogó, és illatozó virágok köz
zé plántált.

Itt edgykevefsé hozzátok fordulok Akadé
mia-beli Ifiúság , Haza ékefsége , gyönyörű
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sége , és reménsége. Ti-is kedvefim Lilio
m ok,  Rósák, Violák, és kűlomb-féle virágok 
vagytok; úgy vagyon : azért meddig lilén é-' 
leieteket engedi, követvén ezen két virág ízá
laknak , kedves Tanuló Tarkáitoknak ízemmel lá
tott dicséretes példáit , az Illeni félelemmel , 
az aitatofsággal, a’ Szelídséggel, az angyali 
tifztasággal, az engedelmeiséggel, a’ Serény-, 
seggel , a’ tifztefséges magatok viselésével, a’ 
kúlomb-féle tudományokkal lilén dicsőségére, e’ 
Nemes Hazának javára virágozzatok , és illatoz
zatok ; hogy a’ ti leikeitek-is kedvefek legye
nek Iftennél, és Iíiúságtokban el - érj étek a’ meg
ért kereíztyéni jámborságot, és az által méltók 
legyetek , hogy idővel a’ mennyei Paraditfomba 
által plántáltaífatok. Ne halafzfzátok, kérlek 
kedvefim , ezeket napról-napra, időrói-idóre, 
vagy talám a’ reménlett vénségre : mert virágok 
vagytok. Nincs Semmi romlandóbb a’ virágnál; 
ki - nyílik a’ virág, és ottan el-nyomatik, úgy 
a’ ti életetek-ís. Az előttetek fekuvő Drága 
IIR F I Á K ,  hozzátok hafonló Szép virágok vol
tak,  de már teíl fzerénr el-hervadtak , és el- 
hervadáfokkal titeket arról, a’ mit vélek a’ Poé- 
tábul tanúitatok, émlekeztetnek: O formofe
puer nimium ns crede colori a Alba ligujira ca
dunt , vaccinia nigra leguntur. * O te fzép
Ifiú a' te /népségedben, ne bizzal fölöttéb jo  egé- 
ségedben mert a' fejér pipats im cfak húl fz ünte- 
len , a kék viola-is el-hervad hirtelen. Hány 
éri-el közűletek a’ vénséget, lilén titkában va
gyon, annakokáért a’ mit moft végbe vihettek, 
a’ mit Ifiúságtokban el-érhettek, útánna legye
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tek , és a' bizonytalan vénségre ne halafzfzá- 
tok.

Ti pedig fzerelmes fzomorú Halgatóim nem 
cfak virágok, hanem gyümölcsfák vagytok; az
ért úgy gyümölcsözzetek, hogy ezeknek az e- 
löttetek tekűvö Ártatlan Ifiaknak meg-ért jámbor
sága a’ Kriítus itélö fzéke előtt vádolója, és 
kárhoztatója ne légyen a’ ti gyűmőlcftelen vén- 
ségteknek. Rettenetes , a’ mit mond a’ fokfzor 
említett helyen a’ Szent Lélek : condemnat au
tem jufius mortuus vivos impios , pj juventus ce
lerius confumata longam vitam ιηΐηβ'ι. * Kár-* 
hoztattya a’ meg-hólt ártatlan Ifíú az éló iften- 
teleneket , és a’ hamarább el-végeztetett Ifiúság 
a’ gonofznak hofzfzú életit. Mert - tudni - illik 
a’ melly jámborságot az Idú virágzó hiúságában 
el-ért , azt a' hofzfzú életű gonofz fok efzten- 
dökig el-nem tudta érni , mert nem akarta.

Végezetre néktek meg-keferedett M E L T. 
S Z Ü L É K ,  kik a’ bánatnak-árja miat jelen fém 
lehettetek, nevezet fzerént néked MELT, CSA
T ÁRI  N A G Y - J A N O S  J O S E F ,  F E L S É G E S  
K O R O N Á S  K I R Á L Y N É  A S Z S Z O -  
N Y U N K  Tanácsának, és A P A F F I  Fiskális 
Jófzágok érdemes .Adminiftrátorának, Néked MELT. 
S A L B E C K  S O F IA  , Afzfzonynak, én nem 
fzóllok , fzóllyanak rövideden fzomorúságos ko- 
porsójokbúl kedves Csemetéitek. Virágok vol
tunk! de a’ Ti, Ifteni félelemmel bé-kerittetett 
kertetekben termettünk , és nőttünk. Virágok 
voltunk! de a’ Ti, Iftenes dajkálkodáftok által 
virágoztunk, és illatoztunk. Virágok voltunk! 
de a’ ti Iftenes gondvifeléftek, és fok munkál-
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kodáftok által Ifjúságunk virágjában a* meg-ért
jámborságnak gyümölcsét el értük. Meliyeket- 
is nektek Fiúi indúlattal nagy alazatoíon ko- 
fzonúnk : és velünk dajkáíkodó kegyes ke
zeiteket , cfokollyúk : a' menybéli Ur If
ién , ki nekünk meg-nem engedte, hogy 
ki - mondhatatlan fok nyughatatlanságtokat, iá̂  
ratságtokat > és költségteket e' világon meg-
hálálhaíiük , az légyen mindeneknek bevséges 
meg-fizetöje. Az a' ti életeteket jó egéfség-? 
gél ,  leiketeket bevséges ajándékivaí , M ÉL
T Ó  S A. Házatokat minden mennyei áldomáfokkal 
virágoztaífa. Azomban kedves S Z Ü L É I N K ,
kérünk alázatofon, a’ mód nélkül való bánat
nak ne engedgyetek , és a’ mi ideinkorán való le-t 
fzakafztatáfunkon fölöttébb ne-lzomorkodgyatok; 
mert íme’ minket el-nem veiztettetek , t hanem 
a’ mennyei Paradicfom kertébe által  ̂küldöttetek, 
a’ hol minden hervadás nélkül örökkön orokn 
ké Iílennek gyönyörűségeién virágozunk, és az 
ölök dicséretnek , és hálaadásának jó illattyával 
illatozunk. Itt-is kedves S Z Ü L É I N K  Tiei
tek vagyunk; mert lilén útán a’ Ti Iftenes gond- 
vifeléítek által ide jutottunk, és a’ Ti lítenes, 
és kegyes dajkálkodáítok által az el-hervadhatat- 
lanságnak meg-becsülhetetlen ajándékát el-nyer
tük : Ez okon Fiúi kotelefségünket, és hozá-^
tok való igaz fzeretetúnket, mivel charitas 
nunquam excidit. * a’ fzeretet foha meg-nem 
fzünik, itt-is fen-tattyuk , és érettetek a5 fzűn- 
telen való efedezéfnek jó illattyát Iílennek bé- 
mutattyuk. Hogy T i- is ,  midőn Iílennek úgy 
foe-tetfzeni, az lítenes neveiéinek ki-folyó mér- 
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lékkel ^adandó jutalmat bizonyöfon el-vegyétek, 
és velünk egyettemben, a' mindenható tlr If- 
tent , a' ki az ó akarattyának tanácfa fzerént 
meg-vifgálhatatlan dolgokot cfelekefzik az égen, 
és a’ földön , örökkön őrökké áldgyátok , és 
magafztallyátok. Addig-is a’ J E S U S  Kriftufnak 
kegyelme , és fzeretete mindenkor légyen vele
tek.

Meg-nem álhattyák, hogy Titeket-is drága» 
latos virág - fzálak TE K . C S A T Á R I  N A G Y  
T E R E SI A Kis - A fzfzon y, és T E K. C S A 
T Á R I  N A G Y  J O S E F  URFI ,  atyafiságos fze- 
retettel, és nagy Jcedvefséggel meg-ne fzóllit- 
ianak. Ugy véllyuk, hogy midőn kedves SZÜ 
L É I N K N E K  házában mint valami bé-keritte- 
tett ékes kértben edgyut virágoztunk, és az 
edgymáshoz való igaz fzeretetnek , és ritka fzép 
edgyefségneke jó illattyával kedvefen illatoztunk , 
kedves S Z Ü L É I N K N E K  nagy öröm ökre, és 
vigafz találókra Jehettűnk, és jövendő-béli gyö- 
molcsózesúnkrői nagy reménséget adhattunk , u«y 
hogy talám az-is reánk férhetett : Filii tui fi-
cut novella olivarum in circuitu menfa tua. J*t 
A5 te magzatid mint az olai-fa gyönyörű illatú 
fiatal!, aJ te afztalid kórul. De ime5 a’ Fel
séges Ur Ift e n kegyés akarattyának titkos taná- 
csábul ezt az öröm et, és reménséget meg-ho- 
mályofitotta, midőn bennünket meg-ofztott, ket
tőnket magának válafztván, titeket pedig ked
ves S Z Ü L É I N K N E K  kertében még meg-hagy- 
ván. A’ ti kötclefségtek légyen tehát azon kert
ben a’ tokélletes jóságokkal, Iftenes fzép erköl
csökkel ,  kedves magatok vifelésévei ugy virá-

E 3  goznö»



goznatok, hogy édes S Z Ü L É I N K N E K  öröme 
helyre-hozzattaísék, és az útánnunk-váló bánat
nak homálya fzívekbűl tekélletefen ki-tőrűltefsék. 
Azomban hogy az álnok világnak ámító hívsá- 
ga meg-ne cí'allyon , és a' viízfza fordult kíván
ságoknak édefgető métellyé maga után ne vonnya 
fziveteket, mindenkor fzemetek előtt vifellyétek 
a’ Prófétának ama mondását: Omnis caro fos
nám , omnis gloria ejus, ut flos agri. * min
den telt fzéna, és minden ó dicsősége, mint 
a’ mezei virág. Ellyetek, és a’ mint az idő
ben, úgy az lilén, és emberek előtt való ked- 
vefségben-is nevekedgyetek.

Hozzátok-is fordulnak Tekéntetes Vérek, 
TEK. S A L B E C K  J AKAB K O R O N Á S  KI
RÁLYNÉ ASZSZONYUNK LIPPAI Kamarás Infpecto- 
ra; TEK.  és fő Tifztelendó S A L B E C K  MÁTYÁS 
a’ Károlyvári Tekéntetes, Nemes Káptalannak ed- 
gyik Tagja, és Nemes Károl-Várofsának érdemes 
Plébánuílá, TEK. S A L B E C K  ÁGNES ritka 
özvegy Afzfzonyság , TEK. és Tifzteletes S AL
BE K K A R O L  tanúló Clericus, és cgyébb Ro
konságok ; és az igaz Atyafiságos fzeretetnek 
őfztőnőzésébiil ezekre fakadnak. TEK. kedves 
VÉREI NK emelly jó gyókérbúl fzármaztunk lé
gyen, S Z Ü L É I T E K N E K  dicséretes emlékeze
te eléggé meg-bizonyittya , és a’ Ti példás é- 
leteteknek-is folyáfa nyilván ki-mutattya. Mert 
noha kedvezne Néktek a’ Világ, és virágzó íze- 
rencsékkel biztatna, még-is maga útán nem von- 
hata ,· inkább az Illeni, és felebaráti fzéretet 
ollyan életre bira, mellyben az Iítennek , és a’ 
lelkeknek, és lilén után a’ kőz-jónak TŐkéllc-
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tefetr, és igazságofon fzolgálhatnátok, a* mint 
fzolgaltok-is. Példátokkal tudni-illik valóban 
meg-mutattyátok, hogy Filii SanBorum eflis 
&  illám expefiatis, quam D E U S daturus
ejt his , qui βάΰηι fuam nunquam mutant ab 
eo;  * Szentek fiai vagytok, és azt az életet' 
várjátok, mellyet az Iítcn azoknak ád , kik a’ 
benne való hitet foha el-nem változtattyák U»v- 
i-s fzokott lenni, hogy fi radix Sancta , &  
rami. * ha a’ gyükét Sz e n t , az ág-is , a’
gyum oícs-is;  mivel nem efik mefzfze az alma 
a fajatul , az ag-is meg-tartya a* tobúl fzívott 
ncdvefseget.  ̂ Az okáért hálákat adunk mi 
a’ mindenható Iftennek, hogy nekünk Veletek 
edgyutt, hlyen jó gyűkérbűl eredetet, és az 
áltál a, jóra , a’ kerefztyéni jámborságra nagy 
hajlandóságot 'adót.  ̂ Néktek pedig alázatofon 
kofzonnyuk , fok fzep iftenes példáitokat és 
azokat az igaz fzeretetbiil fzármazot fok’ fzéo 
iftenes mtefeket , oktatáfokat, és jóra való é- 
aefgetefekef, mellyeknél többet fe mi nem kí
vánhattunk , fém a’ fzeretet többet nem okoz- 
hatott Igazán m eg-vallyuk, hogy hiúsá
gunknak  ̂ki-nyíló virágjában ezek útáltatták-meg 
vaunk a világi hiysagot, ezek a’ mennyeid? 
re ,  es az Idén elüt való-kedves virtufokra ger- 
jefztettek. A ’ minden jónak ki-folyó kút-feje 
fizeííe-meg Nektek, mind ezeket, és mennyei 
áldom afínak folyamatit oncfe ki Réátok , hoov 
Iftennek dicsőségére, Haza javának gyarapodá
sára, fok / lelkek épületire, 'örömére^ f z ^ g t  
attyara, es udvofsegerc fok ízámos efztendö- 
kig virágozó jo egefségben éllyetek, minden
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tö kélletes jókkal gyümölcsözzetek, és azok 
által a’ reménlett örök életnek el-hervadhatat
lan Koronáját el-nyerjétek. Örök köteleségűnk- 
nek pedig fogjuk tartani, hogy Iften előtt való 
efedezésünkkel ezekre minyájatokat fegéllyűnk. 
Ti vifzontag Iftenhez való fzent imádságtokban 
róllunk meg-emlékezzetek. Iften maradgyon ve
letek !

Többet nem fzóllanak, hogy nagyobb ke
serűségre , és bővebb firánkozáira okot ne ad- 
gyanak , hanem általam minnyájatoknak K ere sz
tyének alázatofon kofzőnjk, hogy illy roppant 
tifztefséges gyülekezettel végső tifzteleteKnek 
mcg-adására egybe-gyűltetek. A' világofságnak 
Attya, ki mindeneket udveziteni, és az igaz
ságnak ifméretire jutni kivan. * vezérellyen 
minnyájatokat minden tókélletes jóra, és a' mint 
moft ebben a’ Szent Templomban egybe gyűjtött, 
úgy valaha a’ mennyei Paraditfomban-is kegyel- 
mefen gyűjtsön egybe. Végezetre bizodalma
fon kérik, és várják tolletek, hogy aJ kik él
tekben a’ JESllS Tárfaságához kiyáltképpen- 
való indulattal vifeltettek , és vifzontag a’ J E- 
S U S  Tárfaságától minden tifzteséges, és Iften- 
xiel kedves jókra s’ erkölcsökre, és fzép tudo- 
mánnyokra vezettettek, oly elő-menetellel, hogy 
niind a’ kettőben mindeneknek örömére tókélle- 
tefen virágoznának ; azoknak ártatlan hideg te
temeket a’ JESÜS Táríasága sírjába tegyétek- 
le , hogy ott nyúgodgyanak, miglen a’ boldog 
fel-támadásban újonnan meg-virágozzanak. En 
pedig drága U R F I Á K  , örök emlékezetnek o- 
káért az írásból ezt írom Sjrotok felibe; Flo-
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rete flores, quafl lilium , ( f  date odorem ,  βΓ 
frondete in gratiam , ( f  collaudate canticum, 
benedicite Dominum in operibus fuis. * Virá
gozzatok drága virágok, mint a’ liliom, itt 
c1 főidőn jó emlékezetetekkel, mennyekben a 
meg-érdemlett dicsőséggel; illatozzatok itt e’ 
főidőn nekünk hagyott llfenes példáitokkal , men
nyekben az Ifteni dicséretnek illattyával; ágaz
zatok kedvefen itt^e’ főidőn kővetőitekkel, men
nyekben az érettünk való efedezéfnek Segedel
mével; és dicsirjétek énekekkel , és áldgyátok 
az Urat az ő  cfeíekedetíben. Te pedig Felsé
ges Ur Iften vedd kedvefen ezeket a' drága vi
rágokat , mellyeket a’ te kegyelmefségedbűl a’ 
Kolofvári kisded Katólica Akadémia neked b e
mutat, és enged kegyelmefen , hogy ez az 
Akadémia , mellyett a' te Atyai gond-vifeléfed 
Királyi, és Fejedelmi hatalommal fel-állatott, 
és eddig annyi fok változások, és vefzélyek 
kőzzőtt fen tartott, vérrel-is eróíiteni enge
dett, ez-után-is a’ Te Nevednek fel-magafzta- 
lására , és e’ Nemes Hazának javára, és bol
dogságára minden-féle tőkélletes jóságokkal , 

és tudományokkal virágzó Ifiakkal 
bővelkedgyék j

Kinek-is őrökké-való tifztelet, és dicsőség Ámen.








