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Ingredieris in abundantiaSepukhrunt 
Job. f . f ,  26.

Bőségben mégy a* Koporsóban*
Eseruségnek forráfibúl áradat* bús tengernek 

habjai kozott evező , Méltóságos fzomorá 
Úri Méltóságok * könyveknek örczákon le

ger jedező áradáíival íiránközó, sötét gyáfzban 
öltözött Méltóságos vétségek* föpánkodó fo- 

háfzkodálTal el rémült keferves Udvariak* fzivbéli óhajtáf- 
fal fzánakodó Fö*’s Tifzteíendő * Tekintetes * Nemes, Nem- 
Zetes, közép Ts alább való sorsban helhefztetett Egyházi fzer- 
zetes,és világi rendek. Nem ketlé kinél kinél tudva ne volna* 
hogy az Illeni Főlség őröktől fogva el-végzett * vifzfza hí- 
hatatlan törvényének sérelme * és ama Párádicfomí fá * tilal
mas gyümölcsének* keferves halált fzetzö mérges ízlése* o- 
kozá ezt nékunk * hogy az engefztelhetetlen halál ízetlen po
harának el vételére * fzámki-vetett pállya futáfunk kemény 
adójának ki fizetésére , kinfzeréttetűnk minnyájan: omnesi-Rt&H 
morimur első Szüléinknek vétke által minnyájon mint ama 
fris harmattól meg-vidámittatott * piros hajnallal föl derűit 
ártatlan gyönge virágok* tagjainkban bágyodözván* ellve 
felé el-sárgólunk ,el-hervadunk * le nyukfzunk * el fogv ünfc * 
homállyal el-borittatunk,

lígyan-is hol vannak azok a’’ régi hatalmas Királyok * Csá-
Ax ízarok-



Pf<tl, io i. 
Á li

Pfal i f .

fzárok? aranyos hintókonElephántoktúl, fzarvafoktúl, és 
Orofz-leányoktúl hordoztatott fólséges M onarchák, kik 
hatalmafságokban, ’suraságokban, éietjeknek minden nap
jaiban, tündöklőitek , fémlettek? meg-holtak: ficu t umbra 
declinaverunt mintáz árnyék el-hajlottak, minta’ vízi bubo
rék , és fzél fuvás, mint a’ fákról le-hulló fzároz levél, már 
nevekedő, már apadó cfurgó patak cl múltak, mint a’ fűit el 
enyéfztek.

Hol vannak ékeífen fzólló Tullius , és Demofthenes? 
mély tudományu Plato, és Ariftoteles Iskoláknak híresből- 
cfei? hol Tantalus, és Mydas kincfes gazdagságnak Fejedel
mi ? hol ezifra őltőzetu Bethfabeek ? kegyes kedves Eízthe- 
rek? ékes termetű, vidám tekéntetű Helénák, drága győn- 
gyű Cleopatrák, győzedelmes Judittok, földnek maid maid 
lilén Afzfzonyi ? meg-holtak,tanquam dier beflerna quaprceteri- 
it·) mint a' tegnapi nap, mint a’ ki nyolt jó illatú yirág-fzál é g j 
kévésé láczottak, de amaz utánnunk lefelkedő cfalárd , es 
irigy halálnak, ama Csáfzároknak, és Királyoknak, ragya- 
gó kővekkel kirakattatok egeknek mógyára formáltatok pa
lotáikat fői dúló fúló ellenségünknek mérges nyilaitúl, halá- 
loífan meg-febeséttettenek, életjektűl meg-fofztattattanak.

Hol vagyon Macedo Király fia hadaknak rettentője Világ
gal bíró Nagy-Sándor, kit maid maid a’ fok győzedelmes fze- 
rencsék miát az ő vitézi ,és fejedelmi Ifién gyanánt imádtak, 
és halhatatlan titulufokkal magafztaltak ? Hol Scipio Han
nibal, Julius Cfafzár orfzágoknak bírái ? Hol el nyomoro
don: cfak nem utóhó romlását váró, árva hazánknak ragya- 
gócfillagi? drága gyűmólcíi ? arany almái ?dűcsőfségét eme
lő , ’s nevelő Szent-Királyi, V itézi, bajnaki, Machabeufi? 
Hol van cfak egy Corvinus János, a’ ki annyira rontotta^vólt 
a* hatalmas Torok erőt, hogy halálát meg-értvéna’ Torok 
Császár kőnyvezet bofzúságában, és mérgében, hogy meg- 
nem bofzulhatta a’TőrőkNemzetségenel követett fok győze-



delines hatalmafságit ? Mors interfecit omnes az halálnak mér-®· chrî i. 
gés N yila , és hegyes tőre által verte minnyájokat. ( írm' ÍJS‘

’S Innét fzármozot ama vers fzerzőknek közönséges mon-
dáfok

Omnia fiub legem mors trahit atra fiiam.
Eft commune móri4 mon nuUi parcit amori.
Mobilis, tr  fortis veniunt ad funera mortis.

Senkinek nem kedvez a 'kegyetlen halál,
Koporfóban ejti , valaldre talál.

Nem gondolembernekfemMéltóságával,
Se Nemefségével, fe gazdagságával.

Nem néz GrófFoknaknyuftos hibájára,
Sem a1 Király oknak arany palczájára.

A ’ tornyot, ésgunyót egyaránt meg-hágja,
A ’ Kiralt, és Szegent egy halom bán vágja.

Sceptra ligonibus aquatsC Fólséges Méltóságokat, a’ mérhe
tetlen hatalmafságokatparafztkapákkal, Királipálczákot a- 
lacíony forfokkal, bárfont a’ daróczal, ártatlanokat kegyet
lenekkel ófzve zárván zavarván egyenlővé téfzi, úgy annyi
ra, hogy qui hodie induitur purpura a’ ki ma bibor bárfonybanA/ŷ So/í 
öltöztetik, holnap fzegcnyekkel temető helben rekefztetik,/^ ztm. 
a ’ ki ma fólséges Méltóságban koronázva fémlik ,  holnap fon- 16í'
nyatábrázatban fzoros koporsóban tétetik.

 ̂ Engedgyűk meg-hogy bírjon valaki Ábrahám engedelmes- 
fégéyel, Mojfesfzelédségével, Dávid fzetségével, Salamon 
bőlcfefségével, Cyrus, és Darius kincsével, Abfolon Cíinos- 
ságával, Abigail okofságával,Ilona mosolgásával,  Efzther 
ékes ábrázattyával, Gedeon töredező Palaczkokkal végben 
vitt vitézségével, Jonathásfzeretetével, Judith bátor ízivé
vel, Susanna tifzta életével, fzóvalmínd Iften, ’s mind vi
lág előtt nagy tekintetekkel, de ugyan mikor ingyen fém 
gondolná, akkoron az irigy Pár káktúl életének arány fona
la el-vágottatik,álhatatlan fzerencfe kereke d-fordittatík, afc.
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-oron minden fzépségek az halálnak irgalmatlan kafzája alá 
vettetnek, akkoron minden gyönyörűségek , éshatalmafsá- 
gok s? fold gyomrában temettetnek*

Tapafztalta ime ennek a ízerencfe álhatatlanságának 
keferves változáífal lett moítoha forsát ezen előttünk fekuvo 
Méltóságom, és Nagyságos Kerefztfzegi GrófFKriítina kegyes 
Afzfzonyunk, kinek ha fzomorú halál fölhő ivei be borult, 
ormos koporsójára tekintek, ha meg-fagyott hideg tágjait 
fzemléíem, látom hogy őteí-is ehfeleithetetlen fájdalmunkra, 
ez aT fene bofzfzu állálfal muftohálkodó, könyoruletlen, ’s 
embertelen vad állat, az h alá l, agyárkodó kegyetlenségé
vel, keferves halált fzerző mérges nyilaival által vervén meg 
g y ő z te ,’s rettenetes fzententziája alá vétvén életétűi meg- 
fofztotta. JLIgy annyira , hogy fe fzollását, fe járáfát-, fe 
ped'g nyc íve forgását többé fohanem teheti.

E z pediglen mivel az U r Iílennek el-végzet Decretuma, 
és Törvénye légyen , hogy minden halhatatlan: ágnak re- 
ménségén kiviíl, amikor akkory de ugyan cfak meg-kőJle- 
tik halnunk , azért amint vékony értelmem , esekél elmém 
engedi, meg. mutatom azt, hogy ezen előttünk fekuvo lilé
ben bol fogúit nagy emlékezetű Méltóság tudván jól az Is
teni FŐlségnek meg-máfolhátatían rendelését, úgy kormá
ny ozá minden nemű dolgaiban az Itteni félelemnek kormá- 
nyával, egéfz utolsó ízempillantásáíg életének hajóját ügy 
meg-raká jóságos c f  lekedeteknek bőségével , Illeni Páran- 
efolatoknak bé töltésével maga lóikét, hogy Iílennek rendőv 
lésébűf, valamikor akkor az halálnak ízetlen poharát meg
köttetnék inni,>’sPállyafutá^^  ̂ utolsó  ̂ Végét tapaf talni
mindenkoron az ő mennyei Ve legény é tü l, Kriílus Jésusátúí 
kéfzenfs Iííertes cfelekedeteknek bőségével találtassák. M élly 
lilénesefeIekedetére’nézve, nem voltmitúlrettegni( a’ miát 
bátor fzivel-is kőltőzőtt-ki lelke hallandó teliéből) mert in a- 
hundantiabonorum operum jóságos cfelekedetckíiekjbőségével

múlván



múlván Id ez árnyék világbúi , ment-bé koporfójában. Mel- 
lyeket én miglen tehetségem fzerént meg-mutatok , kívá
nom, hogy e1 jelenvaló ikalmas néptűi fzűnyenek egy kévésé, 
és cfendeíégyenek meg fzi veket fojtogató köny-hulajtáíok, 
keserves zokogáfok.

H ogyörőktü l fogva el-végzett D ecretum a, ésTaná- 
cfafzeréntaz Iftenne kminden embernekmeg-kölletikhalni, 
aztvílágoífan tanittyaSz. Pál Apoftol’Zidókhoz irt levelének 
p.réfz: Jlatutum éji hominibusfemel móri ,  el-vagyon végezve íi*t>9· 
és rendelve minden reménség nélkül Felséges íftentűl, hogy 
minden embernek meg-kőllelsék halni. E z még-a-* teremtés 
után-iscfak hamar ki mondattatott volt első Atyánknak A- 
dámnak: morte morieris meg-másolhatatlan fzententziája az cc«. i. 
Urnák : halálnak halálával kelletik meg-halnod.

Hogy pediglen a1 Fólséges lilén ezen álhatatlanságun
kat; és emberi hállandóságunkat: ama föl derűit piros haj
nallal mofolgó, de egy-kevés vártotvaaz űdőnek forgására, 
napnak egy-kevés sütésére, egy háborúnak támadására el-ha- 
laványodott, ’s fzintelen köntösben öltözött jó illatú gyön
ge virágokkal való el-mulandóságunkat, anál inkább fzi- 
vűnkben gyökerezze, azt parancl'olá vala, és eröíTen meg- 
hagyá, Jeremiás Prophétának: Surge, &  defeende in d om um ^ .’f  ’ 
figuli, b i b 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 a’ fazekas házában, Iftennek 
Parancfolattya fzerént,íme ö alkotmánt cíinái vala a1 keréken, 
és el romla az edény , mellyet sárbúi címált volt az ö kezei
vel, és fordulván más edént cfinála abbúl, a’ mint teczet va
la az ó fzemeinek, hogy cfínálna ; akkor az Iítennek igéje 
lön Jeremiáshoz mondván:Nunquid ficut figulus ifié non potero *·tf* 
vobis facere Domus Israel,ecce ficut lutum in manu figuli, ita vos in 
manu mea. Vallyonnemminta’ fazekas cselekedhetem e’ en 
veletek Israel háza, ime mint a’ sár a' fazekas kezében,úgy ti az 
én kezemben. O  fzo-



OfzomorúHaígatóím, ha úgy tetczík mennyünk alá f 
fordul lyunk-bée’ jelen való órában az egeket, földet, egy 
fzóval mindeneket Teremtő ,  és alkotó Illeni Főlségnek az 
é  munkálkodó házában, tekéncsűk meg-Jeremiáffal az Ő cíi- 
nálmányát, veísűk fzemeinket ezen előttünk fék ü vő Méltó- 
ságos, és Nagyságos Kerefztfzegi GróffCsáki Kriítina halot
tunkra, vifgállyuk meg-bátran ezen Méltóságnak meg-hide- 
gu lt, és merevedett tagjait, és íme maga azonnal fől-kiáfc 

-jof-.r?, Jób Patriárchával, manus Domini tetigit me -s az tír keze ille
tett engem, az ő haíonlatoíságára formáltatott edény,  már 

■ prím. it őízve tőrettettem r Jicut lutum in manu figuli minta' sár a’ faze- 
f .  < kas kezében, olíyanná lettem, élő edénybűi , meg-hólt e- 

dénycímáitattattam, porrá, és hamuvá változtattam*
tlgyan-;s ha jól meg-gondollyuk'.Quidpoffimus contra,f i  

natoaxm immortalitatemfiuamnobífcumpartirinóluifs ki ál Izemben, és; 
ήα:. porben a’ Főlséges tír lítennel, mit tehetünk róla ,  ha az hal

hatatlanságát velünk nem akarta kózleni:,  és minket az hal- 
landóságnak terhe alul ki ven n i, Operamr omnia fecundum 

fr eónfilmm voluntatis fiút ,  mindeneket az ő  meg-foghatatlan , 
érőktől fogva eí-végzett akarattya fzerént, mint ízabad tír 
cfeíekfzik ,  ’s nincs olly ,  a1 ki akarattya ellen álhaífon. ’S 

hiel ugyan efrűl fzól vala Ezechiel Próféta 7. réfz. ·.: Finis venit, 
t  !L"7’ venit finis s a’ végh el-jőtt,el-jőtt a’ végh , hogy tudni illik , 

fém az égen,fém az főidőn nem taláítatik ollyan teremtett ál
la t , a’ kinek vagy kezdete nem volt volna ,  vagy vége nem 
lenne, egyedül clák az Mennek tulajdona a z , hogy íbha fe 
kezde te nem volt ,  fe meg-határozott vége nem léfzen. p Es 
így hafzontála nincs az egéíz. teremtett ég alatt reménségűnk: 
Tefiamenfum hujus mundi morte morieturyCl-végzett hagyomán
nyá e’ v;'Mgnak,teílamentomban hagyott öröksége az ,  hogy 
halállal halíyon meg*

Fol.modgyunk ámbárazokhoz, a’ kik az halálnak biro
dalma aldftnincfenek, úgy mint áz eíementumokhözdíérjűnfc:

ezek”



ezektől valam ely fegétséget,és vigafztafáft, lég előfzőr is kér
jük a’ levegő é g e t , és fzeleket, hogy fegécfenek az ha
lálnak rabságából, nagy erejeknek hatalmas Zuggásával, és 
fuvásával őfzve ízaggatván fzabadicsanak meg az ;alá!nak bé 
kerétett hálojábűl. De hafzontalan, még-inkább nagyobb 
fyomoruságragerjefztenek, mivel ama fzenvedéfnek tükóre 
Jó » Patriárcha könyvének 7. réfz. föl kiált: ventus eft vita ho- 
minis fzél az embernek élete. Fordúllyunk a' vizekhez, ter
me zetefs tula jdonsága az víznek, hogy femmire nem teként- 
vén, nyakra, főre mindeneket el-ragad, kérjük, hogy az 
engelzt Ifötetlenha*ál izetlenmérges poharát ragadgya el,de 
itisnem hogyvi afztalnának , hanem inkább Királyok má- 
íödik könyv. 14. r fz. nagyobban meg rettentenek: fcu ta qu a  
diL bimur omne rmnnyájan valamint a’ vizek ehfolyunk. Men
nyünk a’ tűzhöz, kérjük hogy maga erejével eméfzfze meg, 
éségeííe meg-enneka kegyetlen halálnak kőteleit; de itt fém 
veizunk más fele etet, hanem : Juvenes eorum comedit ignis, 
megeméízti a’ tűz aziffijait. Folyámodgyunk utollyáraa'mi 
anyánkhoz a1 földhöz. De még-kérésunket fém haigattya meg 
már-is azt kiáltya, Teremtés könyv. 3. réfz. Memento homo quia 
fu lv is  esjy  in pulverem reverteris, emlékezzél meg-ember, hogy 
por vagy, és porrá léTefz. Fordúllyunk végtére magához az 
emberhez, tudom hogy fenki nem kivánnya úgy oltalmazni, 
és védelmezni mint maga magát , de ezls hafzontalan,mert itt 
is nincs egy érzékenség, egy ér, avagy tag, melly az halálnak 
hatalma alatt nem volna.

Bizonittyaezt a5 Mennyei Titkoknak SecretaríuíTa Sz. 
János, titkos látáfi könyv. 6. réfz.: Data eft iüi poteflas fupra  
quatuorpartes terra hatalom adatott néki e’ földnek négy ré- 
ízén, az egéfz főidnek pedig négy réfze,négy eiementombúl 
ál levegő égbűl tudnhillik, tűzbűl, vízbúi, és főidből, nem 
kúlómben az embernek egéfz terméfzete, élete,és érzékensége: 
mell yre nézve-isama bölcs Philofophuíbktííl parvus mundus

B k s  vi

zei. f.

3. Reg. Γ4 * 
jt. 14.

Pftl. 77* 

Gén. 3.
Jí,

Aj)ű»
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Icis világnak neveztetik az ember, azért hafzontalan mind es
zekhez folámodnunk, mert ezeken-is: dataeft üli poteftas ha„ 
talom adatott az Iftentól,hogy ölne fegyverei, éhséggel, halál
lal,földi vadakkal,és ezernyi ezer emberi nyelvel meg-fzámlál- 
hatatla módokkal.Bizonyittya ezt tovább Dániel Prophétálá- 
sa kony.2. réfz. ama világi d .csöCségbe gyönyörködő,tol fual- 
kodásba,és kevélységbe el merűittNabuchodonoforKirálynak 
álmába láczotottfön álló képe,mellynekaz ö feje finom arany
búi vala, a1 méllyé pedig ’s karja ezúftbúl, hasa, és tomporai 
rézbul, a1 fzárai vasbúi, aMábainaknémel réfze vasbúi, ne
mei pediglen cferépbűl,ezeknek látása után ujonan látá Nabu- 
.chodonosor Király hogy : abfiijfus lapis- de monteβκβ manibus 

•+z* percujjit Jlatuam in pedibus ejus ferreis, 'tyfiUilihus, tr Comminuis 
1' .eos, tunc contrita funt pariter ferrum, tefa , argentum ̂ aurujn,

redatfa qnaft infa-villam. Elvagatékugy mond egy kű a1 hegy- 
bűi kéz nélkül > és meg-űti a? állóképnek vas, és cferép lábait, 
és elrontá azokat, akkor el-romlánakegyenlő képren a’ vas, 
cferép ,ezű ft, és az arany,és lőnek mint .a1 ny ári ízérűnekpaz- 
dórján

M ind ezeket a’ íz . írás magyarázó bőlcfek nem egyébre ,  
hanem az emberi terméfzetre magyarázzák, hogy ámbár va
laki fon álló képével, fugaras teltével, ékes termetével, okos 
elméjével, királyiFőlségével tűndőkőllyékmintarany; ám
bár valakinek méllyé, ’s karja olly erős légyen mint az ezűft, 
hafa , Is tomporájamint akréz, {zára, lába, egéfz tagja mint 
vas,még-is miheleft ettűl a’raj tünk uralkodó haláltól, ettűlaz 
Illeni tulajdonságoknak,’shafonlatofságcknak kívánsága, és 
mindeneknek kívánttudáfamiatt,els.ófzúleinktűlreánk efett 
kőtűlerőíTenfőlálloképe meg-űttetik, azonnal minden válo
gatás nélkül méltóságá túl, hatalmátul, ere jétűl,bőlcfef:égétűl, 
Ízóval mindennémű érzékenscgétűl egyfzer ’s mind megfofz- 
tatik. Példánkebbé ezenelőttűnk/ekűvö Méltóságos Kerefzt- 
Szegi Gróff Csáki Knftina keferves halottunk, íme ez noha

nagy



fiágy Méltóságával, nagy érdemli Famíliájával,. Tílenes er
kölcsökkel* nagy ajándékokkal; igaz He, etettél , mindenek 
előtt nagy tekéncettel, mint az arany hatható képpé tündök
lőt , még-is miheleít ettiií az élet nk után ólálkodó kegyetlen 
háláltál fon álló nagy te'kéntetű képe meg-utteték, azonnal 
ékes tér n etiben, egéfz teltében meg-rontaték* ’s hatalmától, 
M íltósigától, erejétől, bőícfefségétul, nagy emlékezetű Fa
míliájától egy fzé'mpillantásban meg-föfztaték.·

ö  meg-gyozhetetíen halálnak nagy ereje ,  nem héjában 
hafóníittatik az ő fene-vad, ’s emberi életet fzomjúhozó ter- 
méfzcte* ámaf. beliért ld ontó vizekhez,' és ama vefzedelmes, 
% mindeneket magában vortyó ,*s ízivó örvényhez, mivel va
lamint a’viz optima qutaqutmpit íemrriit nem tekéntvén minde
neket eí ragad*tigy az halál ísíemmi fzépségneknem kedvez
vén, fehér epe nélkül való galambhoz hafoníó őregekre,gyón- 
ge tagjaival virágzó iffiakra, nem tekéntvén , ámbár okoífá- 
gokkal , ékes fzólláiökkai, tetti ritka talentumokkal, bülcíes- 
Se'grtek hallandó Iflenét folíyűl halladgyák,ámbár nag Fami- 
íiájoknak elejével Abfahámokat, kincsének bőségével Dariu- 
íokát meg-előzzék,  még-is mindeneket el ragad, hatalma alá 
véttmagáhozvofín,

Tapafztaíta ennek kegyetlenségét, és hatalmas voltát e- 
zen előttünk fék uvo MéltóságoS halottunk* a’ ki életének lég 
fzebbkorában minden tekémet nélkül,,keserves fajdalmunkra 
etűuí á1 febeifen folyó viztiíl ifgalmatíanól el-ragattatött, ’s 
végtére *, mi nt ama nyavaíák tengerében fz ént házai Ságnak

fyiírűjébuí ki efett, egyik meg-bőcsűíhetetlen fagy ágó Kár- 
u'rtküíuskő, ke'íét'ves fá jdaímáktól, min tégy haboktól oítro- 

íííolfáttvárt, bányottatváfí,vettetvén, idejének előtte,a1 ma
gához fzivóüfvénytaíengefztelhetetien, és telhetetlen ha
lálnak rtiéíségétof*, m'inf Jörtás a1' Czet háltál el-nyelettetett;· 

De mivel jól tudta *> és fzámtálaríál hallotta ez á^dicsvásé- 
ge'S d’icfifetekkeÍÉelíyes, Méltósága Káfoí^i háznak egyik é-
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ékes Koronája fok íze fényeknek, ár vaknak, édes Anyok helet 
való édes Annya, Kereíztfzegi GrófFCfáki Kriftina , hogy I- 
ítennek őröktől fogva el-végzett meg máfolhatatlan törvénye 
légyen a z , hogy az halálnak mérgét meg-kőlietik innunk, 
fzám-kivetett Pállyafutásunk adóját valamikor akkor, de u- 
gyancfak meg-kolletik fizetnünk, ettől a’ telhetetlen mélségi! 
örvénytől el-kölletik nyelettetniink, azért legkisebben fém 
kívánt Iftennek fzent akaráttyával ellenkezni, hanem egéfz 
nevelkedéíinek virágzásátúí fogva utolsó fzempillantásáig é- 
letének hajóját,buzgó fzeretettel, Ifteni félelemei, kormá
n yozta, hogy vaíami-képpen cfak lég kiífebben-is Ifteni Pa- 
rancfolatoknak meg-fzegéfe miat lelki vefzedehnet, és hajó 
tóréft valaha ne fzenvedne.

Jelentikm indezeketazórők életre való fok fzámíálhá- 
tatlan nevezetes kincfei, mellyeket napról napra bőségeiben 
gyuitőgetetvólt. Leg-elsóben-is jelentik az ó fzivbéíi foháfz- 
kodáfival egyben kapcfoltatott Iltenes fzeretetit, Megváltó 
Kriftusához, azö  Sz. Annyához, és fok nevezetes Szentek
hez való töredelmes ájtatofságit(bne;lyeketKriftusjEsus Dra- 
galátosSz Sebeivel meg-billegeztetett SeraphicusSz.Ferencz 
Fiainak Templomában fzámtalanúl el-kővetet, ugyanazon 
Sz. Szerzetnek föomfzétságban lévő Tifztelen.,ő A ty á i, ie- 
lentik ezekhez mutatott kőtel efségéneklftenes indulatit, áj- 
tatoságos buzgóságit, mellyeket Boldogságos Szűz M á r iá 
nak Tften fzerelmes Sz. Annyának neve alatt vitézkedő du- 
csófséges Patriarcha Calasantius Jofeph fiainakTemplomába 
gyakorolt, ugyanazon Patriarchának Calaíantius Jofephnek 
Nagy-Károlyban lévő érdcmetlen fiai) Kiknek Sz. napján főt 
cfak tifztefségekre-is végben vitt erős bőjtőléfi teltének ke
mény fanyargatáfi után, mellyekkcl fzolgálat alá hajtotta ma
ga teltét, hol teilyes életéről való , hol gyónásától gyónáfá- 
íg  tettbűneit, a1 fölfzentelt Papnak élő nyelyen, töredelmes 
ízivei, alázatos lélekkel meg-gyonta, ’s meg-gyónása után a’
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többi kőzott mint egy természetté vált fzokásbúl a? Oltád 
Szentségben a1 meg-tettesult Kriftus jEsusnak valóságos S^ent 
Tettét, egéfz Udvarával kicűntul fogva nagyig magához 
vette.

Igazán kővette Spanyor Orfzág Királnéját, sl ki két vi
rágot íratott volt le magának, az elsőt flór folir, a’ maiikat flór 
Urna nap ,és hóid viraginak nevezvén,ezen főllul való iráifal : 
Sequor ér atermimflefto kiisa^nap virágon Jésuft , a1 holdon, 
pedig Máriát jelenté. Nem kiilomben ez az el-hervat Méltó- 
ság-is két virágot irata maga Szivében, Szüntelen egéfz eletetni 
fogva erre a1 két virágra néze, Szüntelen ennek sC két virágnak 
árnyéka alatt Iftent dicsérő Sz. Annyát tifztelo Szerzetes A- 
tyáknakTemplomiban,töredelmes ájtatoíságitfoltatá egéfz 
halála órájáig , utolsó Szempillantásáig é kozott a’ két virág 
köze tt Iftenes foháfzkodáíiban álhata toífan meg-marada.Ugy 
annyira, hogy Sok buzgósági kozott Itteni Szeretettül gyulla- 
dozván Sz. Ágofton Donorral lolki képpenfol kiálta: Hím  
pafeor a vulnere, hinc laBor ab ubere, pojitus in medio, ^quo mt 
vertam nefleio. Egy réfzrűl Kriftus JEsusnak Sz. Sebeitől, más 
réí'zrű 1M a f i a emlóitúl lolki képpen tápláltatom, melly ikhez 

-fordúllyak nem aidom, azért hogy mind a ’ két virág Szálnak 
meg-felelhedén, tapafztalt fok izbéli jókért hálákat adhas- 
fo n , mind a" két virágnak árnyéka alatt lévő Szerzeteseknek 
Templomit aranyos, ezűftősKasulákkal, Szép Pluviálékkal, 
más egyházi apparamentumokkal,és készületekkel úgy ékesé- 
tette, ruházta, és gazdagította, hogy moftanában-is el-felejt- 
hetetlenháláadáffal hirdetik, őrök emlékezettel ájtatos .buz
góságit jelentik azon Templomnak ékefségi.

Hát T i nem fzóllamlatok e’ meg ugyan azon nap,és hold 
virágok Sz. neve alatt Iftent dicsérő, egy máshoz közel lévő 
Szerzetefek, Titeket Sem felejthetlek el-Nyír Bátorban lévő , 
ugyan SeraphicusSz. Ferencz Atyának Minorita Conventua- 
lis Szent séges Szerzetbéli Tifzteletes lolki Atyáig vallyon nem
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hirdetitek e* Tík-is velem együtt ezen fzinetícn köntösben öl
tözött Méltóságnak Illeni fzerátéttiíl fzármozott hozzátok 
mutatott buzgó fzerétefit ?’ Artyar kegyes gratiáit ? nagy ir- 
galmafsábt? ’s árnibcn hozzá foíamodtatoky kéréfteken ki- 
vul-is, bö adaközó'dáűt? Sz.álamifnálkodáfit? a’ mellyek vá-· 
lóban olíy bőségeifek valának, hogy a' többi kozott fok más 
adományi mellet:' Qgtáf t c í t Miifctpít Jrítfifa? á’ mit 
á zó  job keze tett, nem tudót más fetnmit benne * hanem a* 
Folséges lilén , 'sa z ő ío lk i Attyá. Tudom Ugyan,, hogy Sz.· 
Máté Evangeliílá oktatását forgattyátok elmétekben, vs nem 
állittyátok. fzűkségesnek lenni ezeknek hiídetéht,mert a1’ Me- 
fíyerSz. Atya a’ fíélkuf-is, a’ ki azokat- lattá ín ahfcondito' a' 
lőjtőkben Qentuptumreddet fzáz annyit térét yifzízá, és bő 
adakozódafít meg-jutafmazza» Igaz ugyan áZ,- de mivel az-tó 
meg-vagyon írva ugyan azon Sz, Mate"Évangeí illa könyv &  
lefz. ló , tyjiögyijíe luceat lux vefifa cofdM hominií>usintvideanf 
őpeVa i'ejtratónafo'glorificent Patrem Vefttttrfttfut inCtxíis'efi. Ü gy
világösködgyékaf ti viíágöfsagtok ázembefek előtt, hogy íás-· 
sák a1 ti jó élei! kedeti tekét, és dicsőitsékaz Atyátoka t,kf Men-- 
nyekben vágyon, azért bizonyöífok légyetek abban,- ha d nem 

ρ/λϊ 2i.· hirdetitek-isAnnuntiabunt Cedi juflitíam ejrí.jrv ű.% Égek fogják 
* * *  hirdetni a ző  hozzátokntutatott fokizbéíijöságöscfeíekéde- 

tit,dtegyéfségít, fzei'etetity Anyái grafiájit^irgalmas kezeinek 
bőséges adakozó dalit.

Mit fzólíyak azhíénnek hív fzöígáihöz,kedves őrőkos fi
aihoz, sántákhoz' ·> bénncákhoz, vakokhoz ,· inafzakatta khoz· 
mutatött ifgálmafságirűl ? más fzegényeken való fzázakódá» 
firűl ?:fzűkőlkődokon való kortyőfuíete’f  égimí ? gyámoltaía- 
nokkaf, igvé’ fogyottakkal'* özvegyekkel, árvákkal tett ke-· 
gveíség'mi ? jolfüdra tudom, hogy a‘z ffieníiek Sz, Tarancfo- 
lati ebb< n az Tfteüi *és Felebarát! ízeretetbeil foglaltatnak : trí 
i/V duo1 ar mandatis Universa lex pendet i  PropBaacttbben ál két
parancfolatban fiígg az égéfz-torvény,; azéftugy iparkodott
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cgéfz életének rendiben, hogy lég els ében-? s min Jenek fölött 
Urát Iitenét fzeretvén,azután Felebárátty át úgy lzereíf?, mint 
oÜon magát, gyámoltalanságában fegéU'e, mindenekben ol
talmazza. Amint-isollyböiégeífekvalának mindegekhez az 
ó irgalmaíTigi, hogy egy fém találtatott, a’ kit ha cfak lehet
séges volt, yigafztaltatlanúl magáiul ehbocsátot volna.

Melly jó voltához képeítigazán Púim a £.nak nevezhetem 
őtet, mertyalammt a-*palma fa omnibus omnia mindeneknek 
m ndent kíván adni,melly az igaz felebarát! fzereteunek pék 
dázattya, amintmagaSz· Pákisbízonittya omnibus omnia fit-  
Husfum. Úgy ezen Méltóság-’s omnibus omnia minden ren deli 
lévő ízűkólkodŐknek, valakik hozzá folámodtak, minden- 
bul valamit kívánták, cfakannyíval-isa’ menyiyel kívánt aia- 
mifnálkodni. Sut Pellikán/ madárnak mondhatom, mert va
lamint a1 Pellikány ha máskintnem fegétheti fiait»nec fifai par
cit, hanem fua perdifiendia maga vérének ki ontá ával-ís . es ve- 
fzedelmével fegétti,és táplállya úgy ez az előttünk fekúvö ke- 
fery <s halottunk-is fua por difpendia magának femmit nem ked
vezvén , maga kárávakis ,é.s egéfségének bomlásával úgy (hor
gaimat skodott > hogy mindlíten házainakékefségéxe, mind 
fzukolködüktiek,ésigyefógyattoknak jobban, és jobban ála- 
miinálko lhaíTon , íz . adaKozódáfí által mindenekhez váló 
fzeretetit in abundantia meg-mutathaífa. Hallotta tudom jól 
Tóbiás könyv. 14. léfz: bonaojí oratio cumjejunio, &  Ele emo fi na, 
mafiis qudm tbefauros agri recondere j ó az imádságba’ bojtolclfel, 
és álamifnálkodáífal, hogy fem cfak arány kincfeket g, ujteni. 
Ha én mind ebeket ekhálgattatn yólna-is ki nyilatkoztatnák 
bővebbe Ménéhez való nagy fzeretetit az 6 Sz. nevében nyuj- 
tot bőséges adományi ,eknem halgatnák jó  téteményit Men
nek házai kihirdetnék Anyaibuzgó kegyefségit irgalmas ke
zeinek adakozódáíf mellyeket fok templomokkal,klaftromok- 
kal, fok fzegényekkel árvákkal bőségeífen el-kó vetett.

Vegy ük tovább elünkben a’ Folséges lítennek Sz. Házas
ságban

ár! Ctr, 
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Ságban rendelte parancfolattyát, igazán ha valahol,ifva talál
tuk volna itt Uni fervo fidem a' kik közt annyira nevelkedett és 
buzgott az igaz fzeretet,hogy cfendes ,fzép,egyet értő békes- 
séges lakásokat ízetlenségnek kőnk óla fohafól nem hábor'tót
tá , sót gyakorta, hogy meg-ne f  omoritsa Méltóságos Társát 
magabúfuláfít-is,ésegéfségének bomláfit el-titkolta. Szóval 
annyira egybe forrott,és egybe kapcfolt egygyefségben valá- 
nak,hogy méltán azt mondhatom, a’ mita’ terméfzet vifgáló 
Doéíorok írnak a’ hattyú felül, hogy ő maga párjátulfoha el 
ne távozik:nunquam ά latere decedit , úgy ez a’ Méltcság-is e~ 
géfz halálának utolsófottáig, ha más keppen Fólséges Üru nk 
ó  Fólségefzolgálattyamiatnem lehetet is,de ugyancfakfzive 
képpen Méltóságos kegyes, kedves pár játul el-nem távozott. 
Nem kétlem, hogy ha ez a’ mérges halál , nyelve köteleit, 
fzája járását, ajaki mozgását, tefte tagjainak mozdulását 
le nem kötözte volna, keferveíTen panafzolkodván fzenvedó 

jói. i Jób Patriárchával fel kiáltana: fyoliavit me gloria mea , abjlulit 
coronam de capite meo, hogy tudni-illik ez az engefztelen , ’s em
bertelen vad állat az halál íme életemnek leg-jobb korában 
meg-fofztot engem világi diesóségemtúl, meg-foíztot fejem
nek koronájától, életemnek Társátul, fzivemnek má satui, 
Méltóságos, és Nagyságos Nagy-Károlyi GróíF Károlyi Fe- 
lencz k egyes Uramtól.

Hát T i M éltóságos, és Nagyságos Nagy-Károlyi kert
ben , ezelőtt tizen-egyetfT efztendóvel plántál taíiöttfs mind 
eddig ékeíFen zóldello, de már az irigy haláltól le vágattatott 
életetek egyik fájának drága gyúmolefi, Tép termékén ágai, 
kedve fzerént gyöngén nevelt jó illatú virági, ékes liliom fzá- 
h ,  Pünkösdi rósa helyet télen, nyáron fzeme előtt virágzó 
négy piros rcsái, fejéből el ragattatott koronájának tündöklő 
gyé iránti Nagy-Károlyi Károly i Antal, Ana,Eva,és Borbála, 
fzerelmesepe nélkül való édes magzati,vallyon nem bizonyít* 
tvátok e1 Ti-is naptól napra hozzátok mutatott kegyes Anyai
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Voltát, neveláftekben Illeni Parancfolatoknak meg-tartásá-^ 
ra czélozot íftenes oktatását; ne m de nem e’ minden gortdo- 
lattya ez volt , hogy Mojfes 5. könyv. réfz. foglaltatott fiúi 
föl neveléfeknek parancfolattya fzerént, leg-elsóben-is az I- 
íteniízere tetben, tiszteletben , félelemben, ajtatofságban, 
és engedelmelségben hafznoisan, és kóllemetefsen az ő fzent 
névének dicsó£ségére,az után Méltóságos nagy érdemű Famí
liájának örömére égé íz életeteknek fő i derűit hajnalim! fogva 
oktatháífő,tanithai'so, hallotta a’mint iránzo jói Koronás Pro- 
phétaSz. Dávid ’Zoltár :lnitiumfapienttcetimor' Dominii hogy 
a’ bolcsefség kezdete az Ur félelme légyen', éshogy timor Do  ̂
míniodit malum az Ur félelme gyűlöli aT gonofzt, mellyek 
az embert öröködén kárhoztattyák;elíemben pedig,hogy az 
tlr félelme menten minden gonofztúl tartván Isaiás Prophé- 
ta mondása fzerént boldogittya ,- és meg-bőcsűíhetettlen drá
ga kincfei gazdagittya av ló lkot, azért mingyárt kicfínségek- 
nek virágzó zsengéjében leg-inkább az Illeni föeretetet, és 
félelmet. ízivécskeikbendicséreteíren plántálta, ’s fzemeik 
eleikben bőségeden terjefztetteV

Mind ezeket tudom Méltóságos kisded M agzatok, é- 
des Magyar hazám egyik erős of7topának meg-hervat kerté
ben Szarándokúl járó árva maradékok, hogy ha Ti úgy meg
fontolhatnátok mint nem, úgy értenétek mint annak a’ rendi 
volna, úgy lehetne tűletek, mint kollene , nem cfak nem 
hirdetnétek, nem cfak nem- bizony ittanátok , de mind ezek 
főlott-is Jeremiás Prophetával panafzolkodván keferveífen 
fői kiáltanátok, Jaj immár minekünk! mert pupillifaBi fu 
rnum Árvákká lettünk Anya nélkül, jaj már a’ mi életűnk, 
m e r t defecitgaudium cordis noflrir verfusefin lu&um chorus no~ 

fé r  ,> ce'cidit corona capitis nofiri, el-fogyot á* m i eddig váló Szi
vünknek öröme , íiralomrá fakadtak ay mi énekléíink,- el- 
efet fejűnkről a1 mi drágaKoronánk, el-efcta’ mi kedvűnket 
kereső * igazán Szeret© ? kéziben ólelő, Ifteneífen nevelő* ke-
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belében tápláló édes dajkánk, M oltóságos, és Nagyságos 
Csáki Kriftina kegyes kedves A fzfzony Anyánk.

A z Iftennek lavált képpen való tanittása, ’s parancfol- 
lattya a1 többi kőzöt az-is fok heleken a-’ Szent írásban : Vigi
late,quia nejcitir diem , neque horam. Vigyázzatok úgy" mond , 
mert nem tugyátok fe óráját, fe napját, mellyen el-jőn az Ur. 
O  fzomorú Halgatóim nagy Méltóságokban helheztetet Méh 
tóságos , Nagyságos , Tekintetes , Nemzetes, Nemes , és 
más renden lévő Úri rendek, és népek,ha én fzemeimet fordít- 
tóm ezen előttünk fekűvő Méltóságos Kerefztfzegi GróíFKri
ftina keferves halottunkra, igazán az Iftennek Sz. parancfo- 
lattyát volta képpen lőlkében tartotta,fzivében forgatta, mert 
noha hirtelen reá rohanavala az irigy halálnak kegyetlen du~ 
hőfsége , még-is mindenekben , halandóságát fzemei előtt 
vifelvén kéfdzen találtass mikoron már éfzre vette volna, 
hogy ez a’cfalárd örök álmát hozó Morpheus , a’ magamélly 
álmát reá akarná bocsáttani, azonnal meg-előzé, '’sazt: Cor 
meum vigilat, ama Daru madárnak terméfzetit maga előtt vi
felvén, ha betegség, ésnyavalamiát el-bágyodot tefte nyu- 
godnék-is, fzíve mind az által erőífen vigyáza; Ego dormio, &  
cor meum vigilat, én tagjaimban el-bágyadot ny ugfzom ugyan, 
mindazon által az én fzivem vigyáz, hogy az én lőlkomnek 
Vő-legénye Kriftus JEsus engemet vigyázva talállyon.

A ’ mint-ís leg-kiíTebben meg-nem irtózék, fe föl nem 
háborodék , ennek áz irigy halálnak kegyetlenségére, lap
pangó el jővésére valamint azOrofz-ieány: ad nullius pavet cur- 

fűm  fém a’ levegő égen febeflén rópűiő tüzes meny kő veknek 
süvöltő bőgéfitűl, fém a’ mendőrgéfeknek cfattogó ropogá- 
fítul, minta’ többi állatok, a’ kik nagy félelemmel, és ret- 
tegéflel rőjtők helyekben íietnek, nem tart, és meg-nem retten; 
úgy ez a1 Méltóság-is, mindenféléimet, és rettegéft magátul 
ki rekefztvén, az halál lábainak zőrgéfítűl femmit nem tart
ván , maga Kriftus JEsusához utolsó"Leheletig magát kapcfoí-

ván



ván Sz. Sacramentumokkal fői fegyverkezvén bátron, és ke* 
ízen várta el-kerűlhetetlen ellenségét, maga lelkének teftitűl 
Való el-váláfat mondván: Quis me feparabit de corpore mortis hu- a  Rom. 7; 
jus ? ki ízabaditmeg-engeme1 halálnak teliéből. l*·

Halgatokén,fzollyatokTi kórul belől lévő Tifztelendó 
Szerzetes lelki A tyák, és valakik halálos agyában körülötte 
fo'golóttatök, nem de nem mi beleit érzette, és éfzre vette, 
telténekbágyodását, tagjainak nehezedéin, fzinének herva- 
dását, leg-elsőben-is mindeneket kicíintül fogva nagyig, kül
sőket, belsőket, egéfz udvari népét maga eleiben hivatván, 
töredelmes fzí vei, nagy alázatod ággal, lökaknak példájára 
meg-kóvette, kóvetéíeután Sz. gyónás által fzáma nélkül e- 
zen fölös nyavalájában kegyelmes Iítenével meg-békélvén, 
maga lőlki hméretit ki tifztitotta. Az Oltari Szentséget Kri- 
ítusjEsusnak drágalátos Szent Teltét pedig, ha ciak lehetsé
ges volt, mindenkoron f  1 öltözve térden áiva magához vette.
Végtére hogyannál inkább ellenségével tusakodhaiion, az 
utolsó kenettel lóikét fői fegy vetkeztette. Nem kétlem tud
tára volt, hogy az Iítennek parancfolattya légyen:β offers mu
nus tuum ad altare, relinque ibi munus tuum , förvade prius recon-  Mat. 
ciliari fratri tuo. Ha ajándékodat az Oltárra vifzed , és ott * ' 14* 
meg-emlékezzél, hogy az atyádfiának vagyon valami ellened, 
had ott az ajándékodat az oltárelott, és meny előfzor meg
békélni az Atyádfiával. Azért minek előtte maga lóikét fz. 
gyónás által jó Urának lítenének a’ Mennyei fz. Oitárfa föl 
vitte volna, noha femmiben olíyasban maga lőlki isméretit 
nemérzé, rnég-is mindazonáltal, ha üdőnek jártában embe
ri gyarlóságáéul viíeltetvén valamiben a’ miben valakit valaha 
meg-sértet volna minny áj okát nagy tőredelmefséggel meg kö
vetei

Ennek végben vitele után jói tudta azt-is, högyáz ifiéit* 
nek parancfolattya az, Sz. Jakab tanittásal'zerént; Confitemi* Jac- f  +■  
ni alterutrum peccata veflra, valíy átok meg-egy másnak bű nej*
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teket, és hogy Sz. Péternek, ’saz igazán f ! l  fzenteltetettPa* 
póknak adatott volna hatalom a’ bűneknek meg-kötésére, 
vagy föl óldozására Matt. 16. y . 19. Quodcunque ligaveris·fu- 
per terram,erit ligatum $fin Coeli s,CT quodcúnquejolverisfuper tér- 

mm,, is. γamurit folutum fcrin Ccelis. Valamit úgy mond meg-kötófz a’ 
*' főidőn , meg lefznek kötözve Mennyékben-is , és valamit 

meg-oldofza földönmeg-léfzen oldozva Mennyékben-is , e- 
zekbűl pedig által látta azt, hogy lehetetlen légyen az, hogy 
valakinek a1 Lóiki Atya mint ítélő igaz bíró bűneit meg-köt- 
heífe, vagy f  i oldozhaífa, életre vagy halálra fzententziáz- 
halfa, hogy ha bűneinek terhét, ésgonofzságának mivoltát, 
mellyik meg-kotésre, vagy föl oldozásra méltó légyen, volta 
képpennemtudgya,azérteztetfem haliafztotta,hanem mint 
igaz kerefztány lélek emberi gyarlóságbul esett jóban való fo- 
gyatkozáfit, vétkeinek gyakor gyónáíival, ’s töredelmes fziy- 
béli Poenitentzia tartáfival fzamtalanúl ofzlatta, és fzéltette. 
Abban-is Mennek fz.parancfolattyát fziviben forgatta, hogy: 

jw . 6. ηΐβ  manducaveritis carnem Filii hominis, fcr biberitis ejus fanguine? 
non habebitis vitam in vobisΛ Ha az ember Fiának Teliét nem 
efzitek, és vérit nem ifzfzátok, élet bennetek ne mléfzen, és 
hogy a’  kenyér maga bizonsága fzerént, mellyet ő ád aző va
lóságostelte : Panis quem ego dabo,Caro meaefi pro mundi vita , és 
.nem pee5ettye,biilege, avagy jele légyen, és hogy az alatt a"* 
kényér fzine alatt, m ivel: Chrifius amplius non moritur , mors 

Adg.om. 6. UH ultra non d o m in a b itu rKriítus többé meg-nem hal, az halál 
*'9' rajta többé nem uralkodik, valóságos vére-is foglaltatik,mint 

hogy nem lehet éló teltnek vér nélkül lenni, azért nem pufzta 
módon, mintnémellyekgondollyák , nem .cfak ciupán em
beri teltet,mint teltet (mivel igen-is ha cfak cfupán emberi 
telt mint telt vetetik, femmít nem hafznál }  hanem az Anya- 
fzent-egyháznák rendi fzerént a’ fö l fzenteltetett Papnak Títe- 
tűl néki adatott hatalma, és áldás által: hoc facite in meam com~ 
memorationem fö l emeltetett, és dicsöittetett e1 világot femmi-

bűl
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búi Terem tő, ’s könnyebben valamibúi valamit tehető, és 
cl-változtattiiatóMéítóságának és Illeni hatalmasságának ter- 
méfzet fölött is, egyfzer’smind fok helyekre vihető nagy 
ereje által,kény ér fzíne alatt léyő Illeni F plséggei egyben kap- 
cfoltatott emberi teltet magához vévé, Végtire abban-ís kí
vánt Iíten parancfolattyánakmeg-felelni: Infirmatur quis ex 
■ vobis.·) in ducat Prcesbyteros Ecctefia orent fuper eum ungente m fi
úm oleo in nomine Domini, I?  Oratio fidei falvabit infirmum. Va
laki beteges közűletek .? vígye-bé az egy-házi fzo lg ík o t, és 
imádkozzanak érette, meg-kenvén ötett olajjal az Ur nevébe, 
és a’ hitbűi való imádság meg-fzabadittya a1 beteget: mert mi
koron éfzre vette volna a’ fulyos betegség, és nyavala miát le* 
nyomot teltének nehezedéin, az Iitennek parancfolattya íze. 
rént, és az Anya-fzentegyháznak rendi fzerént Lőlki Atyát 
hívatván, hogy annál inkább ha fzűkséges léízen ellensége 
ellen viaskodhafíbn, utolsó fzent kenettel meg-kenettettvén 
magát, lőlkitföl fegyyerkeztette.

El ha gyom már fok Iftenes dícséretít, bőséggel téllyes 
jóságos cfelekedetit, rövid fumtnában foglalván elégséges az, 
hogy ennek a*1 M él tóságnak az Illeni félelem,és fzeretet, mél- 
lyekbűl minden jók fzármoznak , kicíinségében-is már daj
kája vo lt, iffjuságában oktatója, föl nyőlt állapottyában ve
zérlője, moftani idejében tanács adója , vétkeknek zablája $ 
jóságos cfelekedeteknek ófztőne, Őrök boldogságra vez érlő 
kalauzza, egy fzóval ártatlanságának ideje merő reménséges 
vigafztalás, emberi korhoz közelgető élete ? minden jóval 
bővelkedő tellyefség, vége az őrök boldogságot, és emléke
zetet érdemlő meg-bőcsűlhetetlen drága jó vala.

Nincs azér t mitűi félned, nincs mi tűi rettegned Méltóság 
gos, és Nagyságos Kerefztfzegi Gróff Csáki Kriiliaa,előttünk 
fekűvő keferves halottunk , mindeneket ime in abundantia a' 
mint kiteczik , bóségeíTen Iitennek Sz. Parancfolati, azA- 
nya-fzentegy-háznaíí rendeléíi fzerént bé-tőitóttéi» Iítent,’s

C } Fele*

Jac, rí. 
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Felebarát! fzéretetben gyulíadoztál, ífíenes félelemben neveL 
kedtél, ájtatofságokba foglalatoskodtál Iften házainak ékes
ségin iparkodtál, hozzád folyamodóknak alamiínálkodttál, 
^özvegyeket, árvákot fegétettéi, fzegényeket igye-fogyoíta- 
kát tápláltál, fzentházaíságbéli paranefolatnak eleget tettél, 
magzatodnak neveléfíben mint kegyes Rebeka fzorgalmatuS- 
kodtál, utolsó órádra éjjel, és nappal vigyáztál, Sz. Sacra- 
mentumokkai fői fegyverkeztél, fzóval mindeneket tehetsé
ged fzerént bőségeden be- tellesétettél, azért nincs mondám 
mi túl tartanod, nincs mitűi rettegned ,  mert valóságoffan ; 
In abundantia bonorum operum jóságos cfelekedeteknek bőségé- 
Vel ingredierisfepukhrum mégy Kiiftus JEsus Sz. fzine eleiben* 
ésfzomorű gyáfzos koporsódban.

Ti pediglen fzí vbéli keferves bánatokkal keférgő fzom o 
rúHalgatóím, MéltóságosVérségekkisded árva Magzatok,. 
Egyházi, ’s világi F é  Nemes , Nemtelen, nagy, és alacfon 
rendek, árvák, és özvegyek, kedves hív fzoígák, Udvariak* 
valakik hideg tagjainak órmos koporsójában való betéteiére^ 
utolsó tifztefsége meg-adására, fáradságos ide jöveteleteket 
nemfajnáltátok , minnyájatokat hivatalom fzerént Kriftus 
JEsuiíal intlek mondván í Nolitefiere hogy többé ezt az Mél
tóságot ne íirafsátok, keferves kónyhullajtáftoknak záporit 
ne folytafsátok,mertaz Iften egekben el rendelt törvényének 
bé kélletett tellesedni e1 földén; nöliteflere^quodtalem amiferitir-s 
fid  gaudete*) quod talem habueritis, ne firánkozzatok azon, hogy 
titeket az Iften iliy diefiretes jóiul meg-fofztott,· hanem viga- 
dozzatok, azon, hogy illy kegyes Méltósággal valaha meg
áldott, aki mindennémű jóságos cfelekedetekben, Illeni féle
iemben, fz. erkőlcfekben, benneteket léikének egéfz teílétűl 
Való él-válásáig vezérlet, kinek-is nem kétlem, hogy Méltóság 

gos híre, neve, boldog emlékezete fzivetekben 
bé óltva léfzén mind örökkön














