
K E R E S Z T S Z E G I  G K O F F
CSAKÍ KRÍST1NA 

KAROLYI FLRENCZ
í/f?

ó Nagysága Kedves hitves Társa meg-hidegu!t Tagjainak fok 
Inc ne3 cíelekedetekkel e' világbúi bó jt elú havának hulzon , 

nyolezadik napján bódog el nyugofásautángyáízos koporsóban 
való ízomoru bő tételekor le árnyékoztatott Ha

lotti dicséret*
ÁM ??;

, ej A^g)'^gí?J G r ^

KAROLYi SÁNDOR
, f  R

KoronásKirá!yunk OFó!$cgcbc!$ótitkosTaná-
daísátal óExcclicntiájátuI ( Tic: ) Fundákatott Nagy- 
Károlyi Coüeginmban levőiken Sz. Annyának neve alate 

vitézkedő Ajtarofság IskolájabéliSzerzeres^ugyan azon Mél.
tósá^o: Famíliának Uagy Károlyi varában róvid fummába ma. 

gyár nyeivet pt̂ dikáHott.
Bojt mis havának első napján M. DCC. X X X V L  

Snperiorok engedelmébő!
4 &o;;

ki nyomtattatott.
KASSAN azAcademíai BeLÚkkci, Fraoenbeím János áica!.





Job.f. 1 .̂26.
Bőségben mégy a' Koporsóban.

Escruscgnek fbrráhbúl áradat bús tengernek 
habjai kozott evező , Méltóságos ízomoru 
Ur, Méltóságok , könyveknek orczákon le- 
,c je. ezóáradálivalliránkozó,sótét gyálzban 

^hozott Méltóságos vérségek, íbpánkodó fb- 
Mfzkodádál cl rémült ke,erves Udvariak, ízivbélióhajtáC 
íalizánakodóFó,'s Tiíztclcndó, Tekintetes, Nemes ,Nem^ 
xctes, középes alább való sorsban helheíztetett Egyházi ízer  ̂
zetcs,és világi rendek. Nem kétlekiné! kinél tudva nevclna, 
hogy az Illeni Fólség óróktúl fogva el-végzett , vifzfza hi- 
hatatlantőrvényéneksérclmc, ésamaParadicíomifa, tilal  ̂
más gyümölcsének, kcícrvcs halált ízerzó mérges ízlése, o- 
kozá ezt nekünk, hogy az engelztelhetctlen halál izetlen po
harának cl vételére , fzámki-vetett pállyafutáiunk kemény 
adójának ki fizetésére, kinízeréttetunk minnyájan:
^űW^welsó Szüléinknek vétke által minnyájon mint ama 
íris harmattól meg-vidámittatott, piros hajnallal fól derült 
ártatlan gyönge virágok, tagjainkban bágyodozván, ellve 
íelé el-sárgólunk,e!-hervadunk, lenyukízunk, elfogjunk, 
homállyal el-borittatunk.

Ugyan-ishol vannak azok a' régihatalmas Királyok,Csá-
izarok-



fzárok? aranyos hintókonElephántoktúl, fzarvafbktúl, és 
Orofz-leányoktúl hordoztatok fólséges Monarchák , kik 
hatalma&ágokban, 'suraságokban, é.etjeknek minden nap
jaiban, tündöklőitek, femletcek? meg-holtak:

mintáz árnyék el-hajlottak, m inta'vizi bubo
rék, és Izé! fuvás, m inta' fákról lc-hulló ízároz levél, már 
nevekedó, már apadó cíurgó patak cl múltak, mint a' fuR el 
enyéíztek.

Hol vannak ékeRen fzólló T u lliu s , és DemoRhen-s? 
mély tudományu Plato, és AriRoteles Iskoláknak hiresból
éiéi? hol Tantalus, és Mydaskincíesgazdagságnak Fejedel
mi? holczifraóltózetúBethíábeek? kegyes kedves Eízthe- 
rek? ékes termetű, vidám tckéntetu Helénák, drága gyón- 
gyű Cleopatrák, győzedelmes Judittok, földnek maid maid 
IRen Aízízonyi ? meg-holtak,^;;^^w 
fr, mint a tegnapi nap, mint a' ki nyólt jó  illatú virág-izál egy 
kévésé láczottak, de amaz utánnunk lefelkedó clalárd , es 
irigy halálnak,am a Csáízároknak, és Királyoknak, ragya- 
gó kővekkel kirakattatott egeknek mógyára formáltatok pa- 
lotáikatfól dúló fuló ellenségünknek mérges nyilaitól, halá- 
loílan meg-íebeséttettenek, életjektúl mcg-foíztattattanak.

Hol vagyon Macedo Király fia hadaknak rettentője Világ
gal biró Nagy-Sándor, kit maid maid a' íókgvózedclmesfze- 
rcncsékmiát azó  vitézi,és fejedelmi IRen gyanánt imádtak, 
és halhatatlan tituluíokkal magaíztaltak ? Hol Scipio Han
nibal, Julius Cíaízárorízágoknak birái ? Hol el nyomoro- 
dott cíak nem utólsó romlását váró, árva hazánknak ragya- 
gócíillagi? drága gyumólcű? arany almái ?dűcsóíségét eme
lő , ŝ nevelő Szent-Királyi, V itézi, bajnaki, Machabeuű? 
Hol van cíak egy Corvinus János, a' ki annyira rontotta volt 
a 'hatalm asTórőkerőt, hogy halálát meg-értvéna' Torok 
Császár kónyvezet boízúságában, és mérgében, hogymeg- 
nem bofzulnatta a'TőrókNemzetségen el követett fok gyóze-

del-



delmeshatalma6ág!t? az halálnak mer
gés N yila , és hegyes tőre által verte minnyájokat.

'S  Innét izármozot ama vers tzerzőknek közön séges mon
dátok

E/? W0?*7 , M?0y*f ^ won.
No^/Z/f, %y/or;7r T̂ or//̂

Senkinek nem kedvez a' kegyetlen halál, 
Koporíoban e jt i , valakire talál.

Nem gondol embernek lem Méltóságával,
Se Németségével, le gazdagságával.

Nem néz Grótfbknaknyuítos tubájára,
Sem a'Királyoknak arany pakzájára.

A 'tornyot, ésgunvót egyaránt meg-hágja,
A ' Kiralt, és Szegcnt egy halomban vágja.

<&<%Mr4 a' Felséges Méltóságokat, ^  mérhe
tetlen hatalmatságoKatparaízt kapákkal, Királipálczákot a- 
laclony tortokkal, báríont a ' daróczal, ártatlanokat kegyet
lenekkel óízve zárván zavarván egyenlővé téizi, úgy annyi
ra, hogy a'ki ma bibor bárlbnyban
öltöztetik, holnap tzegényekkeltemetőhelben rekeíztetik, 
a' ki ma felséges Méltóságban koronázva fém liki holnap ton- 
nyatábrázatban fzoros koporsóban tétetik.

Engedgyuk meg-hogy birjon valaki Abrahám engedelmes- 
tegével, Mojíes Cselédségével, Dávid tzétségével, Salamon 
bölctetségével, Cyrus,  és Darius kincsével, Abtolon Cíinos- 
ságával, Abigail okotságával,Ilona mosolgásával, Eízther 
ékes ábrázattyával, Gedeon töredező Palaczkokkal végben 
vitt vitézségével, Jonathásízeretetével, Judithbátor tzivé- 
vel, Susannatitzta életével, ízóval mind Itten, ŝ mind vi
lág előtt nagy tekintetekkel,  de ugyan mikor ingyen íem 
gondolná, akkoron az irigy Párkáktúl életének arany fona
la el-vágottatik,álhatatlan fzerencíe kereke el-íordittatik, ak.
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-*ron minden ízépségek az halálnak irgalmatlan kaizájaalá 
űttetnek, akkoron minden gyönyörűségek, éshataimaísá- 

^ok a' főid gyomrában temettetnek.
Tapafztalta imc cn n &  a' izcrcnctc álhatatlanságának 

keícrves változáílál lett moíloha lorsát ezen előttünk ickűvó 
Méitóságos, és Nagyságos Kcrcí/tízcgi Gróíf Krillina kegves 
Afzízonyunk, kinek ha ízomoru halál fólhóivel be borúit, 
ormos koporsójára tekintek, ha meg-fagyott hideg tagjait 
fzcmlélem, látom hogy ótet-is el-félerthctetlen fájdaimunkra, 
ez a' fene boízizuáltállal muilohálkodó, kónyórulctlen, 's 
embertelen vad állat, az halál, agyarkodó kegyetlenségé
vel, kelérvcs halait ízerzó mérges nyilaival által vervén meg 
győzte, s rettenetes Izcntcntziája alá vetvén életéül meg- 
foíztotta. Ug/annyira , hogy le ízollását, íc járáfát, i*e 
pedg nydveforgásá^t bbéibhancmtehet'.

E z pediglen mivel az Llr Mtcnnek el-végzct Decretum ̂  
és Törvénye légyen , hogy mmden halhatatlan.ágnak re- 
ménsegénkivűl, amikor akkor, de mvan ciák meg-kóHc- 
tik halnunk, azért amint vékony értelmem , csekél cimém 
engedi, megmutatom azt, hogy ezen elbttunklckűvó lilé
ben boldogult nagy emlékezetű Méltóság tudván jól az Is
teni Fólségnck meg-máíolhatatlan rendelését, úgy kormá- 
nyozá mindennemű dolgaiban az Illeni félelemnek kormá
nyával, egéiz utolsó ízcmpillantásáig élet-nek hajóját úgy 
meg-raká jóságos c f lekedeteknek bőségével , Illeni Párán- 
cíolatoknak be töltésével maga lóikét, hogy Iílcnnck rendó- 
I^sébűl, valamikorakkor az halálnak ízetlen poharát meg- 
kólletnékinni,'sPailyaVitásának utolsó végét tapaf talni , 
mindenkoron az ómennyei Vé legényétű!, Kriílus Jésusátúl 
kéízen,'slífcnescíelekedeteknek bőségével találtassék. Mélly 
lílenescíélekedetére nézve, nem vóltmitt'irettegni(a'm at 
bátor ízivekis kóltózótt-ki lóiké hallandó teliéi ü l) mert

jóságos cíelekedetcknd^bóség-ve!
múlván



múlván ki ez árnyék világbul, ment-be koporíbjaban. Méh 
lyekct én miglen temrtségcm izerént meg-mutatok , kivá^ 
nőm, hogyc'jelenvalónralmasnéptúlízúnyenekcgy kévésé, 
éscíendelégycnek meg Íziveket fojtogató kóny-hulajtáíok , 
keiérves zokogálok.

H ogy óróktui R)gva cl-végzect Decrctum a, ésTana-
cía lzeréntaz Iítennc; kmindcncmbcrnekmcg-kőlletikhalni, 
azt világosán tanittyaSz. Pál ApoiloPZidókhoz irt levelének 
(j. réiz: ^  won , el-vagyon végezve y
és rendelve minden reménség nélkül Felséges M entül, hogy 
minden embernek meg-kóllclsék halni. Ez még-a' teremtés 
után-isciákhamarki mondattatottvolc első Atyánknak A- 
dámnak: wor/cnr meg-másolhatatlan lzententziája az
Úrnak: halálnak halálávalkóiletik meg-halnod.

Hogy pediglen a' Felséges Mcn ezen álhatatlanságun
kat; és emberi háHandóságunkat: ama fői derült piros haj
nallal moiolgó, de egy-kevés vártotvaaz udőnek forgására, 
napnak egy-kevés sütésére, egy háborúnak támad ására el-ha- 
laványodott, 'sfzintclen kóntósbenóltózőttjóiHatógyón- 
gc virágokkal való el-mulandóságunkat, anál inkább ízi- 
vunkben gyökerezze, azt paranclolá vala, és erőtlen meg- 
hagyá, Jeremiás Prophétának: &;r2f, dowKw
/ig?;//, Kelly föl úgy mond , cs meny
alá a'fazekas házában, és ott meg-hallod az én igéimet, 's 
midőn lement volna Jeremiás a'fazekas házában, Mennek 
Parandolattya ízként,íme óalkotmántcíinál valaa' keréken, 
és el romla az edény , mellyct sárból dinált volt az ó kezei
vel, és fordulván más edént dinála abból, a'm int teczetva- 
la az ő ízeméinek, hogy cíinálna ; akkor az Mennek igéje 
lón Jeremiáshoz mondván: 7707; po/erű

yjfccre 777 voí ó/
wM. Vallyonnemminta'fazekascsclekcdhcteme'én 

veletek Israel háza, íme mint a' sár a' fazekas kezében,úgy ti az 
én kezemben. (3 fzo-



O ízom oruH algatóim , ha úgy tetetik mennyünk alá , 
fbrdúllyunk-bée'jelen való óraban az egeket, földet, egy 
tzóval mindeneket Terem tó, és alkotó Itteni Felségnek az 
ó munkálkodó házában, tekéncsúk meg-Jercmiállal az ó cíi- 
nálmányát, veisúk izemeinket ezen előttünk fekúvó Méltó* 
ságos, és Nagyságos KcrclztízcgiGrófFCsáki Krdtinahalot
tunkra, vifgállyuk meg-bátrane/.cn Méltóságnak meg-hide- 
gulty és merevedett tagjait, és imc maga azonnal fel kiált 
jó b  Patriárchával, D07777777 ̂ 7^/7 7770, az Ur keze ille
tett engem, az ó haíonlato'ságára fbrmáltatottedény,már 
óízve tórettettem: /77/7/777 777 ̂ 77777^77/7 mint a sár a' faze
kas kezében, ollyanná lettem, élő edénybúi , meg-hólte- 
dénycíináltattattam, porrá, és hamuvá változtattam.

Ugyan-is hajólm eg-gondollyuk:()g 7^po/^w7/í co77/r ,̂/? 
7777777o^^//^fw /77̂ 777770̂ 7̂ 77777̂ 7̂7-7' 770/w/, ki ál izemben, és 
perben a'Felséges U rllíen n el, mit tehetünk ró la , ha az hal
hatatlanságát velünk nem akarta kózlen i, és minket az hal
andóságnak terhe alul k iv e n n i, 0/7f7*<íf7/r 0 7 7 7 7 7 7^ /ê 777í/77W 
C077///777777 vo//7 7 7; 4 ; 7 í /37<t, mindeneket az ő  meg-foghatatlan, 
óróktúl fogva e!-végzcttakarattyaízcrént, m intizabad ü r 
cfelekizik , nincs o lly , a' ki akarattya ellen álhaflon. 'S 
ugyan errúf ízól vala Fzechiel Próféta y . ré fz .: Fw/; ^777/, 
W77r/??77í, a 'v ég h cl-jö tt,e l-jó tta ' végh , hogy tudni illik , 
íem az égen,fém az f(7ldón nem találtatikollyan teremtett ál
la t , a' kinek vagy kezdete nem volt volna , vagy vége nem 
lenne, egyedül c íakazlitenn ektu lajdonaaz, hogy lóba íe 
kezdete nem vo lt, femeg-határozott vége nem leizen. Es 
így haízontalá nincs az egéíz teremtett ég alatt reménségúnk: 
ye/?^wc77^̂ 7 7 /7  /777/777-W.W77/7 woz/o v7or/^7 7r,el-végzett hagyomán
nyá e' világnak,teftamentomban hagyott öröksége a z , hogy 
halállal hailyon meg.

Fohm oJgyunk ámbár azokhoz, a 'kikazhalálnakbiro-
dalma alatt nincfenek, úgy m intáz clcmentumokhoz,kérjúnk

ezek-



czektúl valamcHy íegétségct,és vigaKtaláí^, legelofzorrské^ 
in ka' levegő éíiet , ésfzelckec , hogy legéclenek az ha- 
Iáinak rabságából , nagy erejeknek hatalmas Zuggásával, es 
fuvá ával öK vc faggatván  Izahadicsanak meg az t alálnak be 
V é te tt  hüojábúh De haízonta'an, még-inkább nagyobb 
f  omoruságragcneíztenck, mivel ama ízenvcdélnek tűkőre 
Jó  ^Patriárchakönyvének 7 .réíz. k ik iá lt :  f/ 2

wfw'y ízéi azembemek élete. Fordúllyunk a' vizekhez, ter- 
mé!zcte,'s tula tdo^^sága az viznek, hogy íemmire nem teként- 
vén, nyakra, főre mindeneket el-ragad, kérjük, hogy az 
enyclzt. lh^tctlen halál ízetlen mérges poharát ragadgya el,de 
itisnem  hogy vigaíztalnának , hanem inkább Királyok má
sodik k ö n yv .r^ r^ íz . nagyobban meg rettentenek:^^

minnyájan valamint a' vizek el-íblyunk. Men- 
n yún ka'tuzhóz, kérjük hogy m agacrejéveleméízizemeg, 
éségeílc meg-enneka kegyetlen halálnak kőteleit; de itt Km 
veizűnk más feleletet, hanem : J'iv íw y  fowffh'; 7g;;2y,
megemcizti a 'tűz aziHijait.Folyámodgyunk utollyáraa mi 
anyánkhoza'földhőz. Demég-kércsűnketíemhalgattyameg 
mar-is azt kiáltya, Teremtés könyv. 3. />owo

fy,^r 07 pM/vo-f*? rw^r/^'y,emlékezzél meg-ember,hogy 
por vagy , és porrá léKcíz. Fordúllyunk végtére magához az 
emberhez, tudom hogy ienki nem kivánnya úgy oltalmazni, 
és védelmezni míntmaga m agát, de ezis haszontalan,mert itt 
isnincsegyérzékenség, egy er,avagy tag, m cllyaz halálnak 
hatalma alatt nem volna.

Bixonittyaezt a'Mehnyei Titkoknak Secrctariuíla Sz. 
Ján o s, titkos látáii könyv. 6 . réíz.: D^<te/2 ;W;

hatalom adatott néki c** főidnek négy ré
szén, az egéíz földnek pedig négy réfze,négy elemértombúl 
állevegóégbúl tudni^iliik^ túzbúl,v izbű l,ésfö ldbűl,nem  
kúlómben az embernek egéíz termélzete, élete,cs érzékensége: 
mcllvrcnézve-isama bölcs Philofbphuibktúl jp^rtwy
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kisvilágnak neveztetik az ember ,  azért haízontalan rnind .̂ 
zekhez folám odnunk, m ertezeken-rs: 7'̂ ' po;<?/7<%j- ha,
taiom adatott az Idéntől,hogy ölne fegyvere!, éhséggel,halál. 
lal,fe)ldi vadakkal,és ezernyi ezer emberi nyelvel meg-ízámlál- 
hatatla m ódokkal.Bizonyittya ezt tovább D an id  Prophétálá- 
sak ó n y .2 .ré iz .am av i!á g id  csóíségbé gyönyörködő,fbl fua!, 
kodásbá,és kevélységbe e! metúlttNabuehodonoíorKirálynaK 
álmába láczotottfőn álló képe,me! !ynek az ó feje finom aram*, 
bul va la , a' méllyé pedig 's karja ezúttb ú l , h asa , és tomporai 
rézb ú i, a ' Ízárai vasbui, a' lábainak némel rélze vasból, né. 
m ei pediglen cRrépbúl,ezeknek látása után ujonan látá Nabu. 
chodonosor K irá ly  hogy : A?p7r ^  y w

/Irre/r, ^y , ^y Coww/77^
, ^ 7/c ro;//?'7f;t/?/;;;

^y 7;^/^'7^7/7. Elvagaték úgy mond egy kú a'hegy.
búi kéz n é lk ü l,ésm eg-ú tia ' állók pnek \ a s , és eiéréplábatt, 
és el rontáazokat, akkor.cl-rom^ának egyenlő képnen a'vas, 
c ícrép , ezú it, és az arany,és lőnek mint a" n  ̂ári ízérúnekpaz- 
dorjak

M ind ezeket a 'íz . irásm agyarázó bölclék nem egyébre, 
hanem az emberi terméízetre m agyarázzák , hogy ámbár ya. 
la k ifő n á lló  képével, fugárastedévcl .ékes t rm .téyel, okos 
elm éjével, királyi Fólségével túndőkőllyék mint arany; ám- 
bár valakinek m ellyé, 's karja olly erős légyen mint az ezúíl, 
h a iá , 's tomporája mint a' réz , ízára , la b a , cgéíz tagja mint 
vas,még-is miheleíf ettúl a* rajtunk uralkodó h alá ltó l, ettu! az 
Iítcni tulajdonságoknak,\hafbnlatolságcknak kívánsága,^ 
mindeneknek kivanttudáía m iatt,első fzúleinktúl reánk eíett 
kőtúl erődén fői álló képe m eg-úttetik, azonnal minden válc- 
gatás nélkül méltóságátul,hatalmaiul,crcjétúkbőlcícíségctu!, 
izóval minden némú érzckcnségétúlcgyizer's mind meg folz- 
tátik. Példánkebbé ezen előttünk fekúvó MéltóságosKereízt. 
Szegi C ró íf  Csáki K rid ina kcíérves halottunk , ime ez noha



nagy Méltóságával, nagy érdemu Fam íliájával, Hfeneser^ 
kölesekkel, nagy ajándékokkal; iga? ízerctcttcl, mindenek 
előtt nagy tckéntettel, mint azarany hatható képpé tündök
lőt^ mcg-ismihcleíteLtul az életünk után ólálko :ók"gyctlen 
haláltól tón á l'ő n a g y  tekéntetu képe meg-utLCték, azonnal 
ékes tét . 1  étiben, egét? teltében meg-rontaték, 's hatalm. tó i, 
M i'tóságától, crcjéttil, bólcíeiségétul, nagy emlékezetú Fa- 
m iliájárólcgy fzempillantásban meg-fbíztaték.

Ó meg-gyÓ7.hctetlenhaIálnaknagycrejc ,  nem héjában 
háíbnhttati e azőíenc-vad,'scm beri életet fzomjóhozó ter
mészete, ám af be*!cn kióntő vizekhez, csam avef.edelm es, 
^ m indcncket ma gáb an von yó,'s  ízivó örvényhez, mivel va
lamint a víz iémmit nem tekéntvén minde
neket el ragad, úgy az halál is Semmi ízépségnek nem kedvez
vén , fehér epe nélkül való galambhoz haíbnló öiegekre,gyón- 
gc tagjaival virágzó ifhakra, nem tekéntvén , ámbár okoll'á- 
gokkal, ékcslzólláíokkal, tcíti ritka talentumokkal, bó'ciés- 
ségnek hallandó lífenét főllyúlhalladgyák,ám bár nagvFami- 
Üájoknakelejével Abrahámokat, kincsének hőségével Darin- 
íokatmeg-elózzek, még-ismindenckctel-ragad,hatalma alá 
vétt magához venn^

Tapaíztalta ennek kegyetlenségét, és hatalmas voltát 
zenclőttunkíekSivőMéltóságos halottunk,a' ki életének lég 
ízebbkorában minden tekéntet nélkül, ke erves fajdalmunkra; 
ettula'iebcílen folyó viztiil irgalmatlanul cl- agattatött, 's 
végtére, mint ama nyavalák tengerében Íz ént háza.Ságnak 
gyi<nijcbúl k ie íett, egyik meg-bőcsulhctet*en ragyagó i\áiT- 
bunkuluskő, keferves íájdalm aktól,m ir,tegy haboktuioítro- 
moltattvánghányottatván,vettetvén, idejének e lő tte ,a 'm a
gához ízivóófyénytulengeíztelhetetlen, és telhetetlen ha- 
lalnakmélségétul, mint Jónás a' Czet haltól ehnycícttetctt.

De mivel jól tudta, ésízámtalanól hallotta ez a'dic>ósé- 
gesdiciiretekkelteHyes, M éltóság, Karolj iháznak egyik é-
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ékes Koronája fok fzegcnycknck, árváknak, édes Afíyok heh 
valóédes A n n ya, KereíztfxcgiG róifC laki Kriáina , hogy!, 
fennek óróktul fogva el-végzett meg máfblhatatlan törvény: 
légyen a z , hogy az halálnak mérgét mcg-kóHctik innunk, 
ízám-kivetett Pállya futásunk adóját valamikor akkor, de u. 
gyancíak meg-kóllctik fizetnünk, cttűl a'telhetetlen mélscgí 
örvény tűi cl-kólletik nyelettetnónk, azért leg kidebben lem 
kivánt Iácnnekízent akaráttyávalellenkezni, hanem eg& 
nevelkedésnek virágzásaiul fogva utolsó ízempillantásáigé. 
létének hajó ját,buzgó ízeretcttel, Itteni felelemel, kormá- 
n yo zta , hogy valami-képpencíak leg killebbcn-is Iáeni Pa. 
rancíolatoknak meg-fzegéíé miat lelki vefzedelmct, és hajó 
toréit valaha ne Izenvedne.

Jelentik mind ezeket az őrök életre való fok fzámlálhá- 
tatlannevezeteskincíei, mellyeket napról napra bóségeílen 
gyűitógetetvólt. Lcg-elsóben-isjclentikaző ízivbéli fbháíz- 
kodáfival egyben kapcloltatott Iltenes ízeretetit, Megváltó 
Kriítusához, azó  Sz .A nn yához, és fok nevezetes Szentek, 
hez való töredelmes ájtatoíságit(mellyeket Kriltus Jasus Dra. 
galátosSz Sebeivel meg-billegeztctctt SeraphicusSz.Ferencz 
Fiainak Templomában izámtalanúl el-kóvctet, ugyanazon 
Sz.Szerzetnek ízomízétságban lévő Tifztelendó A tyá i, je
lentik ezekhez mutatott kőtcleíségéneklítencs indulatit, áj. 
tatoságos buzgóságit, mellyekct Boldogságos Szűz M AM I
NAK lilén (zerelmes Sz. Annyának neve alatt vitézkedő dű* 
csóiségcsPatriárcha Calasantius Jo íeph  hainakTemplomába 
gyakorolt, ugyanazon Patriarchának Calaíantiusjoíephnek 
Nagy-Károlyban lévő érdemetlen h ai) Kiknek Sz. napján főt 
cíak tiíztcfségekre-!s végben vitt erős bójtóléíi teltének ke- 
mény fanyargatáfi u tán , mellyekkel f7olgálat alá hajtotta ma
ga teáét, holtellyes életérűlvaló, hol gyónásától gyónáfá- 
igtettbűneit, a'ndízentelePapnak éló nyelven, tóreJelmes 
íz ive i) alázatos lélekkel meg-gyonta, 's meg-gyónása után a'
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többi között mint egy termcAetté vált ízokasbui az Oltárt 
S entségbena'm.g-te)tes i t Kn AusJEsusnakvaioságosS,.ent 
T c A é t e g á í z  Udvarával kicAntui fogva nagytg magához

^ " 'ig a z á n  követte Spanyor Otízág Kiráináját, a' ki kát vi
rágot Í!atottvóitiem agának,aze)sot^r/Z/^ ,a maíikatyior
/^M-nap ,és hóid viraginak nevezvén,ezen Ariiul való traAai: 

^  kiisa'nap vtrágon Jé suA, a hóidon,
pedig Mártát jeienté. Nem kuiom benezaz ei-hervatMeito- 
ság-is két virágot irata maga izi vében, ízuntelcn cgciz eietetu! 
fogva erre a' két virágra nézc, ízuntelcn ennek a' két virágnál 
árnyéka alatt litent dicsérő Sz. Annyát tiízteio perzetes A- 
tyáknakTcmpIomiban,töredelmes ájtatoi^gitfoltata egciz 
halála órájáig, utolsó izempillantásáigé kozott a ket virág
közé tt Iitenes foháízkodáíiban álhatatoilan meg-marada. ü g y  
annyira, hogy fok buzgósági között ííteni ízeretettul gyulla- 
dozvánSz.AgoítonDodorrallolki kcppcnfol kialta:

^ 7 7 7  7 7^ / 0 . E gy  réfzrűl Kriítus JEsusnak Sz. febeitul, más 
réizitil MARiAemlőituliőlki képpen tápláltatom,mellyikhcz 
fbrdúMyaknemtudom, azért hogy mind a* két virág izatnaK 
meg-félelheífcn, tapafztalt fok izbeli jokert halakat adhas- 
íbn,m inda'két virágnak árnyéka abtt levő S^rzcteíeknek 
Templomit aranyos, ezuilősKasulákkal, izep Pluvialekka ^
más egyházi apparamentumokkal,eskcízuletekkcl úgy ^
tette, ruházta, és gazdagította, bogymoitanában-isel-ielejt- 
hetetlenháláadáílal hirdetik, orok emlékezettel ájtatos,buz
góságit jelentikazon Templomnak ékeíségL

"Hat T i nem fzóllamlatok e' meg ugyan azon nap,és hold 
virágok Sz. neve alatt litent dicsérő, egy máshoz közel levő 
Szerz.ctefek, Tiieketiem felejthetlek el-Nyír Bátorban levő , 
u^vanSeraphicusSz. Fercncz Atyának Minorita Convcntua- 
lis Szentscgcs Szerzctbéli Tif? teletes lölki Atyái y vally on nem
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hir Jetitek e' Tik-is vetem együtt ezen (ziHetlen köntösben öl
tözött Méltóságnak Iiteni Szeretettül izármozott hozzátok 
mutatottbuzgó ízerctetit? Anyai kegyes gratiáit 2- Hagy ir- 
galmalságit? 's amiben hozzá folamodtatok, kerekeken ki- 
vúl is , bo adakozójáét^ Sz.álamiinálkodáét2  a' mcHyek va
lóban oliy bóségeéek vaiának, hogya^ többi kozott fok más 
adományi mehet: Q g o ^ a '  mit
azó  job keze tett ̂  nem tudót más íemmit benne , hanem a' 
Folségesléen, *saző!ó lk iA ttya. TuJom ug .a n , hogySz^ 
Máté FvangciiÜa oktatását fbrgattyátok elmétekben, ŝ nem 
állittyátok izűkségesiick lenni ezeknek hirJetéiit,merta' Me
nyei Sz. Atya a' nélkúl-is, a' ki azokat látta /7/ a*
lejtőkben f  áz annyit teret viízíza, és bó
adakozójáét meg-jutaímazza. Igaz ugyan a z , de mi vei az-i  ̂
meg-vagyon irvaugyanazonSz. M átéEvangeliéakónyv.^ 
réíz. ló. hogy:

á/Gr/zy f/?.Ugy
világoskodgyék a' ti világoiságtok az emberek előtt, hogy lás
sák a** ti jó  ciélekcdctiteket, és dicsóitsék az A tyátokat^  Men
nyekben vagyon, azért bizonyoílak legyetek abban, ha ti nem 
hirdetitek-is epyy, az Egek fogják
hirdetni azóhozzátokm utatott fokizbélijoságoscíelekede- 
t it , kcgyefségit, ízeretetn, Anyai gratiájit, irgalmas kezeinek 
bőséges adakozódáét.

Mit Í7ÓÜyak azlffennek hív fzolgáihoz,kedves órókos fi
aihoz , sántákhoz , hennákhoz, vakokhoz, inaízakattakhoz 
mutatott 'rgalmaíságiru! ? másSzegényeken való ízánakodá- 
érül 2 fznkÓlkó lókon való kórtyónilctcf égirul 2 gyámoltala
nokkal ..igye fogyottakkal, özvegyekkel, árvákkal tettke- 
gvcíség'nit ? je l tudta tudom, hogy az iifennek 5 z. Parancíó- 
lati ebb n az íéen i, és Felebarát! ízeretctbeH foglaltatnak: h;

/fx , (jr Propán '<? ebben a' két
paiancíolatban függ az egéíz, törvény, azért úgy iparkodott
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cgéíz életének rendiben^ hogy lég elsoben-'s mindenek rulett 
Urát Menet Szeretvén,azután Fclebáráttyát úgy ízcreíf?, mint 
őitón magát, gyámoltalanságában ícgé^íc, mindenekben ol
talmazza. Amint-isoilybőségeitekvalánakmindenekhez az 
ó irgalmaíí ig i, hogy egy íem találtatott , a' kit ha cfak lehet
séges volt, v;gafztaltatlanúl magátul d-bocsátot volna.

Mclly jó  voltához képeíi igazán Pálma f  inak nevezhetem 
otet, mer; valamint napalma iá 37̂ 7;;'/! mindeneknek
m ndent k!vánadni,m clly azigazlélebarátifzcretcttnek pél- 
dázattya, am intm agaSz. Pal-isbizonittyaow ;;/^ 377777^/^ 
# 7 ^ U gv ezen M é l t ó s á g - i s o w ^ f A w m i n d e n  rend .n 
lévő Iziikóíkódóknck, valakik hozzá folámodtak, minden- 
bul valamit kívánták, cíákannyival-is a' menyiyel kívánt ala- 
milnálkodn'. Sót Pellikány madárnak mondhatom, mert va
lamint a' Pellikány ha máskint nem (égetheti fiait, xre/7̂ 7 p^r- 
47;, hanem p^rd/.^dMmaga vérének ki ontásávai-is, és ve
szedelmével íegétti,és táplállya.ugy ez az előttünk íekuvó kc- 
íerves halottunk-is per magának íémmit nem ked
vezvén ^naga kárával-is,és egéíségének bomlásával úgy Izor- 
galmatoskodott, hogy mtnd Mén házainakekeíségére, mind 
izukólkódóknck,ésigycfógyattoknakjobban, és jobban ála- 
miinálkodhaílbn , íz. adakozódáíi által mindenekhez való 
ízeretedt ő; mcg-mutathaílá. Hallotta tudom jól
Tóbiás könyv. 14 . réíz: 0̂77̂ 3/?or̂ r̂o 7^7773,

;/'e/̂ To*of/?gri reco7;&rf jó  az im ádságé bójtólíilel, 
és áhmiíiiálkodáílál, hogy íem dák arány kincíéket gyűjteni. 
Ha én mind e/.ekct el-halgattam vó!na-is ki nyilatkoztatnák 
bővebbé Ménéhez való nagy ízeretetit az ö Sz. nevében nyúj
tót bőséges adományig el-ncmhalgatnák jó  téteményit Iitcn- 
nekházai,kihirdetnék Anyai buzgó kegyeíségit irgalmas ke
zeinek adakozódáíi,mellyeketíok templomokkal,klaíiromok- 
kal, íok ízegényekkel árvákkal böségeílenel-kóvctett.

Vegyük tovább élőnkben a'Fólségcs IítennekSz. Házas
ságban



ságban rendcitt parancíolattyát. igazán ha vaíahol.irva talab 
tűk volna itt íb;/ /gr^ro^w a' kik közt annyira nevelkedem és 
buzgott az igaz fzeretet.hogycícndes.ízép.egyet értő békcs- 
séges lakásokat Ízetlenségnek konkola íohaR.l nemhábor t ; t- 
ta^sötgyakorta, hogy meg-ncTomoritsa MchósagosTársát 
magabúfuláiit-is.ésegéisegénekbomláíit cl-titkolta. Szóvá! 
annyira egybe Firrott.és egybe kapcíolt egygyeíségben vad
nak . hogy méltán azt mondhatom, a'm it a' terméizet vilgáló 
D odorök imák a' hatt/ú felni, h ogyő  maga párjátulfoka el 
né távozik: vw/^7^77!  ̂ /;;;fr?7&ced7;. úgy ez a Méltcság-is c- 
géíz halálának utolsó fottáig, ha más keppen Fólscgcs Uru nk 
ó  Főlsége fzolgálattya miat nem lchetctis.de ugyan cíak ízive 
^éppen*Méltóságos kegyes, kedves párjátul ebnem távozóit. 
Nem kétlem, hogy ha ez a' mérges hala! . nyelve kőteleit, 
R á ja  járását, ajaki m ozgásit. tcRe tagjainak mozdulását 
lenem kötözte vo ln a, keíerveílcn panaizolkodván izenvedő 
lób Patriarchával ftd kiáltana: w  w?g/orM 777 .̂
coro??̂ #? ̂  . hogy tud ni-iHi k ez az cngcíztelen. s em
bertelen vad állat az halál íme életemnek leg-jobb korában 
meg-íoíztot engem világi dicsőségemtől. meg-íoíztot fejem
nek koronájától, életemnek T ársa iu l, ízivemnek máísátul. 
M éltóságos.és Nagyságos Nagy-Karolyi Gróh Károlyi Fe- 
tencz k egyes Uramtul.

Hát T i Méltóságos . és Nagyságos Nagy-Károlyi kerm 
ben, ez előtt tizen-cgyet íd  eíztendövel plánta!tatott,'s mind 
eddigékeHenzöldel'o, demáraz irigy haláltulle vágattatott 
életetek egyik iájának drága gyűm ólcí^ í/cp termekén á^ai. 
kedve ízeréntgyóngén nevelt jó illatu virági, ékes liliom izá- 
l i , M nkősdi rósa helyet télen. nyáron ízemé előtt^vifágzo 
négypirosresái. íejcbnl círagattatott koronájának tündöklő 
gyém ántiNagy-Károlyi Károly i Antal. Aíia Éva,és Borbála. 
Eíerelnicsepe nelku! való édrsmagzati.vallyon nem bizonyít- 
tvátok^Ti-isnaprdlnaprahoxzátok mutatottkegyes Anyai 
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voltát, nevcléRckbcn Itteni Parandblatoknak meg-tartásá^ 
ra czélozot 1 Renes oktatását; nem &  nem e' minden gondo- 
iattya ez vo lt, hogy Mojtcs ^.kónyv. réfz. foglaltatott fiúi 
fól nevelőieknek paranclblattyaizerént, leg-elsóben-is az I- 
Rcniízerctctbcn, tifztelctben, félelemben, ajtatoiságban, 
ésengedehneíségbenhaíznolsan,cs kóllemetelsen az ó (zent 
nevének dicsóibégérc.azutánMéltóságosnagyéfdemü Famí
liájának örömére egéiz életeteknek fól derült ha jnalitu! fogva 
6 ktathaífó,tan.thaisó,hallottaa'mint iránzó jól Koronás Pro- 
phétaSz. Dávid 'Zoltárrí/v^b^/^p^b^^ywor Dow.w, hogy 
a' bólcscíség kezdete az Ur féle! mc légyen, és hogy ;/wor Do- 

orb; az Ur félelme gyűlöli a' gonolzt, mcllyek
az embert órókóiíén kárhoztattyák;ellembcn pedig,hogy az 
Urféielme menten minden gonofztul tartván í^aiás Prophé- 
ta mondása fzerént boldogittya, és meg-bócsűlhctrttlen drá* 
gakindél gazdagittya a^lölkót, azért mingyárt kictinségek- 
nek virágzó zsengéjében leg-inkábbaz Illeni ízeretetet, és 
feleimet, ízivecskckben dicséretedén plántálta, 'sízem eik 
eleikben bőségedén teíjdztétte^ ^

Mind ezeket tudom Méltóságos kisded M agzatok, e- 
dcs Magyar hazám egyik erős of/lopának meg-hervat kerté- 
bcnSzarándokúl járó árvamaradékok, hogyha T i úgy meg-- 
fontolhatnátok mint nem  ̂ úgy értenétek mint annak aTendi 
volna, úgy lehetne tülctek, m in tk ó llen c, nem dák  nem 
hirdetnétek, nem dák nem bizony ittanátok , de mind e?ek 
fólótt-is Jeremiás Prophetávalpanalzolkodván keíérvedén 
fó l kiáltanátok, Ja) immár minekünk! mert

Árvákká lettünk Anya nélkül , ja) már a' mi életünk, 
mert: c o r r h y í ôr r̂ 770-
Jfer, co? o;M r^p/by 7/0/ifr/, el-lbgyot a' mi eddig való ízi-
vünknek oromé ,  dralomrá fakadtak a' mi énckléíink, el  ̂
efet féjünkrüla' midrágaKoronánk, el-dcta'm i kedvünket 
kereső  ̂ igazán fzerctój kehiben ólelójRenedén nevelő, ke-
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belében táplátó édes dajkánk , M ^ltóságos, és Nagyságom 
Csáki KriRina kegyes kedves A ízízon y Anyánk.

A z Igennek kivált képpen valótanittása, 's parancíob 
lattya a' tóbbi kőzót az-is íbk heleken a' Szent írásban :

Vigyázzatok úgy mond , 
mert nem tugyátok íe óráját , íe napját, mellyen el-jón az ür. 
O  ízomorú Halgatóim nagy Méltóságokban helheztetet Méh 
tóságos i N agyságos, Tekintetes, Nemzetes, Nemes , és 
más renden levő Űri rendek, és népek,ha én ízemeimet íbrdit- 
tóm ezen előttünk íekóvó Méltóságos Kcreiztízegi Gróíf Krk 
Rinakeíerves halottunkra, igazán az IRennek Sz.parancíb- 
lattyát volta képpen lóikében tartotta,íz ivében forgatta, mert 
noha hirtelen reá rohana vala az irigy halálnak kegyetlen du- 
hóísége , még-is mindenekben , halandóságát izéméi előtt 
viíelvén kéí/lzen találtass mikoron már éízre vette volna, 
hogy ez a'cíalárd órókáimat hozó Morpheus, a* magamélly 
áhnát reá akarná bocsáttani, azonnal meg-elózé, 'sazt: Cor 

ama Daru madárnak terméizetit maga előtt vi
tetvén, ha betegség , csnyavalam iát el-bágyodot tcRe nyu- 
godnék-is, ízive mind az által eróílen vigyáza: E^dorw/o,ly 
t or wfMv? én tagjaimban el-bágyadot nyugízom ugyan,
mindazon áltál az én Tivem  vigyáz, hogy az én lólkómnek 
Vó-legényeKriRus JEsusengem etvigyázva talállyon.

A ' mint-is leg-kiflebben meg-nem irtózek, fe nem 
háborodék , ennek áz irigy halálnak kegyetlenségére , lap* 
pangó el jővésére valamint az Oroíz-leány: páv?; c r̂*
jM wíema^levegő égeníebeilénrópuló tüzes menvkóveknek 
süvöltő bögéíitul, íem a' mcndőrgéíeknck cíattogó ropogá- 
íitu l, minta' többi állatok, a 'kik nagy félelemmel, és ret
tegései rójtők helyekben íietnek, nem tart, és meg-nem retten; 
ugyeza'M éltóság-is, mindenféléimet, és rettegés magá:uí 
kirekeíztvén, azhalál lábainak zőrgéhtul íemmit nem tart- 
váu , maga KriRus J  Esusához utólso leheletig magát kapcsol
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vánSz.Sacramcntumokkal föl fegyverkezvén bátron, és ke. 
fzenvartael.kerűlhctetlen ellenségét, maga lelkének tehitül 
való el-váláíat mondván: w e á e  corpora worr fy

kiízabaditmeg-engeme' halálnak teifébul,
Halgatokén,ízollyatokTi kórul belöl lévő Tiíztelendó 

Szerzetes lólki Atyák,  és valakik halálos agyában körülötte 
ÍÓ! golót tatok, nem de nem miheleit érzette, és éízre vette, 
téliének bágyodását, tagjainak neh zedéílt, dinének herva- 
dását, lcg^clsóben-is mindeneket kicíintu! fogva nagyig, kűl- 
sókét, belsőket, egéízudvariné^étmagaeieibcnhivatván, 
töredelmes íz ive !, nagyalázatof á .;gal, iokaknak példájára 
meg-kóvette, kóvetéíeután Sz.gyónás által ízáma nélkül e- 
zen fulos nyavalajában kegyelme., Iilcnévcl meg-békélvén, 
maga lólki i meredt kitiíztitotta. Az Oltári Szentséget Kr:- 
ítusJE.usnak drágaláto^ Szent Teliét pedig, ha cfak lehetsé
ges volt, mindenkoron í  1 öltözve térden álva magához vette. 
Végtére hogy annál mkabb ellenségével tusakodhaííon, az 
utolsó kenettel lóikét tólárgyverkeztctíe. Nemkctlem tud
tára volt, hogy az Ihennek paranclblattya légyen:y?

fZ/Md/h?;?*/ Ha ajándékodat az Oltárra v iízed , és ott 
meg-emlékezzél, hogy az atyádfiának vagyon valami ellened, 
halottazajándékodataz oltár előtt, és meny elóízőr meg
békélni az Atyádfiával. Azért minek előtte maga lóikét íz. 
gyónáb által jó Urának Ménének a' Mennyei íz. Oltárra föl 
vitíe volna, noha íemmiben ollyasban maga lólki isméretit 
nemérzé, még-is mindazonáltal, ha údónek jártában embe
ri gyarlóságától viíeltetvén valamiben a'miben valakit valaha 
meg-sártet volna minnyájokatnagy tóiedeimeiséggcl meg kő. 
vete.

Ennek végben vitele után jól tudta azt-^s, hogyáz lífen^ 
nek parancíolattyaaz,Sz. Jakab tamttásaízerént:

i'í/ó-4, vallyátok meg-egy másnak bűne j- 
C ^ teket



tekct, éshogy Sz. Péternek , 'saz igázánfo! ízentéltctcttPa^ 
póknak adatott vó!na hatalom a' bűnöknek meg-kőtésére, 
vagy föl óldozására Matt. ió. 19.
pc//p//^777,p/7//̂ /7/772 777 Gp/j^ür y7/o&7é77 7̂/pyo/vp/7/ /7/̂ 70*/p/-
/.7w,p/7/ /0/7̂ 77̂  r̂/77 Gr/fy. Valamit úgy mond meg-kőtőíz a' 
főidőn , meg leiknek kötözve Mcnnyékbcn-is, és valamit 
mcg-o!doíz a* földön meg-léízen oldozvaMcnnyékben-is, e- 
zckbűl pedig által látta azt, hogy lehetetlen légyen az, hogy 
valakinek a'Lőlki Atya mint ítélő igaz bíró bűneit meg-kót- 
heűc, vagyf. ioldozhada, életre vagy halaira lzententziáz- 
hallá, hogy ha bűneinek terhét, ésgonoízságának mivoltát, 
mellyik meg-kötésre, vagy föl oldozásra méitó légyen, volta 
képpen nem tudgya,azért eztet lem hallaíztotta,hanem mint 
igaz kcrefztény lélek emberi gyarlóságbu! esett jóban való fo- 
gyatkozáíit, vétkeinek gyakorgyónálival, 's töredelmes f^iv- 
béli Poenitentzia tartáhval lzamtalanűl oízlatta, és lzéltctte. 
Abban-ishtennekfz.parancfolattyát izivibenforgatta,hogy: 
777/?777 ;̂7(/7/o^P?'7/7Öô ?'77p777 fz/ö /?ô Ö77í , /77^f:v/7/p/7Ví/b/gv/T/p,
77077  ̂ ^p^7/7y 177/^w 7;7 vo%7<+ H aaz ember Piának 1  ehet nem 
eízitek, ésvéritnem iíziz.kok, élet bennetek nem léízen, és 
hogy a' kenyér maga bizonsága tzerént, mcllyetö ád azö va  ̂
ÍÓságOS teffe r /^777 7Í ̂ /P777 PgO ̂ 7^0 ,G^ ? *0  777P̂7 p/? p?*0 '72?477.?7 l és 
nem pcc étt, e,billege, avagy jele légyen, éi hogy az alatt a* 
kén ér ízine alatt,m ivel: b/7/7/?7/í/7777p/77̂ 77o;7 7770/7/7/?*, 7770̂ / 
^777///  ̂77077̂ 0777777̂ 7/̂ /,a' Kriítus többé m:g-ne:n hal, az halál 
rajta többé nem uralkodik, valóságos vére-is foglaltatik,mint 
hogy nem lehet élő teltnek vér nélkül lenni, azért nem puizta 
módon, m intnémellyekgondollyák, nem dák  ciupán em
beri tchct,m inttcitct(m ivcligcn-isha dák dupán emberi 
telt mi nt telt vetetik, íemmit nem haíznál)  hanem az Anya- 
lzent-egyháznákrendi fzeiént a*föl fzentcitctctt Papnak llté- 
tűí néki adatott hatalma, és áldás által: /'oc/J707/P 777 777p̂ g7 00777- 
?/7P7770/^ 7077p777 fö l emeltetett, és dicsőittetcttd világot leirmn-
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bó!T erem tő,"s könnyebben valamibúi valamit tehető, és 
cl-változt r t íacóivíéitóságának.ésldeni hatalma,s.^.orak ter
méket fóiótt is , egyfzer's m.nd fok helvekre v.Mctő nagy 
ereje által,ke :y ír  iz.ne alatt lévő Itteni kolseggclcgr bon kap-
cfoltatott emberi teltet magához vévé. Vegtsre ab nan-ts kí
vánt Iiten para .c olattyánakmeg-Melnt: ?M:eex
w6,'r,b;d*e,..; w .^ e r e -

Va-
laki beteges kóvt'ilctek, vigye-béazegy-haxrizolgakot, es 
imádkozzanak érette, meg-kenvenotettola)]al az Urnevebe, 
és a' hitbúi való imádság meg-izabadntya a] betegetj mert mt- 
koronétire vette vólna a'fulyosbetegség,e, nyayala mtat te- 
n vomot teltének nehezedétit, az Mennek parancfolattya lze- 
rént, ésaz Anya-lzentegyháznak rendi lzerent Lolki Atyát 
hivatván, hogy annál inkább ha fzukseges lefzen ellensége 
ellen viaskodna,ron, utolsó fzent kenettel meg-kenettettven 
magát, lúlkitfölfegyverkeztette. , „ . . . .

Eliia^yom m ártok Idcnes dicséretit, bőséggel tcllyes 
jóságosolciekedctit, rövid fummában foglalván elégséges az, 
n c y  ennek a' Méltóságnak az Ideni félelem,esrzeretet,mel- 
iyekbul minden jók Izármoznak ,  kiciinségében-rs mar daj
kája volt, ifjúságában oktatója, fői nyolt állapottyabanve
zérlőié, moitaniidejébcntanács adója ^vétkeknek zabla ja, 
jóságos cíélckedeteknek oíztonc, oi'()k boldogságra yex-rlo 
kalauzza , ^gyfzóval ártatlanságának ideje merő rcmciisegcs 
vigaiztalás, emberi korhoz kozeigeto élete, minden jo ,al 
bővelkedő tellyefség, vége azőrök boldogságot, és emlc^e- 
zctet érdemlő meg-bőcsu!hetetlen drága jó vala. , ^

Nincs azért mitúl lelned, nincs m:tul rettegned Mcltosa.- 
gos, és Nagyságos KerelztizegiGróff Csáki Kridina,előttünk 
tékuvőkeferves halottunk, mindeneket íme??; 
mintkitcczik , bőségeden IdennckSz. Paranclolati , az A- 
nya-tzentegy-háznak rcndeléíiízcrént bé-toltottel,
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Felebaráti ízéretctben gyulladoztáí, lAenes félelembenneveL 
fedtél, ájtatoíságokbüfoglalatoskodtál^eniiázainak ékes  ̂
ségín iparkodtál, hozzád folyamodóknak aiami.nálKodttál, 
^özvegyeket? árvákotíegétetcél, ízegényeket igye-fogy(,tta- 
kát tápláltál, ízentházatságbéli parancíblatnak eleget tértél, 
magzatidnak neveléíiben mint kegyes Rebeka ízorgalmatjs- 
kodtáh utólsóorádraéjjel, ésnappal vigyáztál, Sz. Sa:ra- 

inentnmokkal föl fegyverkeztél, izóval mindeneket tehetsé
ged izeréntb ségeílenbe-teliesétettéi, azért n.ncs mondám 
m.túltartanod, nincs mitul rettegned , mert valóságoílan: 
i ? ; j óságos cíclckcdcteknek bőségé
vel mégy Kjihus JRsus Sz. izinc eleiben,
tsE.omoru gyáízos koporsódban.

Ti pediglen (zívbéli keíerves bánatokkal keíergó ízomo- 
niHalgatóim , Méltóságos Verselek kisded árva Magzatok, 
E g\h ázi, 'svilági Fő Nemes , Nemtelen, nagy, családon  
rendek, árvák, és özvegyek, kedves hivízolgák, Udvariak, 
valakikhidegtagjainak órmoskoporsójábanvaló betéteiére^ 
ntóhó tiíztetsége meg-adására, tirodságos ide jöveteleteket 
nemíajnáltátok, minnyájatokat hivatalom ízcréntKrilfus 
JFsudal indekmondvánr N o///^/fhogy többé ezt az Méh. 
tóságot ne íiraísátok, keíerves kőnyhullajtáít knak záporit 
ne folytafsátok,mertaz IRcn egekben cl rendelt t rvényének 
bé kólletett tellesedni e' földön:

<7%̂  ne íiránkozzatok azon, hogy
*titeketazl^eníl!ydicíiretesjótul meg-fbíztott, hanem viga- 
dozzatok,azon, hogy illy kegyes Méltósággal valaha meg- 
áldott,akimindennémt'i jóságosdelekedctekben, R'eni féle
lemben,!^, erkőlcíekben,benneteket lölkén k eg 'íztd létn i 
való cl-válá^áig vezérlet, k inek-isnem kétlem, hogy Mélrósá- 

gos híre, neve, boldog emlékezete ízivetekben 
béóltvalcízén mind őrókkén
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