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Ingredieris in abundantiaSepukhrunt 
Job. f. f .  26,

Bőségben mégy a Koporsóban.
Eseröségnek forráíibűl áradatt bús tengernek 

habjai kozott evező , Méitóságos fzomoru 
> Úri Méltóságok ,  könyveknek orczákon le- 
igerjedező áradáfival firánkozó, sötét gyáfzban 

'ö ltö zö tt Méitóságos vétségek, fopánkodó fo~ 
háfzkodáífal el rémült keferves Udvariak, fzivbéli óhajtáC 
fal fzánakodó F ő,’s Tifztelendő, Tekintetes , Nemes, Nem- 
zetes , közép ’s alább való sorsban helhefztetett Egyházi fzer- 
zetes,és világi rendek. Nem kétle kinél kinél tudva ne volna, 
hogy ‘ az Illeni Fölség őröktől fogva el-végzett, vifzfza hi- 
hatatlan törvényének sérelme, ésamaPáradicfomifá, tilal
mas gyümölcsének, keferves halált fzerzó mérges ízlése, o- 
kozá ezt nék link, hogy az engefztelhetetlen halál izeden po
harának el vételére , fzámki-vetett pállyafutáfunk kémény 
adójának ki fizetésére , kinfzeréttetűnk minnyájan: omnes *·*«· ** 
morimur első Szüléinknek vétke által minnyájon mint ama 
fris harmattűi meg-vidámittatott, piros hajnallal föl derűit 
ártatlan gyönge virágok, tagjainkban bágyodozvin, ellve 
felé el-sárgűlunk,ehhervadunk, lenyukfzunk, elfög>unk ,  
homállyal el-boriitatunk.

Ugyan-is hol Valinak azok a’ régi hatalmas K irályok, Csá-
A? fzarok-
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fzárok? aranyos hintókon Elephántoktúl, fzarvafoktúl, és 
Orofz-leányoktúl hordoztatott főlséges Monarchák , kik 
hatalmasságokban, táraságokban, é etjeknekminden nap
jaiban, túndoklottek , fémíettek? meg-holtak: f.cut umbra 
declinaverunt m;ntaz árnyék el-hajlottak, minta1 vízi bubo
rék, és ízéi fuvás, minta1 falcról le-hulló fzároz levél, már 
nevekedö, már apadó cfurgó patak cl múltak, mint a’ fúlt el 
enyéfztek.

Hol. vannak ékeden fzólló Tullius , és Demofthen?s? 
mély tudományu Plato, és Ariftoteles Iskoláknak híres ből- 
cfei? hol Tantalus, és Mydas ldncfes gazdagságnak Fejedel
mi ? hol czifra óltőzetú Bethíabeek ? kegyes kedves Eízthe- 
rek? ékes termetű, vidám tekéntetú Helénák, drága győn- 
gyú Cleopatrák, győzedelmes Judittok, főidnek maid maid 
Iíten Afzfzonyi ? meg-holtak,tanquam dics heflerna qucepraeteri
it·) mint a" tegnapi nap, minta’ kinyólt jó illatu virág-ízál egy 
kévésé láczottak, de amaz utánnunk lefelkedő cíalárd , és 
irigy halálnak, ama Csáfzároknak, és Királyoknak, ragya- 
gó kővekkel ki rakattatott egeknek mógyáraformáltatotr pa
lotáikat fői dúló fúló ellenségünknek mérges nyilaitól, halá- 
Joífan meg-febeséttettenek, életjektúl meg-íofztattattanak.

Hol vagyon Macedo Király fia hadaknak rettentője Világ
gal bíró Nagy-Sándor, kit maid maid a1 fok gvőzedelmes fze- 
rencsék miát a zó  vitézi,és fejedelmi Iíten gyanánt imádtak, 
és halhatatlan titulufokkal magasztaltak ? Hol Scipio Han
nibal, Julius Cfafzár orfzágoknak bírái ? Hol el nyomoro
dért cfak nem utolsó romlását váró, árva hazánknak ragya- 
gócfillagi? drága gyűmőlcfi ? arany almái ? dúcsőfségét eme
lő , ’s nevelő Szent-Királyi, V itézi, bajnaki, Machabeuíi? 
Hol van cfak egy Corvinus János,a1 ki annyira rontottatok  
a’ hatalmas Torok erőt, hogy halálát meg-értvéna’ Torok 
Császár kőnyvezet bofzúságában, és mérgében, hogy meg- 
nem bofzulhatta aTőrókNemzetségenel kő vetett fok gy őze-



delmeshatalmaiságit? Mors interfecit omnes az halálnak 
gés N yila , és hegyes tőre által vette minnyájokat.

’S Innét fzármozot ama vers lzerzóknek közönséges mon
da fok

Omnia fub legem mors trahit atrafuam.
Eft commune mori, mors nulli parcit amori.
Mobilis , &  fortis veniunt a i funera mortis.

Senkinek nem kedvez a1 kegyetlen halál,
Koporfóban e j t i , valakire talál.

Nem gondol embernek fém Méltóságával,
Se Nemefségével, fe gazdagságával.

Nem néz Gróífoknaknyuítos Tubájára,
Sem a1 Királyoknak arany palczájára.

A ’tornyot, és gúny ót egyaránt meg-hágja,
A ’ Királt, és Szegent egy halomban vágja.

Sceptra ligonibus aquat a1 Főlséges Méltóságokat, a1 mérhe
tetlen hatalmaiságokatparafztkapákkal, Királi pálczákot a- 
laci'ony forfokkal, bárfont a’ daróczal, ártatlanokat kegyet
lenekkel ófzve zárván zavarván egyenlővé téfzi, úgy annyi
ra, hogy quihoiie induitur purpura a’ ki ma bibor bárTonybanft,riwSo/?. 
ö ltöztetik, holnap fzegényekkeltemetőhelben rekefztetik,r<?« Eti/t- 
a’ ki ma főlséges Méltóságban koronázvafémlik, holnap fon- Jíí 
nyat ábrázatban fzoros koporsóban tétetik.

Engedgyűk meg-hogy bírjon valaki Abrahám engedelmes- 
fégével, MojTesTzelédségével, Dávid fzStségevel, Salamon 
bólcfefségével, Cyrus, és Darius kincsével, Abfolon CTinos- 
ságával, Abigail okofságával,Ilona mosolgásával, Efzther 
ékes ábrázatt> ával, Gedeon töredező Palaczkokkal végben 
vitt vitézségével, Jonathás fzeretetével, Judith bátor fzivé- 
vel, Susanna tifzta életével, fzóvai mind lilén , ’s mind 
Iág előtt nagy tekintetekkel, de ugyan mikor ingyen fem 
gondolná, akkoron az irigy Párkáktúl életének *ranyfona
la el-vágottatikjálhatatlan ízerencfe kereke el-iotaittatik, ak̂
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^óron minden fzépségek az halálnak irgalmatlan kafzájaalá 
vettetnek, akkoron minden gyönyörűségek, éshatalmaísá- 
gok alföld gyomrában temettetnek*

Tapafztalta íme ennek a’ fzerencfe álhatatlanságának 
keferves változáíTal lett moítoha Torsát ezen előttünk fekűvo 
Mélcósigos, és Nagyságos Keref/.tfzegi GróffKriftina kegyes 
A fzfzonyunk, kinek ha fzomoru halál folhóivel be borult, 
ormos koporsójára tekintek, ha meg-fagyott hideg tagjait 
fzemlélem, látom hogy ótet-is el-feleithetet!en fájdalmunkra, 
ez a’ fene bofzfzu állálíal muftohálkodó, kőnyőrűletlen, ’s 
embertelen vad állat, az halál, agyarkodó kegyetlenségé
v e l, keferves halált fzerzo mérges nyilaival által vervén meg 
g y ő z te ,’s rettenetes fzententziája alá vetvén életétűi meg- 
fofztotta. Ugy annyira , hogy fe fzollását, fe járáfát , fe 
ped g nyelve forgását többé foha nem teheti.

E z pediglen mivel az U r Iíknnek el-végzet Decretuma, 
és Törvénye légyen ,, hogy minden halhatatlanságnak re- 
ménségén kívül, amikor akkor, de ugyan cfak meg-kölle- 
tik hajnunk, azért amint vékony értelmem , csekéj elmém? 
engedi, meg. mutatom a zt, hogy ezen előttünk fekuvó Ifié
ben boldogult nagy emlékezetű Méltóság tudván jól az Is
teni Felségnek meg-máfolhatatlan rendelését, ugy korma- 
nyozá minden nému dolgaiban az Ifteni félelemnek kormá
nyával, egéfz utolsó fzempillantásáig életének hajóját ugy 
meg-raká jóságos cf-dekedeteknek bőségével, Ifteni Paran- 
cfoíatokna kbé töltésével maga lóikét, hogy Iftennek rendő- 
léséből, valamikorakkor az halálnak ízetlen poharát meg
köttetnék inni:, ’s Pállya futásának utolsó  ̂végét tapaTtalni * 
í»rndenkoron az ö mennyei Vőlegényétől, Kriftus Jésusatui 
kéíZM-K’s Iftenes cfeiekedeteknek bőségével találtassák. Mélly 
TfteneS<lekedetére nézve,  nem volt mitúl rettegni ( a’ mi át 
bátorfzivehi<^kŐltozÓtt-kifőiké hallandó teftébuí)mertma- 
kundantia bonoruyn operum jóságos cíelekedeteknek| bőségével
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múlván t i  ez árnyék: világbűi, ment-bé koporfó iában. Mel- 
lyeket én miglen tehetségem fzerént meg-mutatok , kívá
nom, hogy e” jelenvaló firalmas néptűi fzünyenek egy kévésé , 
és cfendefegyenek meg íziveket fojtogató köny-hulajtáfok » 
keierves zokogáfok.

H ogy öröktől fogva el-végzett D ecrctum a, ésTaná- 
cfa fzerént az Iftenne; kminden embernek meg-kőlletik halni, 
azt világoífan tanittyaSz. Pál ApoftoPZidókhoz irt levelének 
9. réfz: ftatutum efi hominibusfim  el móri, el-vagyon végezve 3,
és rendelve minden reménség nélkül Felséges íftentűl, hogy 
minden embernek meg-kóllefsék halni. Ez még-a' teremtés 
után-iscfak hamar ki mondattatott volt első Atyánknak A- 
dámnak: morte morieris· meg-másolhatatlan fzententziája az Gefu s. 
Urnák: halálnak halálával kolletik meg-halnod.

Hogy pediglen a1 Fólséges Iften ezen álhatatlanságun
kat; és emberi hállandóságunkat: ama fői derűit piros haj
nallal mofolgó, de egy-kevés vártotvaaz űdőnek forgására, 
napnak egy-kevés sütésére, egy háborúnak támadására el-ha- 
laványodott, ’sfzinteien köntösben öltözött jó illatú gyön
ge virágokkal való el-mulandóságunkat, anál inkább fzi- 
vűnkben gyökerezze, azt parancfolá vala, és eröífen meg-,ewwiilrl? 
h a g y i, Jeremiás Prophétának: Surge, &  defiende in domumJr f.'u 
figuliy & ib i audies· verba mea. Kelly föl úgy mond , és meny 
alá a’ fazekas házában, és ott meg-hallod az én igéimet, ’s 
midőn lement volna Jeremiás a1 fazekas házában, Iftennek 
Parancfolattya fz-:rént,ime ó alkotmánt cíinál vala a1 keréken, 
és el romla az edény , mellyet sárbúi címált volt az ö kezei
vel, ésfordúlván más edént cfinála abbúl, a'm int teczetva- 
la az őfzemeinek, hogy cfinálna ; akkor az Iftennek igéje 
lón Jeremiáshoz mondván: 'Kunbúidfcut figulus ife non potero *·β· 
vobis facere Domus Israel,ecceficut lutum in manu figuli, ita vos in 
manu mea. Vallyon nem mint a’ fazekas cselekedhetem e’ én
veletek Israel háza, ime mint a’ sár a' fazekas kezében,úgy ti az 
én kezemben. O  Czo-



OfzomorúHalgatóím, ha úgy tetczik mennyünk alá , 
fordúllyunk-bée’ jelen való órában az egeket, földet, egy 
ízóval mindeneket Teremtő, és alkotó líteni Fölségnek az 
ó munkálkodó házában, tekéncsuk meg-Jeremiáífal az Ő cfi- 
nálmányát, vefsitk fzemeinket ezen előttünk fekuvó· Méltó
ságom , és Nagyságos Kerefztfzegí GróffCsáki Kriítina halot
tunkra, vifgállyuk meg-bátran ezen Méltóságnak meg-hide- 
gű lt, és merevedett tagjait, és íme maga azonnal föl-kiált 

Jet. 15. Jób Patriárchával, manus Domini tetigit mey az ilr  keze ille
tett engem, az ő  haíonlatoíságára formáltatottedény, már 

jivmt. i s P  *kve tórettettem: Jicut lutum in manu figuli mint a sár a1 faze- 
*' «·· kas kezében, ollyanná lettem, éló edénybűi , meg-hólt e- 

dény dmáltattattam, porrá, és hamuvá változtattam.
Ugyan-: s hajóimeg-gondoílyuk:Quid poffumus contra,f i  

naMaxen immortatitatemfitamnobifcumpartirinoluity ki ál ízemben, és 
ηus. pórben ar Fölségcs Ur lftennel, mit tehetünk róla, ha az hal

hatatlanságát velünk nem akarta k őzlen i, és minket az hal
andóságnak terhe alul kivenni ,  Operatur omnia fecundum 

aáEfh- s. confilium vduntam fűd ,  mindeneket az ő  meg-foghatatlan, 
öröktől fogva el-végzettakarattya fzerént, mint fzabad Ur 
efclekfzik ,  rs nincs o lly , a1 ki akarattya ellen álhaíTon. ’S 

zzechiti ugyan erről fzól vaía Ezechiel Próféta 7 . réfz .: Finis venit, 
*eCf ! f 1 v c m tfin isa’ végh el-jött,eljött a’ végh , hogy tudni illik , 

fém az égen,fém az főidőn nem találtatik ollyan teremtett ál
lat , a' kinek vagy kezdete nem volt volna » vagy vége nem 
lenne, egyedül cfak azIftennek tulajdona a z , hogy foha fe 
kezdete nem vo lt, femeg-határozott vége nem léfzen. p Es 
igy hafzontaia nincs az egéíz teremtett ég alatt reménségűnk: 
Teftamentum hujus mundi morte morieturyCl-végzett hagyomán
nyá e' világnak,teftamentomban hagyott öröksége a z , hogy 
halállal hallyon meg,

Folm odgyunk ámbár azokhoz., a* kik az halálnak biro
dalma alatt nincfenek, úgy m intáz eIementumokhoz,kérjűnk

ezek-



ezektűi valamelíy fegétságet,és vigafztaláft, lég előfzőr is kér
jük a’ levegő éget , és fzeleket , hogy fegécfenek az ha
lálnak rabságából, nagy ere jelenek hatalmas Zuggásával, és 
fuvásáva! öfzve fzaggatván fzabadicsanak meg az halálnak bé 
kerétett hálójából. De hafzontalati, még-inkább nagyobb 
fzomoruságra gerjefztenek, mivel ama fzenvedéfnek tüköré 
Jóh Patríárcha könyvének 7. réfz. föl kiált: ventus· eft vita ho- Joi- ?· 
minis ízéi az embernek élete, Fordúllyunk a-* vizekhez, ter- 
méfzete^s tulajdonsága az víznek, hogy femmire nem teként- 
vén , nyakra, ívre mindeneket el-ragad, kérjük, hogy az 
engefztclh^tetlen halál ízetlen mérges poharát ragadgya el,de 
itisnem  hogy ví afztalnának , hanem inkább Királyok má- 
födík könyv. 1 4 . réfz. nagyobban meg rettentenekrjTc^/ aqua 1. Reg. ̂  
áiLbimur omnes-minnyájan valamint a’ vizek el-folyunk. Mén- *' 
nyűnk a’ tű zh öz, kérjük hogy maga erejével eméfzfze meg , 
éségeíle meg-ennek a kegyeden halálnak kőteleit; de itt f  m 
veízűnk más feleletet, hanem ; Juvenes eorum comedit ignis, ^  
meg eméízti a’ tűz az iffijait. Folyámodgyunk utollyára a’ mi 
anyánkhoz a1 földhöz. D e még-kérésűnket fem halga ttya meg 
már-is azt kiáltya, Teremtés könyv. 3. réíz. Memento homo quia Ge*J; 
pulvis es-î T in pulverem reverteris,emlékezzél meg*ember, hogy 
por vagy, és porrá léfzeíz. Fordúllyunk végtére magához az 
emberhez, tudom hogy fenki nem kivánnya úgy oltalmazni, 
és védelmezni mint maga magát, deezishafzonta!an,mert itt 
is nincs egy érzékenség ,  egy ér,avagy tag, melly az halálnak 
hatalma alatt nem volna.

Bizonittya ezt a’ Mennyei Titkoknak SecretaríuíTa Sz.
János, titkoslátáfi könyv. 6. réfz,: Dataefiilli poteflasfupra 
tjuaiuorpartesterrce hatalom adatott néki e’ földnek négy ré« Aff, 
izén, az egéfz főidnek pedig négy réfze,négy eíementömbúl 
ál levegő égbűi tüdni-ilíik, tűzbűí, vizbű l, és foldbűl, nem
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kis világnak neveztetik az ember, azért hafzontalan mind e- 
zekhez folámodnunk, mert ezeken-is: dataeft UH poteftas ha. 
talom adatott az Iílentől,hogy ölne fegyverei, éhséggel,halál
lal,földi vadakkal,és ezernyi ezer emberi nyelvel meg-fzámlái- 
hatatla módokkal.Bizonyittyaezttovább DanielProphétálá- 
sa kőny.2. réfz. ama világi d csőfségbe gyönyörködő,föl fuaU 
kodásba,és kevélységbe elmerűlttNabuchodonoforKirálynak 
álmába láczotott fon álló képe,meliynek a zó  feje finom arany
búi vala, a’ méllyé pedig ’s karja ezűííbűl, hasa, és tomporai 
rézbul, a’ fzárai vasbúi, a’ lábainaknémel réfze vasbúi, né
niéi pediglen cferépbűl,ezeknek látása után ujonan látá Nabu- 
chodonosor Király hogy : abfcijjus lapis de monte βηε manibus 
percufft famam inpedibm ejus ferreis, ÖT fiSilibus, <&' Commi?mit 
eos, tunc contrita funt pariterferrum, tejia, as, argentum,aurum, 
Ür redaBa quafi in favillam. Elvagatékugy mond egy ku a’ hegy
bűi kéz nélkül, és meg-űti az álló képnek vas, és cferép lábait, 
és el rontá azokat, akkor el-rom’ának egyenlő képr en a’ vas, 
cferép, ezűít, és az arany,és lőnek mint a1 nyári í'zérűnek paz- 
dorjai,

M ind ezeket a’ fz. Írás magyarázó bőlcfek nem egyébre ,  
hanem az emberi terméfzetre magyarázzák, hogy ámbár va
laki fon álló képével, fugárasteftével, ékes termetével, okos 
elméjével, királyi Felségével tűndökőllyékm intarany; ám
bár valakinek m éllyé, ’s karja olly eres légyen mint az ezűít, 
haía,  ds tomporájaminta’ réz, ízára, lába, egéfz tagja mint 
vas,még-is miheleít ettől a’ raj tünk uralkodó haláltól,  ettől az 
líteni tulajdonságoknak,’shafonlatofeágoknak kívánsága, és 
mindeneknek kívánt tudáfamiatt,elsőfzúleinktulreánk efett 
kőtűierőífenfőiálloképem eg-iittetik, azonnalminden válo
gatás nélkül mé!tóságátul,hatalmaiul,erejétől,bőlcfefségétől, 
fzóval minden nemű érzékensegétőlegyfzer ’s mind meg fofz- 
tati k. Példánk ebbé ezen előttünk feku vő Méltóságos Kerefzt- 
Szegi Groff Csáki Kriítina keferves halottunk , ime ez noha

nagy



nagy Méltóságával, nagy érdemű Fami lib ával, Iflenes er
kölcsükkel, nagy ajándékokkal; iga? fzeretettel, mindenek 
előtt nagy tekéniettel, mint az arany hatható képpé tündök
lőt , még-is miheleít ettűl az életünk után ólálkodó kegyetlen 
haláltól fún álló nagy tekéntetu képe meg-utieték, azonnal 
ékes tér metiben, egéfz teltében meg-rontaték, ’s hatalmától, 
Méltóságától, erejétűí, bolcfefségétul, nagy emlékezetű Fa- 
miliájátóí egy fzem pillantásban meg-fofztaték,

O  meg-győzhetetlen halálnak nagy ereje , nem héjában 
hafonlittatik azőfene-vad,’semberi életet fzomjúhozó ter- 
méfzete, áma Fbeífen ki öntő vizekhez , és ama vefzedelmes , 

mindeneket magában vonyó, ’s fzivó örvényhez, mível va- 
íam ínta’viz optima quaquarapit femmit nem tekéntvén minde
neket el ragad, úgy az halál is femmi fzépségnek nem kedvez
vén , fehér epe nélkül való galambhoz hafoníó őregekre,gyön
ge tagjaival virágzó iffiakra, nem tekéntvén , ámbár okoífá- 
gokkaí, ékesfzólíáiokkal, tefti ritka talentumokkal, bő’cfes- 
ségnekhallandó Iftenét főllyúl hailadgyák,ámbár nagy Famí- 
liájóknak elejével Abrahámokat, kincsének bőségével Dariu- 
fokat meg-előzzék, még-is mindeneket el-ra gad, hatalma alá 
vétt magához ve nn,

Tapafztaltaennek kegyetlenségét, és hatalmas vol át e- 
zenelőttűnkfekűvóMéltóságoshaIottunk,a’ ki életének lég 
fzebb korában minden tekémet nélkül, keferves fajdalmunkra 
ettűl a'febeíTen folyó víztől irgalmatlanul el-ragattatott, ’s 
végtére, mint ama nyavalák tengerében fzent házafságnak 
gyűrűjébűl ki efett, egyik meg-bőcsűlhetetlen ragyagó Kár- 
uunk uíus k ő , keferves fájdalmaktól, mint egy haboktól oftro- 
moítattván',hán^ottatván,vettetvén, idejének ele tte, a’ ma
gához fzivó örvény tói engefzteíhetetlen, és telhetetlen ha
lainak mélségétűl, mint Jónás a’ Czet haltul el-nyelettetett.

De mível jól tudta, és fzámtalanól hallotta ez a’ dicső sé- 
ges dicíiretekkel tellyes, Méltóság? Károlyi háznak egyik é-
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ékes Koronája fok fzegéíiyeknek,í t vaknak, édes Anyok helet 
való édes A nnya, KerefztfzegiGróffCfáki Kriítina , hogy I- 
ítennek őroktúl fogva el-végzett meg-máfolhatatlan törvénye 
légyen a z , hogy az halálnak mérgét meg-kólletik innunk, 
fzám-kivetett Pallya futásunk adóját valamikor akkor, de u- 
gyan cfak meg-kólletik fizetnünk, ettul a’ telhetetlen mélségu 
örvénytől el-kőlletiknyelettetnúnk, azért legkiífebben fém 
kívánt Mennek fzent akaráttyával ellenkezni, hanem egéfz 
nevelkedéfinek virágzásától fogva utolsó fzempillantásáig é- 
letének hajóját, buzgó fzeretettel, Illeni féleleméi, kormá
n yozta, hogy valami-képpen cfak lég kiífebben-is Illeni Pa- 
rancfolatoknak meg-fzegéíe miat lelki vefzedelmet, és hajó 
toréit valaha ne fzenvedne.

Jelentik mind ezeketaz őrök életre való fok fzámlálhá- 
tatlan nevezetes kincfei, mellyeket napról napra bőségeden 
gy uitőgetet volt. Leg-elsóben-is jelentik az ó fzivbéli foháfz- 
kodáfíval egyben kapcfoitatott Illenes lzeretetit, Megváltó 
Kriílusához, á zó  Sz. Annyához, és fok nevezetes Szentek
hez való töredelmes ájtatofságit^mellyeketKriílus Jtsus Dra-

falátosSz Sebeivel meg-billegeztetett Seraphicus Sz.Ferencz 
iainakTemplomában lzámtalanól el-kóyetet ^ugyanazon 

Sz.Szerzetnek ízomfzétságban lévő Tifztelendó A ty á i, je
lentik ezekhez mutatott kőtelefségénekIllenes indulatit, áj- 
tatoságos buzgóságit, mellyeket Boldogságos Szűz M á r iá 
nak Iften fzerelmes Sz. Annyának neve alatt vitézkedő du- 
csőfséges Patriárcha Calasantius Jofeph fiainakTemplomába 
gyakorolt, ugyan azon Patriarchának Calaíantius Jofephnek 
Nagy-Károlyban lévő érdemeden fiai) Kiknek Sz. napján főt 
cfak tifztefségekre-is végben vitt erős bőjtőléíi teftenek ke
mény fanyargatáfi után, mellyekkel fzolgálat alá hajtotta ma- 
gateílét, holtellyes életérűlvaló, hol gyónásitólgyonáfá- 
ígtettbűneit, a1 föl fzentelt Papnak élő nyelven, töredelmes 
fciyel 3 alázatos lélekkel meg-gyonta, ’s meg-gyónása után a?
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többi kozott mint egy természetté vált ízokásbul a? Oltárt 
Szentségben a1 meg-teítesalt Kriftus JEsusnak valóságosSzent 
T eftét,  egéfz Udvarával kicfintul fogva nagyig magához 
vette.

Igazán kővette Spanyor Orízág Királnéját, a’ k ikétvi- 
íágot Íratott volt le magának, az elsőt flotfolir-> a’ malikat flos 
Iunx n a p ,és hóid viraginak nevezvén,ezen fóllűlvaló iráílal: 
Sequor £r aternum frefto kiis a’ nap virágon Jésuft , a' holdon*· 
pedig Máriát jelenté. Nem kűlómben ez az el-her vat Méltó- 
ság-is két virágot irata maga fzivében, fzűntelen egéfz éíetétnl 
fogva erre a’ két virágra n éze, fzűntelen ennek a' két virágnak 
árnyéka alatt Iftent dicsérő Sz. Annyát tifzteló f  erzetes A- 
íyáknak Templomiban, töredelmes ájtatofságitfoltatá egéfz 
halála órájáig, utolsó fzempilíantásáig é kozott a’ két virág 
kozott Iftenes foháfzkodáíiban álhatatoífan meg-marada.Ugy 
annyira, hogy fok buzgósági kozott Itteni Szeretettül gyiílla- 
dozvánSz.ÁgoftonDo&orral lőlki képpenfól kiálta: Hint 
pafcor h vulnere, bine laBor ab ubere, pqjitur in medio,  quo wt 
vertam nefcio, Egy réfzrűl Kriftus JEsusnak Sz. febeitűl, más 
réfzrűl M ap iAemloitűl lőlki képpen tápláltatom, mellyikhez 
fordúllyak nem tudom, azért hogy mind a ’ két virág fzálnak 
meg-felelhelfen, tapasztalt fok izbéli jókért hálákat adhas- 
fon 5 mind a1 két virágnak árnyéka alatt lévő Szerzetefeknek 
Templomit aranyos, ezűftősKasulákkal, fzép Pluviálékkal, 
más egyházi apparamentumokkal,és kéfzűletekkel úgy ékesé- 
tette, ruházta, és gazdagította, hogymoftanában-isel-felejt- 
he-tetlen hála adattal hirdetik, őrök emlékezettel ájtatos .buz
gósági t jelentik azon Templomnak ékefségi.

Hat T i nem fzóllamlatoke’ meg ugyan azon nap,és hold 
vi rágok Sz. neve alatt Iftent dicsérő, egy máshoz közel lévő 
Szerzetefek, Titeket fém felejthetlek cl-Nyir Bátorban lévő , 
ugyanSeraphicusSz. Ferencz Atyának Minorita Conventua- 
lis Szentségei Szerzetbéli Tiízteletes lőlki A tyái>vallyon nem
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hirdetitek e* Tík-is velem együtt ezen fzinetíen kontc sben ö l
tözött Méltóságnak líteni fzeretettíü fzármozott hozzátok 
mutatott buzgó fzeretetit ? Anyai kegyes gratiáit ? nagy ír- 
g,a!mafsá|it? ’s árniben hozzá fblamodtatok, kéréfteken kí
vül-is, bő adakozódálit? Sz.álamifnálkodáfit? a’ mellyek va
lóban olly bőségeífek vajának,· hogy a’1 többi kozott fok más 
adományi mellet: Quod fecit dextera non fchnt finijlra 9 a’ mit
a ző  job keze tett, nem tudat más femmit benne ,  hanem a'‘ 
Fölséges Ifién, rs az ő lőíki Attya. Tudom ugyan,  hogy Sz. 
Máté Evangeíifia oktatását forgattyátok elmétekben, ’s nem 
áílitcyátok fzűkségesnek lenni ezeknek hirdetéiit>mert a’' Me
nyei Sz, Atya a’ nélkul-is, a’ ki azokat látta in abfiondi'to $? 
rojtok ben Centuplum reddet T áz annyit térét vífzfza, és bő 
adakozodáfit meg-jutalmazza. Igaz ugyan az ,  de mivel az-ís 
meg-vagyoö írva ugyan azon Sz, Máté Evangeíifia könyv, j ,  
réfz. ló , Hfrhögyrfc' luceat lu x  vefraeoram hominibus jut videant 
opera νεβνα hona, &  glorificent Patrem veflrum^ui in Coelis efi.XXgy 
világoskodgyék a’ ti viíagofságtok az emberek előtt, hogy lás
sák a’ ti jó efeléfcedetiteket, és dicsőítsék az Atyátokat,ki Men
nyekben vagyon ,  azért bízonyoíTak legyetek abban, ha ti nem 

tr*t ** hiráetítek-is Armuntiabtem Coeli fafítíam  ejus,  az Egek fogják 
***** hirdetni á z ó  hozzátok mutatott fok izbéli jóságos cfelekede- 

tit , kegyefségit, fzeretetit, Anyai gratiájit,  irgalmas kezeinek 
bőséges adakozódálit.

Mit fzóllyak az! ftennek hív fzoígáihoz,kedves örökös fí- 
,  sántákhoz, hennákhoz, vakokhoz, inafzakattakhoz

mutatott rgaímafságirúl ? más Szegényeken való fzánakodá- 
fírul? fzókőlko lökön való köny őrlik te f. égirijl ? gyámoltála
itokkal, rgye fogyottakkal,  özvegyekkel, árvákkal tett ke
gy efség'rűl ? jel tudta tudom, hogy az literinek Sz, Parancfo- 
íati ebb n az T fiení, és Felebaráti ízeretetben foglaltatnak : In 
lisduölws mandatis Universa lex pendet,  ÖT Proph e* a ebben a’ két 
parancíoíatban függ az egéfz törvény, azért úgy iparkodoct
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ggéfz életének rendiben, hogy legelsőben-’s min iének fölött 
Urát Iftenét fzeretven,azután Felebáráttyátugy fzereífe, mint 
őrlőn magát, gyámoltalanságában fegécfe, mindenekben ol
talmazza. Amint-is ollybőségeírekvalánakmindenekbez az 
ό  irgalmair.igi, hogy egy fém találtatott, a’ kit ha cfak lehet
séges vo lt, vigafztaítatlanúl magátul el-bocsátot volna.

Melly jó voltához képért igazán Pálma fának nevezhetem 
ő tet, mercvaianrnt a'palma fa omnibus omnía mindeneknek 
mindent kíván adni,melly az igaz felebaráti fzeretetmek pél- 
dázattya, am ίn t maga Sz Pál-ls bizon i tty a omnibus- omnia fa-  *· c<*. 
Bús fűm. Ú gy ezen Méltóság-'s omnibus omnia minden renjen 9- 
lévo fzukólkődőknek, valakik hozzá folámodtak, minden- 
bul valamit kívánták, cfak annyi val-ís a’ menyi vei kívánt ala- 
mifnálkodní. Sót Pellikány madárnak mondhatom, mert va
lamint a1 Pellikány ha máskintnem fegétheti fiait, nec fibi par
tit, hanemfita per difrendia maga yérénekki ontá.ával-is ,ésve- 
izedelméyel fegéttfiés táplállya.ugy ez az előttünk fekűyó ke
serves halottunk-is fi-ta per difpendia magának femmit nem ked
vezvén , maga kárával-is,és egéfségének bomlásával úgy fzor- 
galmatoskodott,  hogy imnd Ifién házainak ékefségére, mind 
fzűkőlkődóknek,ésigyefógyattoknak jobban, és jobban áía- 
mimálkodhaífon ,  fz. adakozódáfi által mindenekhez való 
fzeretetít zw abundantia meg-mutathafía. Hallotta tudom jól 
Tóbiás könyv. 14· réfz: bonae fi oratio cum jejuni ο,&  FJei'mofna, 
mafs qu'am thefauros agri recondere jó  az imádság,a’ bőjtÓléffeU 
és álamiíhálkodáíTaJ, hogy fém cfak arány kincfeket gyűjteni.
Ha én mind ezeket el-halgattam vólna-is ki nyilatkoztatnák 
bővebbe Ifienéhez való nagy fzeretetit az ő  Sz. nevében nyúj
tót bőségesadományt, el-nemhalgatnák jó téteményit Men
nek házai,ki hirdetnék Anyaibuzgó kegyefségit irgalmas ke
zeinek adakozódáfi,mellyeketfok templomokkal,klaftromok- 
kal, fok fzegényekkel árvákkal bőségeífen el-kó vetett.

Vegyük tovább elünkben a’Felséges Mennek Sz. Házas
ságban



Ságban rendoltt parancfolattyát, igazán ha valahol,írva talál
tuk volna itt Uni fervo fidem a1 kik közt annyira nevelkedet, és 
buzgott az igaz fzeretet,hogy cfendes ,fzép,egyet értő békes- 
séges lakásokat ízetlenségnek kőnk óla fohafol nem habon tót
tá , sót gyakorta, hogy meg-ne fzomoritsa Méltóságos Társát 
magabuíúláfít-is,ésegéfségének bomláfit ebtitkolta. Szóval 
annyira egybe forrott,és egybe kapcfolt egygyefségben vaIá
nak , hogy méltán azt mondhatom , a’ mita’ terméi'zetviígáló 
D oáorok írnak a1 hattyú felül, hogy ő maga párjátuífoba el 
Tit tá.V07Í\k’.nimquam d latere decedit ·,■ úgy ez a’ Méltcság-ís e- 
géfz halálának utolsó fottáig, ha másképpen Fólséges Ura nk 
é  Folsége fzolgálattya miat nem lehetet is^de ugyan cfak fzive 
képpen Méltóságos kegyes, kedves párjától ebnem távozott, 
Nem kétlem, hogy ha ez a1 mérges halál ,  nyelve köteleit, 
fzája járását, ajaki mozgását, tefte tagjainak mozdulását 
lenem kötözte volna ,  keferveíTen panafzolkodván ízenvedö 

jói, i J ó b  Patriárchával föl kiáltana: froliavit me gloria ?ned, abfiulii 
coronam de eap{te meo , hogy íudni-illik ez az engefztelen, ’s em
bertelen vad állat az halál ime életemnek lég-jobb korában 
meg-fofztotengem világi dicsőségemtől, meg-fofztot fejem
nek koronája túl, életemnek Társaiul, ízivemnek máisátul, 
Méltóságos, és Nagyságos Nagy-Károlyi GróíF Károlyi Fe- 
rencz kegyes UrarntúL

Hát T i Méltóságos , és Nagyságos bTagy-Károíyi kert
ben , ez előtt tizen-egyet fílefztendövel pián táltatöttps mind 
eddig ékeífen zőldello, de már az irigy haláltól le vágattatotl1 
életetek egyik fájának drága gyúmőlcfí , f/ép termékén ágai, 
kedve fzerént gyöngén nevelt jó illatú virági, ékesliliom ízá- 
j i ,  Pünkösdi rósa helyet télen, nyáron fzeme eíőttvirágzo 
négy piros rósái, fejéből- el ragáttatott koronájának tündöklő 
gyémánti’Nagy-Káfolyi' Károly íÁ n taf, A r  á,Evá,és Borbála, 
izerelmesepe nélkül való édes magzati,vallyon nem bizonyít- 
lyátok e1 Tí-isflaprúf napra hozzátok mutatott kegyes Anyai
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voltát, neveléftekben Illeni Parancsolatoknak meg-tartásá- 
ra czélozot lílenesoktatását; nem de nem e’ minden gondo
lattára ez vo lt, hogy Mojfes könyv. réíz. foglaltatott fiúi 
fölneveléseknek parancfolattya Szerént, leg-elsöben-is az I- 
ftenifzeretetben, tifzteletben , félelemben, ajtatofságban, 
és engedelmefségben hafznofsan, és kőllemetefsen az ó fzent 
nevének dicsöfségére,az után Méltóságos nagy érdemű Famí
liájának őrömére egéfz életeteknek fól derűit hajnalitul fogva 
oktathaíTő, tanithafsó,hallotta a'mint iránzö jól Koronás Pro- 
phétaSz.Dávid ’Zoltár ‘.Initium fapientine timor Domini, hogy 
a' bőlcsefség kezdete az Ur félelme légyen, és hogy timor Do
mini odit malum az Ur félelme gyűlöli a’ go n o fzt, mellyek 
az embert őrókóíTen kárhoztattyákjellemben pedig,hogy az 
Ur félelme menten minden gonofztúl tartván Isaiás Prophé- 
ta mondása fzerént boldogittya, és meg-bőcsűlhetettlen drá
ga kincfel gazd ag ítja  a’ lólkőt, azért iningyárt kicfinségek- 
nek virágzó zsóngejében leg-inkább az Illeni fzeretetet, és 
félelmet, fzivecskeikben dicséreteiben plántálta, ’s Szemeik 
eleikben bőségeífen terjefztette*

Mind ezeket tudom Méltóságos kisded M agzatok, é- 
des Magyar hazám egyik erős of? topának meg-hervat kerté
ben Szarándokúl járó árva maradékok, hogy ha T i úgy meg
fontolhatnátok mint nem, úgy értenétek mint annak a1 rendi 
volna, úgy lehetne tűletek, mint kőllene , nem cfak nem 
hirdetnétek, nem cfak nem bizonyítanátok , de mind ezek 
fölőtt-is Jeremiás Prophetával panaSzolkodván keferveffen 
föl kiáltanátok, Jaj immár minekünk! mert pupillifatti fu~ 
mm Árvákká lettünk Anya nélkül, jaj már a' mi életűnk, 
mert: defecit gaudium cordis ηοβή-> verfusejlin luÜum chorus no- 
A r» cecidit corona capitis noftri,  el-fogyot a' mi eddig való Szi
vünknek öröme , Siralomra fakadtak a' mi énekléíink, el- 
cfet fejűnkről a’ midrágaKoronánk- el-efeta'mi kedvűnket 
kereső, igazán Szerető, kéziben ölelő, IfteneíTen nevelő, ke-
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belében tápláló édes dajkánk, M U tóságos, és Nagyságos 
Csáki Kriftina kegyes kedves A fzfzo n y Anyánk.

A z  literinek kivált képpen való tanittása, ’s parancfoí- 
lattya a’ többi közót az-is fok heleken a1 Szent írásban : VigU 
late^quia nefcitis diem , neque bórám. Vigyázzatok úgy mond , 
mert nem tugyátok fe ó rá ját, Te napját, mellyen el-jón az Ur. 
O  fzomorú Halgatóim nagy Méltóságokban helbezt^tet Mél- 
tóságos , Nagyságos, Tekintetes, Nemzetes, Nemes , és 
más renden lévő Úri rendek, és népek,ha én fzemeimet fordít- 
tóm ezen előttünk fekűvő Méltóságos Kerefztfzegi Gróff Kri- 
ítina keferves halottunkra, igazán az Iftennek Sz. parancfo- 
lattyát volta képpen lölkében tartotta,fzivében forgatta, mert 
noha hirtelen reá rohana vala az irigy halálnak kegyetlen dű- 
höfsége , még-is mindenekben , halandóságát fzemei előtt 
vífelvén kéfzfzen találtass mikoron már éfzre vette volna, 
hogy ez a’ cfalárd őrök álmát hozó Morpheus, a’ magamélly 
álmát reá akarná bocsáttani, azonnal m eg-elozé,i,sazt: Cor 
meum vigilat, ama Daru madárnák terméfzetit maga előtt vi- 
felvén, ha betegség, és nyavala miát el-bágyodot tefte nyu- 
godnék-is, fzíve mind az által erőiben vigyáza: Ego dormio, ύτ 
cor meum vigilat·) én tagjaimban el-bágyadot nyugfzom ugyan, 
mindazon által az én fzivem vigyáz, hogy az én lőlkőmnek 
Vö-legénye Kriítus JEsusengemet vigyázva találiyon.

A ’ mint-is leg-kiíTebben meg-nem irtózék, fe fői nem 
háborodék , ennek áz irigy halálnak kegyetlenségére , lap
pangó el jővésére valamint azOrofz-leány: adnullimpavet cur- 

fűm  fém a1 levegő égen febeífen röpülő tuzee meny kő veknek 
süvöltő bőgéíitűi, fém a’ mendőrgéfeknek cfattogó ropogá- 
fítul, minta’ többi állatok, a’ kik nagy félelemmel, és ret- 
tegéífel rojtok helyekben íietnek, nem tart, és meg-nem retten; 
úgy ez a’ Méltóság-is, minden félelmet, és rettegéft magátul 
ki rekefztvén, azhalál lábainak zőrgéíitűl femmit nem tart- 
ván, maga Krift us JEsusához utolsó"leheletig magát kapeíol-



ván Sz. Sácramentumokkal föl fegyverkezvén bátron, éské- 
fzen várta el-kerűlhetetlen ellenségét, maga léikének teílitul 
való el-váláfat mondván: Quis me feparabitde corpore mortis bu- adRom. 7; 
jus ? ki rzabaditmeg-engeme1 halálnak teílébűl, *·**·.

Halgatok én,fzollyatokTi korúi belől lévő Tifztelendó 
Szerzetes lőlki A tyák, és valakik halálos agyában körülötte 
fotgolóttatok, nem de nem miheleílérzette, és éfzre vette, 
téliének bágyodását, tagjainak nehezedéül, fzinének herva- 
dását, leg-elsőben-is mindeneket kicfintúl fogva nagyig, kül
sőket, belsőket, egéfz udvari népét maga eleiben hivatván, 
töredelmes fzivel,  nagy alázatofsággal, fókáknak példájára 
meg-kővette, kővetéfeután Sz. gyónás által fzáma nélkül e- 
zen fulos nyavalájában kegyelmes Iítenével meg-békélvén, 
maga lőlki isméreiit ki tifztitotta. Az Oltári Szentséget Kri- 
ItusjE usnak drágalátos Szent Teliét pedig, ha cfak lehetsé
ges vóít, mindenkoron f  lőltőzve térden álva magához vette. 
Végtére hogy annál inkább ellenségével tusakodhaűon, az 
utolsó kenettel lóikét fői fegyverkeztette. Nem kétlem tud
tára volt, hogy az Iítennek parancfolatty a légyen:β  offers mu
nus tuum ad altare, relinque ibi munus tuum , &  vade prius recon- Mat. 4. 
ciliari fratri tuo. Ha ajándékodat az Oltárra vifzed , és ott 14- 
meg-emlékezzél, hogy az atyádfiának vagyon valami ellened , 
had ott az ajándékodat az oltár előtt, és meny előfzőr meg
békélni az Atyádfiával. Azért minek előtte maga lóikét fz. 
gyónás által jó Urának Iltenének a* Mennyei fz. Oltárra fői 
vitte volna, noha femmiben ollyasban maga lőlki isméretit 
nemérzé, még-is mind azonaltál, haűdőnek jártában embe
ri gyarlóságátul vifeltetvén valamiben a’ miben valakit valaha 
meg-sértet volna minnyájokatnagy tőredelmefséggel meg kö
vete.

Ennek végben vitele után jól tudta ázt-is, hogyáz Ifién- 
nek parancfolattya áz, Sz.- Jakab tamttása fzeiént: Confit emi* JAC- 
fji alterutrum peccata vejíra ·> vallyátok meg-egy másnak bűnej- ! 6’
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teket, és hogy Sz. Péternek, ’s az igazán fúl fzenteltetett Pa- 
póknak adatott volna hatalom a’ buneknek meg-kotésére, 
vagy föl óldozására Matt. 16. $r. 19. Quodcunque ligaverisfiú- 
per terram,erit ligatum far in Coelis,tT quodcúnqueJolveris fiiper ter- 
ram,erit folutum & in  Coelis. Valanvt úgy mond meg-kőtőfz a’ 
főidőn , meg leíznek kötözve Mennyékben-is ,  és valamit 
meg-oldofz a’ földön meg-léfzen oldozva Mennyékben-is , e« 
zekbűl pedig által láttaazt, hogy lehetetlen légyen az, hogy 
valakinek a1 Lólki Atya mint ítélő igaz bíró bűneit meg-kőt- 
heíTe, vagy föl oldozhafla, életre vagy halálra fzententziáz- 
halfa, hogy ha bűneinek terhét, és gonofzságának m ivoltát, 
mellyik meg-kőtésre, vagy fői oldozásra méltó légyen, volta 
képpen nem tudgya,azért eztet fém hallafztotta,hanem mint 
igaz kerefztény lélek emberi gyarlóságbul esett jóban való fo« 
gyatkozáfit, vétkeinek gyakorgyónáfíval, ’s töredelmes fziv- 
béli Poenitentzia tartállyal fzamtalanúlofzlatta, és fzéltette. 
Abban-islftennek fz.parancfolattyát fziviben forgatta, hogy: 
n ifimanducaveritis carnem Filii hominis, &  biberitis ejus finguine, 
non habebitis vitam in vobis* Ha az ember Fiának T eftét nem 
efzitek, és vérit nem ifzfzátok, élet bennetekncmléfzen,és 
hogy a’ kenyér maga bizonsága fzerént, mellyet ő ad azó  va
lóságos tette: Panis quem ego dabo,Caro mea efi pro mundi vita , és 
nem pecséttye,biliege, avagy jele légyen, és hogy az alatt a' 
kény ér fzine alatt, m ivel: Chrifius amplius non moritur ,  mors 
illi ultra non dominabitur,a’ Kriftus többé msg-nem hal, az halál 
rajta többé nem uralkodik, valóságos vére-is foglaltatik,mint 
hogy nem lehet élő teltnek vér nélkül lenni, azért nem pufzta 
m ódon, m intném ellyekgondollyák, nem cfak cfupán em
beri tettet,mint teltet (mivel ígen-ís ha cfak cfupán emberi 
tett mint tett vetetik, femmit nem hafznál)  hanem az Anya- 
fzent-egyháznák rendi fzerént a’ fö l fzenteltetett Papnak Ilié
iü l néki adatott hatalma, és áldás által: hoc facite in meam com
memorationem fö l emeltetett 3 és dicsöittetett e 'világot femmi-



bűi Terem tő, ’s könnyebben valamibűi valamit tehető, és 
el-változtatthatóMéltóságának,ésIfteni hatalmasságának ter
mészet főlőtt is , egyfzer’smind fok helyekre vihető nagy 
ereje által,kenyér Színe alatt lévő Ifteni Folsággel egyben kap
csoltatott emberi teftet magához vévé. Végtire abban-is kí
vánt Iften parancfolattyánakmeg-felelní: Infirmatur quir ex t(
vobir-tinducat PrarbyterorEcclefia, & orent fuper eum ungentes e- >. >*■  
um oleo in nomine Domini, Oratiofidei falvabit infirmum. Va
lakibeteges kőzűletek , vigye-bé az egy-házi Szolgákot, és 
imádkozzanak érette, meg-kenvén őtett olajjal az Ür nevébe, 
és a’ hitbűi való imádság meg-Szabadittya a1 beteget: mert mi- 
koron éfzre vette vóina a’ fulyos betegség, és nyavala míát te- 
nyomot teftének nehezedéin, az Iftennek parancfolattya fze- 
rént, és az Anya-fzentegyháznak rendi fzerént LŐlki Atyát 
hivatván, hogy annál inkább ha Szükséges léSzen ellensége 
ellen viaskodhaífon, utolsó fzent kenettel meg-kenettettvén 
magát, lő lk itfo l fegyverkeztette.

Elhagyom már fok Iftenes dicséretit, bőséggel tellyes 
jóságos cfelekedetit, rövid Summában foglalván elégséges az, 
hogy ennek a’ Méltóságnak az Ifteni félelem,és fzeretet, mel- 
lyekbűl minden jók fzármoznak , kicfínségében-is már daj
kája vo lt, ifjúságában oktatója, fó ln yólt állapottyábanve
zérlője, moftani idejében tanács adója , vétkeknek zablája ,  
jóságos cselekedeteknek őíztőne, érők boldogságra vezérlő 
kalauzza, egy fzóval ártatlanságának ideje merő reménséges 
vigaSztalás, emberi korhoz kozelgetó élete , minden jóval 
bővelkedő tellyefség, vége az őrök boldogságot, és emléke
zetet érdemlő meg-bőcsulhetetlen drága jó  vala.

Nincs azért mitűi félned, nincs mitűi rettegned Méltósá* 
gos, és Nagyságos Kerefztfzegi GrófFCsáki Kriftina,előttünk 
fekűvó keferves halottunk, mindeneket ime in abundantia a* 
m intkiteczik , bőségeífen Iftennek Sz. Parancfolati, azA - 
nya-Szentegy-háznak rendeléfi fzerént bé^tőltőttéi, Ifteni,’s

C  % Fele.



Felebaráti fzér etetbeíi gyulíadoztál, Iftenes félelemben neveL 
kedtél > ájtatofságokba foglalatoskodtál I íten házainak ékes» 
ségin iparkodtál, hozzád folyamodóknak alamifnálkodttál, 
^özvegyeket, árvákot fegétettél, fzegényeket igye-fogyotta- 
kat tápláltál, fzent házaíságbéli parancfolatnak eleget tettél, 
magzatidnak neveléfiben mint kegyes Rebeka fzorgalmatos- 
kodtál, utolsó órádra éjjel, és nappal vigyáztál, Sz.Sacra- 
mentumokkal föl fegyverkeztél, fzóval mindeneket tehetsé
ged fzerént bö ségeííen be» tellesétettél, azért nincs mondám 
mi tűi tartanod, nincs mitűi rettegned ,  mert valóságofían; 
In abundantia bonorum operum jóságos cfelekedeteknek bőségé- 
vei ingredierisfeputchrum mégy Kiiftus JEsus Sz. fzine eleiben, 
ésfzomorű gyáfzos koporsódban.

Ti pediglen fzi vbéli keferves bánatokkal kefergö fzomo- 
rúHalgatóim, Méltóságos Vétségek kisded árva M agzatok, 
E gyházi, ’svilági FöNemes , Nemtelen, nagy, és alacfon 
rendek, árvák, és özvegyek, kedves hiv fzoígák, Udvariak, 
valakik hideg tagjainak ormos koporsójában való betéteiére, 
utói ó t'fztefsége meg-adására, fáradságos ide jöveteleteket 
nemfajnáltátok , minnyájatokat hivatalom fzerént Kriftus 
JEsitíTal intlek mondván: Noliteflere hogy többé ezt az Mél
tóságot ne íirafsátok > keferves kőnyhullajtáftoknak záporit 
ne folytafsátok,mert az Iftenegekben el rendelt törvényének 
bé kólletett tellesedni e’ földön: noliteflere^quödtalem amiferitis·, 
fid  gaudetê  quU tahm habueritis ne fíránkozzatok azon , hogy 
titeket az Iften illy dicíiretes jótul meg-fofztott, hanem viga- 
dozzatok, azon, hogy illy kegyes Méltósággal valaha meg
áldott , aki mindennémű jóságos cfelekedetekben, Illeni féle
lemben, fz. erkőlcfekben, benneteket léikének egéfz teflétűl 
valóel-válá-áig vezérlet, kinek-is nem kétlem, hogy Méltósá

gos híre ,neve, boldog emlékezete fzivetekben 
bé oltva léfzén mind örökké»
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