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TEKINTETES ÉS VITÉZLŐURAKKegyességgel es Tudománnyal Tisztes Atyák! Úri Vérrel es Virtussal Nemes A szszonyok! Mindnyájan szerelmes Halgatóim.
Szólnék én - is immár, ha szólhatnék: minden dolgok Szemem előtt el enyésztek; nints mit szóllyak: minden szók belőlem ki-sogytanak; nints mit szóllyak.Papyrius , hogy a' Népnek gyözedelmi ditsösségét le-beszélje. Romába liaza menvén, műi ön kedves Leányát Hyppolitat, ama' Nemes Torquátusnak Feleségét halva látná: el-fogódik szive , szava el-áll, fok órákig az egész Nép közepiben nyelve haigat, tfak könyvei beszéljenek: (/r:licet lacrumae pondera vocis habent ) azután sokára, maga bóldogtalanságán kezdi, a' Római Népnek ditsösségeröl el-készitett beszédeit.Úgy nézhettek engemet-is némelly részben .mint Papyriusz Ma ugyanis nyóitzad napja, hogy,Nemes Borsod Varmegyében, a’ Férfiak Nemesség!



Ditsöíségeket le-beszéltem: ide pedig oily fel tétel hozott engem, hogy az Aíaszonyi Nemnek Nemességét, ditsekedö O rátioval elötterek magasztaljam. Oh fájdalom! Oh engem meg némitó szomorúság, irné Tekintetes Barczay Kata Ifj ú  A szszonyt, Tekintetes és Vitézlő Bernátfalvai Bernath Jósef ÚrnakHites szerelmesét halva látom; azt, azt, a’ ki engem tanítást munkátskámért úgy betsült-meg, hogy magát tölem Leányomnak neveztetni meg-engedte, gyászos koporsóba be zárótva találom.
A bstu lit atra dies, & fu nere mersit acerbo.!
Oda van ! be merültt halál örvényében !

El-enyés zett napja f e l  keló fénnyében !
V irágja lehullott leg-kellöbb szinében !
A h ah nints m ár többé! vége van éltében!

£n ugyan Bártzay Kata A szszonyt el-nem felejthetem: mert, nyissátok 
ki e’ mellyetskét; szivemen van kedves Neve tél-jegyezve: eröt vészek mind 
az által fájdalmimoa, és ö róla, kegyes Halgatóim, különössen pedig Ti réá
tok Úri Nemes Aszszonyságok, gondolatimat és beszédimet egy kevéssé el
fordítom.

Midön azért e’ szép sereget kórul nézem, az.Aszszonyi Nemnek diszessége 
el annyira szivemben tűn, hogy éppen nem maradhatok mind addiglan, mig 
gyálázattyok tzégérjeit le szedem, és ellenben Nemes tzimert fejek feliben nem 
függesztek. *

Átallom,hidjétek-el Nemes Férjíiak, magunk kissebbségére ki mondani, 
némelly Férjhaknak,vagy-b inkább gazfiaknak, embertelenségeiket, kik nem 
tudom mitsoda gonosz ind illatból, az Aszszonyokat, nem tsak a' Nemességből, 
hanem még azemberségből-is; indúlattal, szóval, irással-is ki-rektszteni igye
keztek. Ama’ íémmire kellő Nemtelen Herostratus, hogy magának emléke
zetet szerezhessen, arra virtussával nem léphetvén, a’ Diána Isten Aszszony 
Nagy Templomát Efésusban meg gyújtotta, úgy ítélvén,hogy annak a’ Világ 
tsudájának magas hamva Ötet a* koporsó hamván felyülhelyheztetné. El-hi
szem én,hogy ezek az újj Herostrastusok-is azt reménylik, hogy ök-is az Asz- 
szonyi Nemnek Ditsösségének Templomát ha fel gyujíyák, annak füsti az ó 
Neveket-is, magával,a’ felhőkig fel emeli. El-is érték valójába szándékjokat, 
mert valamint füstön, az az, az Aszszonyok gyalázattyán, magok képzelt be
tsületit építették; úgy füstben ment,az az, magokat-is,nagy bolondúl, hasonló 
gyalázatban boritották. Hiszem az okosság tanittya azt, mellyel a szemmel 
látott tapasztalás-is tfalhatatlanúl meg-bizonyit, hogy valami születtetik, ol-



lyan rendű, ollyannemü, ollyan természetű, mint szintén az, a* mitöl születtetik. Hogy Horatius szavait-is ide hozzam :Fortes creantur sortibus, & bonis:Est in juvencis, est in equis Patrum Virtus , nec inbellem feroces Progenerant Aquilae Columbam.- Ki látott valaha Bagolynak Sólyom fiát ? Ebnek eb a' kőlyke, embernek ember fia; Nem Embernek nem ember.Hogy ha immár az Aszszonyok, a mint amazok eszeíösködnek, nem emberek: ők-is, a’ kik ezt állityák, nem ember Aszszonyoktól születtetvén , bizonyossan nem emberek.Könnyű volna most énnékem,kedves Aszszonyok, a’ Ti emberi Méltóságtok mellett, ezek ellen még tovább-is vitézkednem; de nem szükség; mivel hogy már régenten ama Ditsösséges Mártyr,Szent falitta, a' mint Bafilius meg-jegyzette, a' Keresztyén Tudományért halálra vitettetvénjaz Aszszonyokaí illyen Nemes ditsekedéssel bátorította: légyünk,úgy-mond, mi-is álhatatosok oh Aszszonyok! mivel hogy mi-is azon részekből állunk, a’ menyekből a' Férj fiák. Szint úgy, mint ök,az Isten képére teremtettünk. Szint úgy meg- tiszteltt minket-is a'Teremtő.mint a’ Férfiakat, azzala’ Fö tisztességgel, hogy Virtusokra alkalmatosok lennénk. Nem tfuda pedig ez: mert úgy-mond, a’ Férfiaknak mindenekben Testvéreik vagyunk mindnyájan. Melly bőltsen okoskodol oh Szent Aszszony! minden szavaid az Isteni szájnak tagadhatatlan szózattyai. Feleljetek most ezekre,tekervényes eszü, és viszsza sordúlt indúla- tú Férjfiak, és az Aszszonyokat, kiket, ama’ Felség maga ditsősséges képével fel-ruházott, ha mérészíitek, embereknek lenni tagadjátok. Betsülöm ,  ama’ Tudós Leány Aszszonyt Anna Mária Schurmanniat, bölts és eszes munkájáért, mellyel az Aszszonyi Nemnek méltóságát óltalmazta, fajnállom mind azáltal, meg-vallom,fáradtságát: mert az Aízszonyokat kissebbitő embereket, tfakúgy kelletik meg-tzáfolni, mint hajdon Acidalius Bálintot, kit-iss , hogy rajta be-tsületeket az Aszszonyok meg keressék, mind addig szurdalták hegyes tőkkel, míg nem erre fakadott ki: úgy úgy tsillagaim, nem emberek vagytok, hanem Angyalok'. Birjátok hát kedves Szüzek, és Aszszonyok, egyenlő, jussal velünk együtt, azt az emberi valóságot, mellyel a’ kedvező természet, titeket-is,úgy, mint minket, okossággal és beszéllő tehetséggel meg-ajandékozván, fel-készitett. De más bajok érkeznek már azok miatt, kik az Alzszonyi Nemnek emberi voltokat ugyan nem tagadják; de azokról a Nemesség ékességét minden



mesterséggel de húzni igyekeznek. Mérges szájaikat rajok táttyák, és bilissel tellyes gyomraikat ellenek ki-okádják.Oh Aszszonyok! ha ezeknek voxok meg-áll, Ti lesztek az emberi ti rútságnak undok gyalázattyai, Ti lesztek annak szivét által rágó mételyei, Ti lesztek e világon minden rútság és veszedelem. Ha az elme amaz első nagy romlásra ( igy szólnak) viszsza-fordiíl; az Éva nagyra vágyó kevélysége, Éva telhetetlen kívánsága, Éva gyermeki nyalánkságaÉva könnyen hivő- lége, Éva hízelkedő szeretete okozta azt, Ma-is mind tfak Évák az Aszszonyok, ők rontanak, ók pusztítanak, ők vesztenek. Pokolban a’ Fúriák; itt az Aszszonyok hóhérkodnak, puszták a’ virtustól, melly egyedül nemefithet; Nemtelen erköltsökkel, mint sonkollyal a’ méh kasok, olly tellyesek. O h Nemesség,Nemünknek egyetlen egy ékessége, hát tégedet iliyen emberekre-ru- háznánk-é ? ,Veszem észre, szép Aszszonyok, ezeknek hallására melly igen meg-háborodtaíok szivetekben; veszem észre,hogy már azon-is tőpprőnködtök magatokban, hogy nem tfak Nemefségteket vesztitek el, hanem még a' Férj fiáknak kedvekből is ki rekedtek.Biztatlak benneteket: ne féljetek, bátran le tehettek minden e’ féle kedvetlen gondolatokat elmétekről. Ugyan is,tudom én azt, hogy az okos Férj- fiú rend, már régen által értette azt,  hogy, ha ez a' vádolás a’ Ti Nemesség- teket el-ronthatná ; szükség, hogy egyszersmind az ovék-is el romoljon. Mert ugyan-is,Nemeteknek fok hibáit, úgy-é ? kedves Aszszonyságok, a’ mint illik meg-vallyátok: de mutasson bár akár ki-is olly különös rósz erkőltsőt Ti kőz- tetek, mellyet a’ Férjfiak rendiben is, azon fontban és formában, nem találni. Mit? ha Cleopatra bujálkodikj Antonius társz néki: ha Lais vólt ,ha Thaís vólt Athénéiban', sok ortzátlan Panphuvfck-'is voltak ottan. Több az, a' mit moll mondok k i; egy Phryne vólt Atticában: egész Gorög Ország úgy szerette; hogy arany oszlopot, maga bujaságának besstelen tzégeréül, e- meltt néki. Ha Rómának Flórája vólt; de vólt ám néki egy képtelen, és a' Férjünk gyalázattyára termett,Nerojá-k, vólt egy tfuda, . (  hogy disznónak magam, betsületiért, és a’ Ti Tekintetetekért, ne nevezzem) várt mondom egy tfuda,és nem ember, Heliogahalusa-is.Vóltak ugyan az Aszszonyok fcözőtt-is hazájokat hitetlenül el-árúló Romildák; de a’ Férjfiak kőzt-is, szint úgy , sőt számosabban találtattak, hasonló hitet Anténorok, Philarguso k ,  Ciliconok. Hogy a’ több helytelen vádokat-is hasonlóan el-háritsuk, és más minden illetlen motskokat, az Aszszonyi Nemről az igazság ípongyiá-



javai le-töröljünk, légyenek bátor az Aszszonyok, az öltözetben, és a' magok ékesittésében, olly módtalanok, hogy, a Magyarok szólláfa-ként, ha lehetne, még a' csillagot-is magokra ragasztanák; mint ama’ nevezetes Római Ur Aszszony Paula Lolia kinek tsa k egyszer testén lévő öltözete 937300. aranyakat érő vala ; mint Cleopátra, kinek  ̂ Venus Isten Aszszony ékességét követő, és ki-ábrázoló ruházatiján kívül, két fülein függőkét Napkeleti drága gyöngyei, öt tonna aranyokra betsültettek; mint ama Galamboktól neveltetett Semiramis, kinek öltözeti kintfeinek az ítélet árrt nem szabhat. D e, mondjátok meg kérlek: mivel jobbak e' tekintetben a' Férjfiak ? bizony Seneca, a’ ki az Aszszonyokról azt irja, hogy sokan azok közzül, két ’s három ófi jószágaikat-is fiileikre fel-függesztik; a’ Férjfiak ellen-is illy firal- rnassan panaszoikodik: Quidquid eft honi , extinguimus levitate, politura Corporum. Muliebres mundicias antecolores Meretricios, Matronis quidem non induendos, viri sumimus. Exornamus Annulis digitos, in omni articulo gemma disponitur: azaz: Minden jó erköltsöket, úgy-mond testünknek é k e s g e t é s é v e l  el-rontunk. Az tzifrálkodásoknak mértékét meg-haladtuK M i Férjfiak olly szinekben öltözünk, mellyek betstelen személlyekhez illenek, és amellygket a1 tisztességes Aszszonyi személlyek magokra nem vennének. Ujjainkat fel-gyfirnzzetk,és minden ízek közzé drága Köveket tétünk. Nevessétek oh A szízonyok, mert méltán ne vethetitek,  a’ Férfiakat, midőn ó kőzőttők szemlélitek ama’ T, kik Aszlzonyi ruházatban, Aszszonyok kőzt, vagy-ss inkább a’ testi bujaságnak otsmáoy pervá- tái között hevervén,és el-fenyvedvén, nyilvánságoísanmeg-mutattyák, hogy ök tsak kmtelenségból Férjfiak, és hogy tfak azért Férjfiak; mivel hogy a természettől Férjfiakká formáltattak. De kedvezzünk, a’ mennyire tőlünk lehet, a' Férjfiú Rend betsületinek, és ne vessük szemeikre azokata’ hagymázosFejüe- ket,kik ó koztok, az öltözeti bujaságtól már annyira vitettettek,hogy, nem-ss emberi szokás szerint, vagy felyemben, vagy más-féle aranyos, ezüstös, és drága köves köntösökben, hanem, el-felejtvén ok azt, hogy ók emberek, fene vad állatoknak bőreikben, és madaraknak tolláikban, úgy óltöztenek, hogy azok lenni látszanának. Maradjanak bátor ezek, és minden egyebek*is maradjanak halgatásban, zz egy Néró példátlan óltózésének példája elég arra, hogy a’ Férjfiak módtalan bojálkodáfins, az öltózésben ki-tessék. Ó  ugyanis többször öltözött ezüstben, aranyban, és tfupa drága kövekben, mint íélyemhen; felyem köntöfei pedig el-annyira által látszok, és világosok Valinak, hogy egésztestét ki-mutatnák: melyre nézve, üveg palástoknak, (hívott



jaság! azon egy öltözetet, akár melly mesterséges és drága lett légyen-is, kétszer magára nem őltözőtt. Hol van tehát mostan a’ Férjfiú Nemnek, az Asz- szonyok betsíiletit kevély lábbal el-taposó Méltósága ? hová lett gőgös kér- kedsége?Továbbá, legyenek bátor az Aszszonyok a’ vendégségek szerzésekben-is, a’ mint azoknak kissebbitérekre irattatik, olly pompázók, hogy asztali készületeket, a’ természet kintses háza , drágasággal alig győzze, finnyájoknak pedig az ételekben, som a’ levegő Ég Madarakkal, som a’ tenger halakkal, som a’ föld állatokkal, és gyíimőltsökkei eleget ne tehessen. De mivel jobbak itt-is a’ Férjfiak? sommivel som; sót mondhatom,vesztegetése kkel, torkol- Sággal, telhetetlenséggel hat százgrádusokkal az Aszszony Népet felyül múl- lyák. Mert,ha a’ N inus Feleségének 27000, forintokat érő tsészejét, vagy tfudállyuk, vagy kárhoztattyuk; a’ Vitellius 25000. arany árrú vatsoráló egy tálját méltábban: annál inkább pedig, ha ezt hozzá adjuk, hogy ő néki tsak egyvatsorája, több,elől számlálhatatlan állatokból készítetett ételeken kivül ,  két ezer halakból, és hét ezer madarakból állott vala; és hogy gyakran, tsak egy fogá< ételei 25000. aranyokban keriilttnek: mivel hogy aző finnyás Férj- fiúi gyomrotskája, tsak fátzán és Páva agy velőkben, a’ mennyhalaknak tfak ikrátskájokban, egy tengeri, szivet evő,és őkör módjára kérőt rágó, halacskának, melly, olly igen ritka vala hogy tőbbnyire 200 aranyokon is el-kőlt vala tfak májjá bán, és az idegen 's meszsze Országokon termő piros szárnyú madárkáknak, tfak nyelvekben gyönyörködött. Ha ki vészsük Cleopátrát,a' ki fogadásból, egy vatsorán, három tonna aranyokat fetséllett-el, mellyik Aszszonyt hasonlithattyuk Heliogabalusboz?kineK rend szerint való mindennapi vatsorái 25000 aranyókban, néha pedig 75000ben-is kerükenek. Talám az említett Féíjfiakát, Tsászári Méltóságok ki-mentheti: de Lucullus egy magános ember vala ; még-is,valamikor az Apohórúl neveztetett maga vatso- ráló szobájában eszik vala, mindenkor őt ezer aranyokból készült sol vatsorája, Clodius Aesopus pedig arról hires Férjfiú, hogy,mint hogy ember hússal nem élhetett, oh tfudálatos fene és kegyetlen kívánság! ember módon szólló, és éneklő madárkákkal szokott élni; mellyeknek a’ ritkaság miatt olly árok vólt, hogy azokból készíttetett egy tál étek 15000 aranyokig fel került vólt. De mind ezek, ha Apicius torkosságát meg-gondoljuk, tűrhetőbbek: ki is, minek- utánna harmad-fél millió aranyokat meg-eméíztett; látván, hogy tfak két száz őtven ezer aranyokra szorúlt vólna, az éhel hálástul el-ijede, ss jól lakván utóllyára, teihetetlen lekét méreggel bé-toltötte. Most, most lálsátok-meg



immár, ( ha igazság így ítélni )  mellyik emberi Nem pompáz inkább , mellyik torkossabh, mellyik inkább vesztegető?Utóllyára,bár légyen úgy, hogy az Aszszonyok mérgefek, mint a’ Pó- kok, lobbanok mint a’ puska por, rohanva sértők mint a’ mennykő; mert igaz az,hogy ama mord Furia édes Leánya Xanthippe,szűnés nélkül zörgött morgott Socratesre; irják azt-is, hogy egy Ászszony haragjában el-akarta süllyeszteni e Világot, ketté vágván azt a’ tzérnát, a’ melly felől a’ mondatott, hogy e’ Világ ifik azon tartózkodik fel függesztve. De, hogy itten-is, tsak azt mondjam : mivel jobbak a’ Férfiak ? Mert, hogy se Phalárist, se Búsirist,fe más ember véren hízott pokol szalonnáit ne emlittfek: maga Nero elég lészen a’ példára ; iszonyúság minden dolga: ezt az egyet, melly magában elég szőrnyü; de a’ többinél sokkal kissebb, a’ fájdalom miatt, említhetem, hogy Poppaea nevű Feleségét, vifelőfen hasba rugván, két kis világot egy rúgással haragjában el-süstyesztett.Elég légyen eddig a’ tromfolás, hanem, minthogy tfak egyedül a’ szép Virtusnemefithet.* egy átallyán szükséges az, hogy az Aszszonyoknak virtusok , menyekkel ők szintén a’ természet kezdetitől, és az emberi társoságnak bölcsőjétől fogva, virágzottak, közönséges szemlélésre ki-álitsuk. Ha azokat meg-tekintem, nem találok ostyán időt, som az emberi dolgok folyásának olly kőrnyúl állasok nem találok, mellyeknek mi voltához képest, az Aszszonyi virtus kivántató sogitséggel nem lett volna. Háború volt: az A szszonyi bátor virtus elől álván,  vagy fegyverrel, vagy más módon, a’ miképpen szükséges volt, a' pusztító veszedelem rohanását meg-gátolta. Békesség vólt: az Aszszonyi okos virtus kormányra ult, és a’ dolgok folyamattyát, hajója vitorláit, a’ bőltseség tsondes szeleivel lobogtatván, kívánt partra vezérletté. Ha valaki ezek felől kételkedik, szabadságot adok néki, szóllyon nyilván, és engemet arra kötelezzen, hogy mondásom valóságát példákkal bizonyítsam; nem fajnálom fáradtságom, és az Aszszonyi Rend gratziajáert rneg-tsolekszem. Akatjátok hát meg-tudni leg-elsőben, miként villog, és miként sé.t a’ fényes kard, az Aszszonyok kezeiben: mind a' régi, mind a' kő. zép, mind az újjabb Históriák annak példáival tele vágynak. Amaz maga Attysinak, Símnek,és Rámnak neveiket,mint egy emlékeztető Oszlop, magán visolő Seniirdmistak kardja olly szörnyű vólt, hogy annak markolattyát őtvenszer száz ezer ember markoita-meg; olly széles vólt, hogy egész A fiát bé lepte; hoszszasága pedig szintén Indiában hé ért vala. Hogy az Amázo- nok vitézségét el halgaísam, nagy Oszlopot emelt, vitézsége emlékezetire, a’



Scythák. Királynéja Tomyris,midőn Cyrust, három száz ezerekből álló táborával , egy ütközeten le-vágta, fejét-is, egy vérrel meg-tőltetett tömlőben bevetette, ezt mondván: Satia te Cyre sangvine quem sititsti. Elégedj-megvérrel, mellyet mindétig szomjuhoztál. Amaz Özvegy Judith Aszszony-is Hollofernesnek, az Astyriai roppant tábor Commandirozó Generálissának fejét vette. Mellyik Achillesnek,vagy Hectornak kezében tett valaha a’ kard nagyobb tfapást? ’s tsapásával nagyobb hasznot? két tsapással az egész tábort meg-szalasztotta ; két tfapással a’ ’Zidó Népnek ditsőséges győzedelmet szerze Judith Aszszony. Meg mutatta valójában, mit tehessen, és meddig érjen az Aszszo- nyi vitézség. Amaz Európai harmadik Semiramis, Éneket Angliai Szűz Király Aszszony, midőn a’ Spanyoloknak, győzhetetlen titulussal kevélykedö. hajói seregét, mondhatom mint a' mennykő széllyel tíapta. Akkor lett-meg az valósággal,a’ mit Homerus ir.vagy Poetai költeményben, vagy, a' mit inkább hiszek, még az erős Férjfiakat-is tsuffá tehető Aszszonyi vitézséggel jelenr tésében, hogy Minerva lsten Aszszony Mársot , az Hadakozásnak Istenét, földre cfapta, ki-is el-nyárjadott testével hat egész dűlő földeken fekszik vala. Hajdan a’ Németek Aszszony Népei-is szint úgy fegyvert vifeltenek, mint o koztok a' Férjfiak , és azt nem tfak otthon villogtatták, hanem a’ mezöre-ss ki-szállottak, és az ellenséggel vitézi, módon meg-hartzoltak, a’ mellyet-is innen lehet legjobban meg-itélni, hogy ö nálok, hazai törvény szerint, nem szabad vólt a’ Leánynak Férjhez menni, míg maga kezeivel a' hartzon ellenséget nem ölt vólna.Tegyük mellé immár ez Aszszonyi vitézségnek, az Országló Méltóságot,és a’ társaságot igazgató okosságot, Nem-is illik a' kard mellé a' szöszös gusaly, és a' pozdorjás pergő rokka: Királyi páltza annak társa. Sok A szszonyok nagy ditsősséggel viselték azt, sokan nagy O rszágokat halhatatlan ditsé- rettel igazgattak. Rothadjon-meg Valascának hire’s  neve, a’ ki T seh Országban a Férjfiakat mind meg-ölvén, Aszszony Respublicát álitott-fel: de Débora méltó a' ditséretes emlékezetre, a’ ki az Izraelt sok ideig, nagy Kegyességgel , és nem kissebb okossággal igazgatta: Semirámis-is amaz első Monarchiát bámúlható okossággal, és szinte Férjfiui méltósággal kormányozta. Cáriában úgy uralkodott Artemisia Mausilusnak Felesége, hogy annak igazgató okosságát, mind pedig pompás Királyi ditsőségét, mind a’ Görögök ellen vifelt dolgait, ma-is tsudálkozással emlegetik az Históriák. Dániának hajói-is mikor mentek mind vigabban, mind szerentséssebben, mint akkor, mikor Margafé- tha ült vala azoknak kormányain? Hogy, sem Blánthát Spanyol Ország Király-



néját, se m Irénét, Rómaiak Tsászárneját, ne említsem: élnek ama’ séges két A szszonyok, Felséges Maria Therésia, és Második Catharina, azhatalmas Moszkva Birodalomnak mostani Czárnéja, kik mind ketten, minden Fejedelmi Virtusokban fel-ö!tőzvén, mind magoknak, mindaz Aszszony Nemnek halhatatlan Nemességet szerzettenek; és:
M íg két erős farkán fordul az óblo's é g ,
M íg az égen amaz olthatatlan tűz ég
M ig a fagyos tengert borittya a’ si k  jé g ,
Ezeknek hírében mind addig nem lész vég.Oh Felséges Király Aszszonyunk Imivel nem tartozik Tenéked ez a’ Magyar Nemes Haza, m e l -is a’ T e , kegyelemmel és igazsággal mérséklett igazgatásod alatt szerentséssen virágozik ? Bé tölt valójában ama’ Poétának verso, mellyet, a’ T e , 1741dik Esztendőben Prosper Napján esott ízerentsés meg- Koronáztásod alkalmatosságával igy éneklett:
Hungariam nunc ipsa regit, regnante M a ria ,

P rosperitas : Pros per nam diadema dedit.
M agyar hogy tisztelni kezdte M áriáját,
Prosper Napján adta néki Koronáját:

Nem-is fé lti többé repülő sajkáját;
M ert kedvező szellő fújja vitorláját, Meg elmérte hajdan,Didótúl, ama' Nemes Aszszonyságtól épittetett Cárthágo Városa  az Aszszonyi Nemnek igazgató okosságát, meg-vallván azt, hogy mindéiig többre ment légyen az Aszszonyok elméjével, mint som Vitéz Férjfiainak fegyverével: azért-is,a’ Tanáts Decretumának erejével, a’ Férjfiak az uttzákon, az Aszszonyok előtt az utrol ksstértenek Lacedémon-is meg-elmérte, hogy szinte olly sziikségesok a'jó Aszszonyok, a’ Refpublicának l óldogitására; mint az okos Fő Vezérek az hadaknak igazgatására: és a’ mikor a’ Hazának dolgairól tanátskoztak a’ Férjíiak; vélek együtt az Aszszonyi személlyek-is széket ültek, és egyenlő voxot adtak. Az hajdani Bölts Pogányok-is, j övendőlö Sibyllálkat, az Aszszonyi Nemnek képe alatt, tisztelték-vólt: azt je- lenti ez világosom , hogy az Aszszonyokban az elöre meszsze néző, és még a’jovendő kétséges ki-menetelú dolgokróí-is ítélhető okosságot meg-eímérték és betsüllőtték, Nohát, töröljek ki az igaz mondásoknak jegyző táblájából Hatodik Constantinus G örög Imperatornak e mondását: Mulierem imperareefi res dejperata: Végtó veszedelemben jár a' dolog; midőn az Aszszonyok u- ralkodnak. Egyszersmind piruljon meg a' szemtelenségnek amaz koz monda



mutathat Aszszonynak olly hoszszú haját, mellyegész teste hoszszúságát meghaladná; de ám esze hogy magánál tovább, sok száz mért főldekre-is  el-ért légyen, mind a' régi, mind a’ mái sűrű példák bizonyitryik.Hogy már innen tovább menjünk : tsudálkozva emlegetik a’ Históriák, némelly Férjfiaknak hazájukhoz való olly forró indulatokat, hogy magokat annak meg-máradásáért elevenen fel áldozni fiúi kötelességeknek vélték lenni. Nem mondom, hogv nagyobbakat,noha azt-ia némelly részben igaz j ussal el-mondhatom, de hasonló bátor és buzgó szeretet az Aszszonyok is mutattanak. Ha tsudáljuk Curtiusban azt a' forró indulatot, a' melytől viseltetvén , a' pokolnak ordító tátott szálját önnön magával hé dugta volt; ha di- tsérjuk Codrusban is azt a’ ritka szeretet, a menytől indíttatván, hogy Hazáját meg-tarthassa, az Oraculum tanátsúból, életének le tevéfe módját nagy mesterséggel ki*kereste: Méltán tfudálhattyuk, mind Macariát az Hercules árva Leányát, mind ama' nevezetes Orpheusnak három Leány unokáit Phafi- theát, Theobét'és Eubulét, kik mindnyájan életeknek önként való le-tételével, Hazájoknak, és Hazafiaiknak életeket meg-tartották, Kissebb dolgot tselekedtek, de tfak ugyan Hazájokhoz való híiségeket meg-mutattak , Cárthágónak Aszszonyai, midőn magok hajaikból ( Kender, és egyebek már nem lévén ) tfináltattak köteleket az hadakozó hajóknak fel • késztetésekre. Oh példátlan Nemes tselekedet! az A szszonyi Nemnek leg-föbb természeti ékessége az hajban áll: imé ezek nem gondolnak a’ tsúfos, és képtelen kopaszsággal; abban tartyák ékességeket, ha Hazájukat meg-tanhattyák. Romában-is szép példáját adták az Aszszonyok Hazájokhoz való hűségeknek : mert meg-éit- vén, hogy a’ terhes hadakozás a’ tárfaság kintfes Házát tellyességgel ki fogyatta ; önként, ugyan vetélkedve, füleikről függőiket,nyakaikról arany lántzaikat, mellyeiknek drága köves bogláijait, karjaiknak arany peretzeit, ujjaikat ékefitő gyűrűiket, derekokról párta őveiket, lábaikról hóldasés tsil- lagos tzipöiket, minden némű ékességeiket, Hazájok feltsegéliésére ajándé- kúl a' Tanátshoz fel-hordották, Melly jeles hűségekkel a’ Római Nemes Aszszonyok, a’ mint az egész Aszszonyi Nemnek Világ végezetéig,tartó ditsőf- séget szerzettenek; úgy magok a’ Tanátstól illyen kiváltképpen va’ó öt pri- vilegiumokat érdemlettek: hogy az A szszonyok-is, hóltok után, el-temette- téfek napján, Pompás Orátiovai közönséges helyen meg ditsértetnének : Hogy a’ Templomokban ö nékik-is szabad légyen le-ülniek: Hogy a' mikor fulyos betegségben fekünnének, borotskával élhetnének : Hogy nehézkes és vifelös állapattvokban. minden kívánságaikat a' Férfijak bé-töltenék,és akkor, som



nagy, sem kitsiny dologban kedveket ő nékiek ne szegnék. Szabad légyen már énnékem, oh kedves A szszonyi Nép! a' Ti virtusaitoknak nagyobb részét el-halgatnom: mert ha nékem száz szám, és azokban száz nyelveim volnának- is, ha szóm rézből, mellyem értzböl, és ó dalaim tlupa vasból vólnának-is; még som volnék elégséges arra, hogy azokat, egyenként illendően ki-be- széllyern, T sak amaz egy , amaz égi Virtus, az Angyali természetnek ama' tzimere, a Szűzesség; e mellett, az életnek ama’ Tisztasága; ’s a’ katzéros indulatnak arany Zabolája, a’ Szemérmeteség, mellyek a’ Ti Nemetekben ki- rálykodnak, az idővel egy végű, és határú orátiot kivánnának. Közöttetek sok ezernek, ez ékes virtusokért érdemlett, ditséretit elhalgatom; nem szállók az Abrahám Sárájáról; som az Isák Rebekájáról, som Juditról, som Annáról, som amaz példás tisztaságú Susánnáról. Cája, Tarquinius Felesége , olly hibátlan életű vólt, hogyő róla Roma Városában, a' tiszta erköltsü Aszszonyságok mind Cájának hivattattak. Ki nem tudja Lucretiát, hogy Tisztaságának erőszakból efett motskát, maga vérivel, és halálával torlőtte le, Sulpitía pedig,Fulvius Flaccus Felesége, tiszta életéért olly felette be tsüitetett, hogy a’ Vénus Isten Aszszony képit, Roma Várofa, őáltala, mint leg-tisztább személly által, szentelte-sok Nem álhatóm, hogy ne említsem : Ennek Férje Duillius, mint hogy szájának lehellete olly bűdős vólt, hogy sonki el-nem szenyvedhetné; tisztségétől meg-sosztatott. Haza menvén szomoruan Duillius,Feleségét Btliát feddőzö szókkal meg-íámadá azért, hogy néki szájjának büdösségét miért nem jelentette légyen. Tfudáljátok itt , a' ki azzal menté magát: mert úgy mond, azt gondolám, hogy minden Férfiaknak Természet szerint ollyan vólna lehelletek. Oh Bilia ély örökké dicséretben, a ki Férjeden kívül, más Férjfiuoak, még tfak lehelletét som efinérted. f 'Végezetre immár tfak azokat nevezem-meg, kiknek magos Tudományok az Aszszonyi Nemnek Méltóságát, és ditsösségét szintén a’ tfillagoségig sol-tornyozták, Tfak nem egészlen el-hitették magokkal azt az emberek, hogy az Aszszony Népek Tudományra, és az észnek munkájára nem születtek. De (okkal másként van a’ dolog; mert, valamint a’ természet minden egyéb virtusokat-is kőzlött vélek: azonképpen a’ mindenféle tisztességes Tu- domáoyuknsz gyakorlására-is őket, egyenlően a’ más Nemmel, el-készitette. így , Xnem másként ítélt erről, a' Bölts Régiség, mellyre jeles példát mutatott abban, hogy a' Tudományuknak szerzésére-is, gyarapitására-is, Pallást Férj fi Istent, és Minervát Isten Aszszonyt rendelt vala. De jobb itt-ia ezt a'



dolgot személybéli példákkal erősitenem. Ha vers szerző A szfzonyokat akarsz látni, bővölkódött hajdan azokkal egész Görög Ország; “kik közzül sokaknak észszel tellyes irataik, még a' mái Tudósoknál-is kedvet lelnek. Mind Erinna, mind Myrtis, mind Corinna, mind Praxilla, mind Thelesilla, nevezetesok; Sappho pedig, .éles és fent hágó elméjéért,Halandó és tizedik Musának neveztetett. Naso-is ditse kedik maga tudós leányával Perillával,még pedig úgy ditse kedik, hogy annak, tfak egyedül Sápphot tészi eleiben. Lássunk másokat-is: amaz hatalmas és Mennydörgő Görög Orátornak Periclesnek, Aspási a  tudós A szszony volt mestere; Arete pedig, Aristippus bőltsLeánya, mind stát Aristippust Philosophiára tanította mind pedig Attya Oskoláját,annak holta után, tanítással igazgatta. Róma is szolt volt hajdan mind Cornéliákat, mind Hortensiákat,és olly sok tudós Aszszonyokat, hogyméréízlett légyen, e’ részben-is,Görög Országgal vetélkedni. Hogy ha pedig a magunk idejéhez közelitünk : a' tudós Aszszonyoknak egész soré- geikre találkozunk. A ’ tudós Férjfiaknak rendi mellé, különös Lajstromba szedték azokat, ama’ nagy tudományu emberek, ugy-mint: Capaccius, Thomasius , Otho Sperlingius, Frégosus, Vincendus Piac dús, és hogy többet ne emlitsek , Schultétus. Oh melly szépek a' tudós Aszszonyok se regében ama’ nevezetes három Annák : ízép Anna Comnéna, maga Attyának, Alexius Imperátornak. vitelt dolgairól irtt 15. Könyveivel; szebb ama' Belgium ékessége Anna Maria Schurmannia, mind,Nap keleti és Nap nvugoti, sok nyelveknek; mind festő, mind metsző mesterségeknek tudásával; mind pedig a’ tudós világot gazdagító külőmb külömb-féle irási val; leg-szebb pedig ama’ Salmuriai Professornak Tanaquillus Fabernek Annája, Dacierius tudós Férj-búnak még tudófsabb Felesége, kinek széles eszén egész Gallia, melly mindenkor, kivált Anna idejében, tudományok kút-feje vólt, néminemű örvendező bámulással tsu dálkozott. Vétek volna Fulvia Morátát-is, Johanna Westoniával, Laura Brixiniával,- Aloisi a  Signeával, és Alexandra Scálával el- halgatni. Kik kőzzíil ez utólsó. tizen felyul ötődik esztendejében Deák és Görőg nyelven, szép versoket tílná] vala. Aszszony vala amaz E lén a Corvára Priscopia: még-is őtet a’ Pádvai nevezetes Academia, hoszszas Philosophica difputátfoja után, ugyan azon tudományban doélorálta. Bé rekesztem a’ tudós Aízszonyokrod eddig tett beszédemet, Magyar Aszszonyaink betsü- letire, Libera Baronissa Daniel Polyxinának, ess ennek Nagy Annyának Petrotzi Katának,dicséretes nevezetekkel, kik, nem tfak sok nyelveknek tudásával ékeskedtek, hanem tudós munkáikkal, sokaknak idvességessen hasz-



Ha ezeket a 'menyeket eddig beszél lettem, meggondoljuk: ki lehetne vallyon az Aszszonyi Nemnek olly meg-eskúdt ellensége, a' ki őket a' virtustól, ’s ezzel együtt járó Nemefi ditsősségíöl meg-sosztani mérészlené * Jól tudjátok, kik Históriát, leg-alább tfak magatok mulatságára, olvastatok, hogy régenten a’ Pogányok a' mennyi Isteneket, ugyan annyi Isten Aszszonyokat tiszteltének, nem más okból indíttatván, hanem, hogy mind a' Férfiakban, mind az Aszszonyokban a' Virtust egyaránt meg elmerték, és mindenik Nemben iilendöen meg-betsulték. A' böltseség tetején ült Aristoteles, és a' Virtussal Nemes Aszszonyokat, azon voxal, a' mellyel a' Nemes Férjfiakat, Halandó Igeneknek titulálta. Szép, meg-vallom, a' Férjfiúi Rend; de annak ékességét az Aszszonyi Nemnek ékessége ékefiti; és valamint e' Rendes Világ, az Emberi Nemmel ékes: úgy mindenek, és az Emberi Nemzet-is, az Aszszonnyal ékeskednek»Szép az égnek bóltyán tsillagok Lámpása,Azoknak kedv szerző vidám mosolygása ,Kissebb ’s nagyobb tűzzel égő ragyogása,’S Őrők tőr vény szerint el-tzélzott állása.Szép Vesta, Főld hátán termett virágokkal,Azoknak szájokbúl lehellett szagokkal,Smaragdot kővető zőldellő ágokkal,’S Kintfes tár házában fénylő gyémántokkal.Szép Márs tábora-is deli Vitézekkel,Oroszlán sziveket visolö menyekkel,Ezer hatált hozó vad Achillefekkel,’S Poklot fel prédáid mord Herculcfekkel:De máfsát nem leled az hibátlan szépnek,Hanem féregében az Aszszonyi Népnek,Ez példája ama' tökélletes képnek,Mellyet a’ Virtusok tettek szépnek ’s épnek.Szép eredete-is, mint láttyuk Évából,Formálta azt Isten nem a’ Főld sáijahú!,Hanem a’ szép ember óldala tsontjábúl,’S Szép Aszszony lett az illy szép matériából.Az Aszszony szépségét Adám-is nagyolta,Mihelyt látta, mindjárt magához tíatolta;



Szerettyük az Aszszonyt mi is mind azólta.Nem is ember, ki azt valaha rútolta.Kérkedj Férjfiú Nem Mársal és Pallással,Temérdek Népeken fekvő Országlással,Szivet zablán hordó ékessen szollással,Vagy e’ Virtusoddal, vagy pediglen mással: •Az Aszszony Népnek-is vagyon Minervája ,Van Musák nyelvével beszélhető szája;V ólt kezében, ’s van is, villogó szablyája,Élet ’s halált hozó Királyi Páltzája.Mi szebb, mint az Aszszony, szűz magánossággal?Nem ember, de Angyal, talpig valósággal;Férjével-is szép az páros tisztasággal,Szép házi kormányon ülő okossággal,Légyen hát ez a Nem illő betsűletben,Mind addig, mig Férjfi lészen ez életben,É ljünk véle, ö is vélünk, szeretetben ,Veszszen-el, ki kárt tesz’ ez igyekezetben.Ti pedig U ri ékes Aszszonyságok! az emberi társaságban Nemességtek fényességével ragyogjatok. Ragyogjatok kegyességgel, ama’ Mennynek Földnek Urához, a' ki Ti hozzátok isteni szeretettel vise ltetik : Házatokban Férjetekhez minden gyanuságtól távol járó tisztasággal; méhetek gyümöltseihez, őket az Istennek és Házinak hasznára meg-érlelö Anyai szeretettel viszkessetek; minden dolgotokban pedig, femmi rövidséget nem szenyvedő gondossággal, forgódjatok. Esméritek-é e’ világot ? gonosz ám az; irigyli ékességét Nemességteknek; számtalan sok tőröket vét: ha meg foghat; minden tisztességteket el-prédálja. Vigyázzatok, de nem széllyel nyargalódzó, hanem minden érzékenységeket, tsa k egyedül magatok kórul tartóztató szemérmetességgel tellyes szemekkel vigyázzatok. És hogy tőletek, oh szívnek gyönyörűségei, utólsó bútiút ezzel vegyek, szeretettel kérlek, ne légyen néktek elég,tfak e’ földön Nemességgel ékeskedni. O da, oda a’ Mennyei Nemességre vágyódjatok : ott vésznek a’ valóságos Nemességnek mind ékes tzimereit, mind halhatatlan gyíimöltseit.El-botsátlak immár Úri Nemes Aszszonyságok, minek-utánna nagy alázatossággal instálok az iránt előttetek, hogy Néhai Tekintetes Nemzetes



Bártzay Bártzay Kata Ifjú A szszony drága Nevét a’ Ti Rendeteknek lajstromában , ez után-is őrökké meg-tartsátok. Mert ha szinte én o  róla semmit nem szólnék-ss előttetek ; tudjátok azt, hogy ö egy volt azok kozzül, kik az A szszonyi Nemes, Rendnek fényes tsillagainak méltán tartathatnak. Ne- is kívánjátok, hajtott térden instálok előttetek, azt én tőlem, hogy az Orátorok szokásokként ez Aszszonyság virtusait beszéddel elől adjam. Nem nyelvet, hanem tsak egy el-hólt szivet, a’ mellett, sós vizekkel, fpongyia módjára, meg-tőltetett két szemeket hoztam temetésére; és valamennyiszer róla szólni akarok ; mind annyiszor, az ő Bártzay kedves nevezete hellyeit, tsak e’ két soh jtozó szókra: Bártsak! Bártsak! fordul nyelvem. Mi is illik inkább az én számban, mai napon, mellyen, ama Nemes virtusokkal Nemes Ifjú Aszszonyságnak párentálnom kelletik, mint, vagy, a’ szomorú hnlgatás, vagy ha szóllanom kelletik, e rövid, d e  hoszszú szivességü sohajtozás: oh Bártsak Bártsak élne Bártzay Kata Aszszony! oh bár élne Bártzay Kata A szszony! kinek én vért ontó kardot ugyan gyenge és erőtlen kezeiben soha som láttam: de az Istennek minden fegyvereiben fel-öltözve,  mint egy viadalra fel- készült szentelt vitéz , idvessége ellen-égi ellen való csatázásra, mindenkor készen állott, és azokon szerentséísen diadalmaskodván, Kristusa erejével, ’s abban vetett Bizodalmának erős karjaival,  a’ minden félelmeknek ama’ rettenetes Királyát-is, az Halált, deszrmirozta . és mini-egy sold re veretetett tehetetlen ellenségét ki múlász óráján, i lyea győzedelmi szókkal tsúfolta meg: Életem a Kristus: nyereségem az Halál!Oh Bártsak élne Bártzay Kata Aszszony\ Kinek szelídséggel ki- rálykodó okosságát Házának, igazgatásában, ki nem tudja? Magán pedig, és minden érzékenységein, ifjú, sőt  mondhatom, gyermek lévén, olly rendessen uralkodott: hogy őtet Isten Városának,  és egy leg-szebb,  's  legjobb kis világnak méitán nevezhetni.Oh Bárt ak élne Bártzay K ata Ifjú Aszszony! kinek életének tisztasága ellen, álljon elől most, nem bánom , az irigység , és a’ gyilkos rágalmazás,  szemtelen ortzájával, hazudjon, ha hazudhat. Catharina tisztát jelent: ezenyelgő rosz világnak otsmany gyönyörűségétől Tekintetes Bártzay Kata Ifjú Aszszony tiszta lévén, Katalin nevezetit egész  mértékében bé töltötte.



Oh B á r t s a k élne B ártzay Kata Ifjú Aszszony! méltó, hogy így óhajtassék : méltóvá tette az ő Drága Böltsessége. Mind két Nemben az emberek, a' testnek és e világnak böltse sségével igen böltsek: Ő tet pedig a’ Szent írás, és a’ Lelket meg tisztító kegyes könyvek olvasása, az Isten esméretében tette böltsé; ö  vólt ama’ Timothea, a' ki gyermekségéből fogva tanulta, és tudta , a’ Szent írásokat, mellyek Ő tet idvességre böltsé tették, Melly idvességes Böltseségnek kiváltképen való jelét adta abban,, hogy, ama' Böltsnek tanácsaként, az Istennel, mint az , többet társalkodott.Szerette-is a’ Jó Isten ezt a' véle tárfalkodó A szszonyságot. Mert ama’ mondás szerint: quem Deus diligit, moritur adolescens , a' kit az Isten szeret, ifjúságában hal-meg. Szép ifjú idejében , ez alatson gazos földről. Magához a’ tiszta égbe, kegyelmes karjaival fel emelte.A ’ mint pedig innen való ki mentében, úgy e’ Világ Piatzára való j övésében , és itten lett rövid múlatásában, a' gondos É g , iránta való jó kedvének nyilvánságos bizonyságát meg mutatta. Mert ugyan-is, ha igaz az, hogy: Magnum Deorum beneficium est honestis natalibus oriri. Nagy jó akarattya az Istennek valakihez, tisztefséges szüléktöl születtetni:részt vett abban ez Aszszonyságt ama’ Nevezetes Nagy Embernek,Néhai Tekintetes Nemzetes és Vitézló Bártzai Bártzay Pál Urnák , és Tekintetes Nemzetet Fáy Fáy Katalin Aszszonynak, Úri Nemes Véreikből, 1748. Esztendőben Octobernek 1. Napján született vén,Neveltetéfe-is az Isteni J óság munkája volt; mert, bátor Úri kedves Nemzőjétől tssk hamar el hagyatott-is: de kegyes Annya öleiben Isteni félelemben ,és a’ jó erköltsőkben nagy gondossan neveltetett.Midőn pedig életének tavaszára el-érkezett: akkoron is az Isteni gond viselés kegyes szemmel nézett reá; Ötét» Tekintetes Nemzetes és Vitézlő Bernáthfalvai Bernáth Jósef Urnak páros nyoszolyájábá , és szivének kebelébe , 1768dik Esztendőben, általtévén.Oh melly tsendes ! Oh melly kedves életet élt már itt hiv páijával 4, Esztendők folyásában, mind addiglan, mig nem , ez 1772dik Esztendőben



Júliusnak 13dik Napján, Testének erőtlen sár házából, virtusokkal ékes Lelkét a’ mennyei őrök hajlékokba Jó Istene által vitte.Ekkor szakadt ketté, oh fájdalom! a' te szived, Tekintetes Nemzetes és Vitézlő  Bernáthfalvai Bernáth Jósef , nékem kedves drága Uram;jól tudja azt Néhai Tekintetes Bártzay Bártzay Kata Szerelmesed: azért-iskoporsója fenekéről hozzád nyújtja két karjait, és hozzád való szerelmének egy zálogát, maga képit, nevével együtt, viselő Katitzáját nálad hagyván , ápolgatö hűségedet, nagy hűséggel meg köszöni; el hólt Lelked sérelmének enyhéjére pedig az Isteni kegyelemtől balsamust kér.Tekintetes és Nemzetes Fáy Fáy Kata A szszony! Nagy Pátronám, sőt sok jó téteményiddel valósággal édes Anyám! oh mit mondjak? magam indúlatját mondjam - é k i , vagy kedves Leányod, Néhai Tekintetes Bártzay Kata Ifjú Aszszony töled való bútsúzását jelentsem meg? Ö szve kötöm mind e’ kettőt, és kedves Leányod nevével, hozzá való Anyai hibátlan hűségedet meg-kőszőnvén ; magam, és az ő szivéből azt kívánom, mellynél főbbet nem mondhatok, hogy az Isten Néked, és a’ Te szerelmednek, Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Bártzay Bártzay András , az én Mecoenásomnak ; légyen mind őrökké Jehovátok.Ez édes emlékezetű Aszszonyságnak Úri Testvér Atyafiai, Tekintetes Nemzetes és Vitéziő Bártzay Burtzay Fái , egy Liliom szálats- káddal,Tekintetes Nemzetes Vajai Vay Susánnával együtt: Tekintetes Nem- zetes Bártzay Bártzay Klára A szszony, pár galamboddal, Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Négyes i  Szepesy Sigmond , egy meg maradott gerlitzéts-kétekkel egybe! A' ti hármas Atyafiságtok melly gyönyörűséges vala : hármatokban egy Lélek volt, három Menyetekben egyszivetek. De már el-ment Tekintetes Bártzay Kata szerelmes Testvéretek: Szeretetekért a' Szent Három-ágnak szeretetiben ajánlván, azt kívánja, hogy a' vas természetű hideg Világ, atyafiságtokat soha meg-ne zavarhassa, és ama' Mennyei Szent Atyafiságnak-is egyességébe el-jussatok.Tekintetes Nemzetes és Vitézlő Bártzay Bártzay Ferentz U r, Ked ve- redde', Tekintetes és Nemzetes Cserneki Dessőfi Kata A szszonnyal, és Úrigyermekeitekkel,



Tekintetes Nemzetes Bártzay Bártzay Borbála Aszszony; Hiteseddel, Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Szigeti SzerentsyFerentz Úrral, és Úri Kedvese itekkel,Tekintetes és Nemzetes Bártzay Bártzay Kata Aszszony;  Sziveddel, Tekintetes Nemzetes és Vitezlö Kohányi Kátsándi László , és Úri szerelmefeitekkel,Tekintetes és Nemzetes Lónyay Klára Aszszony, Néhai Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Bártzay Bártzay László kegyes Őzvegye, Úri kedves tfemetéiddel. Mindnyájan Úri ékes Atyafiság! ki vezettetvén számotokból Néhai Tekintetes Bártzay Kata Ifjú Aszszony, hogy e’ földön sokáig zöldesetek, virágzó Famíliátok terjedésére; azután pedig az Egekbe is el-érjetek, óhajtja.Amaz Ékes Bártzay Háznak második ágán lévö Úri Atyafiság*Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Bártzay Bártzay János U r ; Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Bártzay Bártzay J osef; Lelked felével, Tekintetes és Nemzetes Négyesi  Szepesy Susánna Aízszonnyal: Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Bártzay Bártzay Mihály Ur: Tekintetes és Nemzetes Bártzay Bártzay Ersébeth Aszszony, Néhai Tekintetes Nemzetes és Vitézlö FáyFáy György Ur kegyes Özvegye; kedves Úri gyermekeiddel: Tekintetes és Nemzetes Bártzay Bártzay Mária Aszszony, Pároddal, Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Palótzi Horváth György Úrral, ’s Úri magzatitokkal. Tekintetes és Nemzetes Bártzi Bártzay Juliánna Aszszony, Néhai TekintetesNemzetes és Vitézlö Lónyay Lónyay Gábor Ur meg maradott Özvegye; Úri gyermekeiddel: Mindnyájan, valakik a’ Bártzay Úri Nevet vifelitek. Nem kulömben, Tekintetes és Nemzetes Vass Ersébeth Aszszony, Néhai Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Szem’rei Szemere Miklós U r , kegyes Özvegye, egész Úri Házaddal egybe! Titeket-is, e' Jó Ifjú Aszszony kívánsága szerint, ama' Mennyei vigyázó örizzen meg, hogy lábaitok a' Pokolbéli madarásznak Lelket fogdosó hálójában meg ne akadjanak e' főidőn való útazásban.



Tekintetes Nemzetes ess Vitézlö F á y  F á y  András , Életed Párjával, ki e meg holt Aszszonysággal valóságos Atya-fiúi szívvel sinlődésiben dajkálkodott, Tekintetes Nemzetes Márkusfalusi Máriásy  Borbála Aszszonn y a l , és Úri kedves gyermekeitekkel,Tekintetes és Nemzetes Szétsényi Klára A szszo n y , Néhai Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Fáy Fáy Mihály Ur kegyes Özvegye, nékem egy drága jó Aszszonyom! Túl van immár ez életnek sós tengerén Néhai Tekintetes Bártzai Bártzay Kata Ifjú  Aszszony, és annak tfendes rév partyáróltinéktek-is kiván szerentsés által hajókázást.Néhai Kedves Aszszonykámnak, Édes A szszony Annya után, távolkáb- ról való kedves Úri Attyafiai.Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Idösbb Fáy F á y  L á sz ló  U r; Hites Szeretőddel, Tekintetes Nemzetes Szent Péteri Kristina Aszszonnyal, 's Úri,kedves gyermekeitekkel. Néhai Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Consiliarius Fáy Fáy Gábor Ur nagy érdemü Úri Maradéki: Tekintetes és Nemzetes Fáy Susánna Aszszony, Néhai Tekintetes és Vitézlö Farkas István Ur Özvegye: Néhai Tekintetes és Nemzetes Fáy Kata A szszony Úri Maradékai: úgy mint. Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Bizaki Puky András Ur, Kegyeseddel, Tekintetes és Nemzetes Szemerei Szemere Susánna Aszszonyn y a l , szép és drága Házatok Népével; Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Bizaki Puky László U r, életed párjával. Tekintetes és Nemzetes Szilasy  Susánna A szszonnyal,’s Úri kedves gyermekeitekkel: Néhai TekintetesNemzetes Szúnyogh Ferentzné ,Fáy Juliánná A szszony Maradékai: nem külömben, Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Fáy Fáy Imre, Pál, István, Sámuel, JoJef, embert valósággal szerető Jó Urak, Úri gyermekeitekkel; és Fáy Sigmond Ur maradékival egybe. E' szép Atyafiság sorában számlál titeket-is a' szeretet, Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Idösbb Rádai Ráday Gedeon Ur, ama drága A szszonysággal,Tekintetes és Nemzetes Szent Péteri Kata Aszszonnyal Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Ifjabb Rádai Ráday Gedeon Url Kedvelőddel, Tekintetes és Nemzetes Fáy Fáy Susánna Ifjú Aszszonykáddal, és kellemetes tfemetétskétekkel: Méltoságos Gróf Széki Teleky László U r ! Excellentiádat-is, Méltoságos Úri Házaddal egybe, ide



*foglalja Néhai Jó Aszszonyom: Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Kis C soltoi Ragályi István U r, Hites Társaddal, 's Úri gyermekeiddel. Néhai Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Fáy Fáy Gábor ' Úri Maradékai: Néhai Tekintetes és Vitézlö Fáy András, é Urnák Úri maradékai. Közönségessen több közelebb és távolyabb lévö Tekintetes Famíliáról álló Úri Atyafiság! Minthogy sokan vagytok, kiket mostan Néhai Tekintetes Bártzay Kata Aszszony végső bútsúzása tzéljáva tett: kéri azon Jó Istenét, hogy az áldásoknak tengerével bonttson el benneteket.Kedves Férje Édes Aszszony Annya! Tekintetes és Nemzetes Péli Nagy Judit Aszszo n y , Néhai Tekintetes Nemzetes és Vitézlő Bernáthfalvai Bernáth János Ur, kegyes Özvegye! Úri kedves gyermekeiddel, Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Bernáthfalvai Bernáth Ferentz , ’s kellemetes M ária, és Judith, Kis Aszszonyiddal. Hibáz a'sor: mert elébb kell va~ la szólítanom: de nem hibáz a* szivesség: Annya helyett tisztel vala kedves Menyed. Már most meg-tsókolja kezeidet, s szereteted meg köszönvén, kívánja, hogy özvegységed sós vizeit, annak idejében, halhatatlanságnak édes italával tserélje el az Isten; addig pedig kegyelmes szemekkel nézzen rátok.Kedves Férje Néhai Édes Attya Testvérei: Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Bernátbfalvai Bernáth Sigmond Ur \ Kedvelőddel, Tekintetes Nemzetes Eger Fárnosi  Kandó Ama Aszszonnyal, és ízerelmes Úri gyermekeiddel: Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Bernáthfalvai Bernátb Imre Hit- vefeddel, Tekintetes Nemzetes Nyárádi Rosália Aszszonnyal, ’s Úri gyermekeiddel , Tekintetes Nemzetes Vitézlö Bernáthfalvai Bernáth László Url Úri kedves Magzatiddal; Tekintetes és Nemzetes Bernáthfalvai Ber- náth Juáanna Aszszony! Pároddal» Tekintetes és Nemzetes Vitézlö Moktsai Moktfay István Úrral, és Úri gyermekeitekkel: Egyszersmind Tekintetes Bernáth Famíliából lévö minden Atyafiak! Meg nyíl szive Néhai kedves Aszszonypmnak irántatok, és onnan feJjül az egekbül áldást kivan ti reátok.Tekintetes Péli Familia szép Ágai! Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Iáösbb P é l i Nagy István Ur'Hiteseddel, Tekintetes és Nemzetes Borbély Sára AjZjZonnyaL’s kedves gyermekeitekkel: Néhai Tekintetes Nemzetes



ess Vitéz ö Péli  Nagy András Urnak, és Néhai élete párjának, Tekintetes Tornyallyai T o r n a l l y a y  Kristina Aszszonynak, Uri maradékszi,* Tekintetes és Nemzetes Péli  Nagy Ersébeth Aszszony; Néhai Tekintetes é3 Vitézlő Kutas János Ur Özvegye, Úri gyermekeiddel: Néhai Tekintetes és Nemzetes P éli Nagy Susánna Aszszony kedves Leánya, Tekintetes és Nemzetes Kós J u l iánna A szszony, Férjeddel, Tekintetes és Vitézlő Sisary István Úrral, ’s gyermekeitekkel; Tekintetes és Nemzetes Péli Nagy Klára Aszszony, Néhai Tekintetes és Vitézlö Nagy Révi Vajda László Ur Özvegye, Úri kedves Magzatiddal: N éhai Tekintetes és Nemzetes Péli Nagy Éva A szszonynak, és Férjének, Néhai Tekintetes és Vitézlö Szenyitzei GáspárSándor Urnák, Maradéki: Tekintetes Nemzetesés Vitézlö Ifjabb Péli Nagy István Ur, Pároddal, Tekintetes Nemzetes T oltsvai Bonis Sára Aszszonnyal, ’s kedves gyermekeitekkel; Tekintetes Péli Nagy Juliánna Aszszony, Férjeddel, Tekintetes és Vitézlö Pásztor Mihály Úrral, és szerelmeseitekkel: ’s tőbb Tekintetes Péli Famíliában lévő Úri személlyek! Néhai Tekintetes Bártzay Bártzay Kata A szszonynak utolsó szava ez hozzátok: hogy az Isten töltsön bé olly böltseséggel benneteket, hogy rövid napjaitokat o- kofan számlálni tudhassátok.Tekintetes Nemzetes és Vitézlő Idősbb Szemerei Szemere László Ur, ÚriKedvelőddel: Tekintetes Nemzetes és Vitézlö Onady  Jakab U r ,  Hites Pároddal, Tekintetes Nemzetes Fáy Borbála Aszszonnyal, ’s több szerelmeseiddel: minthogy Atyafiságos szivefségtek arra birt titeket-is, hogy, utolsó tisztesség tételekor Jó A szszonyom körül fáradnátok: azért-is fáradozást okát hogy ez élet után kövesse amaz örök nyugodalom, kívánsz.Méltóságos Nyári Bassányi Nagy Úri Ház. Tekintetes Szent Péteri, Szemere, Ottlik, Nikházi, Mocsáry, V a y , Rhédei, Ilosvai, Onadi, Kandó, Madarasy , Gosztonyi, Bégányi, Lonyai, Szirmai, Márjásy , Patay, Darvas, Szathmári, Úri ékes Famíliák, és ezekhez köttetett több Úri Vérsé- gek! virágozzatok, mint a’ Pálmák, Istennek, és az Hazának őrömére virágozzatok.Szomszédjai, ss Jóakarói, kik voltatok! bárátságtokért azt kívánja kedves Jó A szszonyom, hogy az életnek és Halálnak amaz Ura, párán-



tfolja meg az Halálnak, hogy utolsó órátokon, mint Ö Néki, barátságoson szóljon tinéktek-ss.Hü Jobbágyi, és bőséges tselédjei! nyugszik immár kedves Aszszonyotok: titeket-is, fáradtságtok után ,  mind itt , mind az egekben, nyugtasson meg a’ jó Isten.Gombai, G . Ruszkai, és Kasui Rf. Eklesiák ; a’ mennyei győzedelmes seregek kőzt örvend immár Néhai Tekintetes Bártzay Kata Aszszony áldottLelke: tinéktek-is szt kívánja, hogy, a’ békességnek Istene rontsa meg a* Sátánt a* ti lábaitok alatt hamar.Oh fájdalom! ez Orátori székből immár le kell szálnom, és Tégedet, kedves, oh kedves Jó Aszszonyom, vég képpen el-kisérnem! Menny el békességgel az örök békességnek hajlékába. Az én szivem , mig életem fáklyája ég, tiszteleted oltárja lesz; külső emlékezetedre pedig ezt jegyzem fel sir halmodra.Itt fekszik Istennek egy Remek Munkája,Bártzay Katalin: tsak e’ volt hibája,Hogy hamar el-lobbant élete fáklyája,Alszik; de fel-költi Angyal trombitája.EL MONDÁM.










